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ZOMERZON 

De vraag die elke reisjournalist op verjaardagen 
vroeg of laat wordt gesteld is: ‘Jij bent overal ge- 
weest, wat vind jij nou het mooiste land van de 
wereld?’ Een logische vraag, alleen ik wist het ant- 
woord nooit. Als ik Bhutan noemde deed ik Noorwe-
gen – met de betoverende Lofoten - tekort. En als 
ik Iran opperde, passeerde ik Costa Rica, de Cook 
Eilanden en mijn innig geliefde Griekenland.  

En wat is nou mooi? Kies je een land (of een vrouw) 
enkel om zijn (haar) schoonheid, dan kun je een 
behoorlijk saaie vakantie hebben. Het mooiste meis- 
je van de klas is niet altijd het leukste, laat staan 
het hartelijkste meisje van de klas. En ‘hartelijk’, 
weet elke hartstochtelijke levensreiziger, duurt het 
langst. 

Sinds kort is mijn antwoord: ‘Vraag me liever in welk 
land ik het het meest naar mijn zin heb.’ Dan zeg ik: 
‘Ware het Middellandse Zeegebied een land, dan is 
de Méditerranée mijn favoriete bestemming.’ 
Ga maar na. Frankrijk, Italië, Griekenland, Cyprus, 
Egypte, Marokko, Portugal, Spanje. Zoveel mooie 
landen op zo’n klein oppervlak rond een warme, 
blauwe binnenzee. Alle klaroenstoten van schoon-
heid en genot. 
De Griekse filosoof Socrates zei het al: ‘De Middel-
landse Zee is de plaats waar wij allemaal staan te 
kijken als kikkers aan de rand van de vijver.’ 

Ik herinner me lange zomeravonden aan de Griekse 
kust, zittend op kleine stoeltjes op een royaal hotel-
terras. Want dat vond mijn moeder, die we jaarlijks 
een keertje meenamen, het leukst. Een hotelterras 
van Akropolis-grootte op een landtong, met pano-
ramisch uitzicht naar drie kanten. Zoals je op de 
Peloponnesos vaak hebt. 
Een ober rijdt een glimmende serveertrolley vol 
spiesjes, olijven en cocktails naar ons toe, gezeten 
aan de rand van het terras. Moeder zegt: ‘Kijk nou, 
wíj hebben weer de hoofdober!’

‘Speciaal voor jou mam,’ zeg ik. ‘Hoe vind je het hier?’, 
vragen we naar de bekende weg.
Moeder: ‘Dit is de mooiste hoekwoning van Europa.’ 
Ze vergelijkt graag met de dingen die ze kent.
Ze neuriet zachtjes: ‘Middellandse zee, souvenir van 
een zomer, Enkel al het woord is als wijn op de tong…’ 
Ik blaas haar een handkus. 

Ik herinner me een week in Puglia, twee jaar terug, 
met de uitgebreide familie. Maar niet meer met 
moeder. Vanaf ons balkon kijken we uit over olijf-
gaarden en een baai met schommelende bootjes, 
wachtend op een roeier. Het regent kort maar hevig. 
De oudste zoon zegt: ‘Het regent zo hard dat Caesar 
nog een taxi zou nemen.’ In Griekenland zou hij zeg-
gen: ‘Zeus zou nog een taxi nemen.’

Bij elke bestemming een klinkende heldennaam. 
Dat is niet zo moeilijk rond de Middellandse Zee, de 
kraamkamer van de Europese en Arabische cultuur. 
Aristoteles, keizer Hadrianus, Leonardo da Vinci, 
Odysseus, Marco Polo, Cleopatra, Vasco da Gama 
of Michiel de Ruyter. Ze kwamen hier graag, al dan 
niet met goede bedoelingen. 
Eén ding hadden ze gemeen: ze waren dol op reizen 
en andere culturen. Net als wij anno 2021, op onze 
mini-odyssee.
 
Geen betere omgeving dan een hotel dat een warme 
arm om je schouders slaat, op gestoofde hellingen 
vol olijven-, palm- en sinaasappelbomen, aan een 
fonkelende zee. Zo blauw… 
Een terras met gedraaide marmeren zuiltjes en een 
étagère vol verse zeevruchten voor je neus. 
‘Saudade’ noemen de Portugezen de emotie van 
melancholie, weemoed en welbehagen die dan je 
onder je huid kruipt. 
Moeder zou hebben gezegd: ‘Gezellig.’

  
Harri Theirlynck, reisjournalist

Een warme arm om je schouders. 
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INHOUDSOPGAVE
Ultiem genieten met Silverjet Vakanties.

Ontdek de wereld van Silverjet Vakanties vol comfort, service en stijl. Al meer dan 20 jaar selecteert ons uiterst

professionele team alle vakantieonderdelen tot in de kleinste details, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw vakantie 

op fantastische locaties met een sublieme verzorging en excellente gastronomie.
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TRAVEL IN STYLE

HET ERVAREN TEAM VAN SILVERJET VAKANTIES
Silverjet Vakanties is al meer dan twintig jaar specialist in het samenstellen

van unieke en luxe kwaliteitsvakanties en daar zijn wij trots op! Zodra u uw 

vakantiewensen in onze handen legt komt u in contact met onze ervaren 

Luxury Travel Consultants die bijzondere, soms niet alledaagse, wensen 

omzetten in onbetaalbare herinneringen. Vanuit onze eigen passie voor reizen 

op het hoogste niveau denken wij met u mee en zetten onze kennis in om u te 

adviseren. Graag verzorgen wij uw gehele reis tot in het kleinste detail!

SILVERJET-ZEKERHEDEN
Vertrouwd en zorgeloos reizen is niet altijd meer een vanzelfsprekendheid. 

Zekerheid en expertise zijn van cruciaal belang, juist nu! Silverjet heeft als 

betrouwbare partner in zorgeloos reizen een ruim pakket zekerheden waar u 

te allen tijde op kunt rekenen. Onbezorgd  en ontzorgd. Altijd!

 
BETROUWBAAR

Al meer dan 20 jaar uw betrouwbare partner in luxe pakketreizen. 

ONTZORG-GARANTIE
Wij verzorgen met veel enthousiasme alle elementen van uw droom-

vakantie, allemaal vanuit dezelfde drijfveer: uw verwachtingen overtreffen! 

Daarbij garanderen wij repatriëren in noodsituaties. Hieraan zijn voor u 

geen kosten verbonden, deze neemt Silverjet Vakanties voor haar rekening.

VEILIG & GEÏNSPECTEERD
Onze accommodaties worden regelmatig bezocht en geïnspecteerd. 

U kunt er zeker van zijn dat onze selectie voldoet aan alle eisen 

die u van een Silverjet-hotel mag verwachten. 

Natuurlijk ook op het gebied van gezondheid en hygiëne

 FLEXIBELE VOORWAARDEN
Wij houden niet koste wat kost vast aan gepubliceerde voorwaarden, 

wanneer wij de mogelijkheid hebben deze ten gunste van onze klanten 

aan te passen, dan denken wij uiteraard met u mee!   

 SGR-GARANTIE
U heeft de zekerheid dat uw reissom is veiliggesteld voor een eventueel 

faillissement van de organisator van welk onderdeel van uw reis dan ook.

 24/7 BEREIKBAAR
Vanaf het eerste contact tot en met uw thuiskomst staan onze 

Luxury Travel Consultants en onze lokale vertegenwoordiging 

voor u klaar, dus ook ‘s nachts en in het weekend!

COMFORTABEL NAAR DE LUCHTHAVEN
Met een luxe privétransfer thuis opgehaald worden door een professionele 

chauffeur die u rechtstreeks naar de luchthaven rijdt en u voor de vertrekhal 

afzet? Zo ontspannen kan uw vakantie beginnen. En natuurlijk staat de 

chauffeur ook bij terugkomst op u te wachten om u comfortabel en snel weer 

voor uw eigen voordeur af te zetten. Boekt u een vakantie in een Royal of 

Presidential Suite (of gelijkwaardig) dan biedt Silverjet Vakanties het vervoer 

naar en van alle luchthavens in Nederland per Mercedes E-klasse aan.

EXECUTIVE LOUNGE INBEGREPEN
Bij Silverjet Vakanties mag u, wanneer u vertrekt vanaf Schiphol, Eindhoven, 

Düsseldorf of Brussels Airport, altijd gratis gebruik maken van een luxe 

Executive Lounge. Geniet daar van gratis drankjes, hapjes en diverse dagbladen.  

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

een Executive Lounge voor u reserveren. Daar waar dit mogelijk is kunnen wij 

deze, ongeacht de bestemming, reserveren voor slechts € 25,- per persoon. 

COMFORTABEL VLIEGEN & PRIVÉTRANSFER
Uitgerust aankomen op uw bestemming is een goede start van uw vakantie. 

Een zo comfortabel mogelijke vliegreis draagt hier zeker aan bij. In de 

vliegschema’s achterin deze brochure maken wij u middels een ‘Vliegtip!’ 

attent op de mogelijkheden van een luxere stoel of vliegen in businessclass.

Ook vindt u hier een indicatie van de toeslag indien deze opties voor uw 

bestemming beschikbaar zijn. Hoe u ook vliegt, op de bestemming wordt u 

per luxe privétransfer met chauffeur naar uw hotel of vakantievilla gebracht.

100 JAAR KLM, JUBILEUMBOEK
Traditioneel ontvangt u van KLM een Delfts Blauw miniatuurhuisje wanneer 

u (intercontinentaal) in de World Business Class reist. Onlangs heeft KLM ter 

gelegenheid van haar honderdste verjaardag het 100-ste miniatuurhuisje 

uitgebracht! Alle huisjes zijn verzameld in het ‘Huisjesboek’, waarin de historie 

van ieder huisje tot in detail beschreven staat. Boekt u bij ons een volledig 

verzorgde pakketreis incl. Business Class vluchten van KLM dan biedt Silverjet 

Vakanties u per boeking een uniek bewaarexemplaar van dit jubileumboek, 

waar u veel leesplezier aan zult beleven, gratis aan.

Zorgeloos genieten vanaf het eerste contactmoment met Silverjet Vakanties, dat is waar wij voor staan. 

Ons ervaren team luistert, adviseert en stelt aan de hand van uw wensen een passende luxe vakantie voor u samen. 

Vanzelfsprekend regelen wij  alles tot in detail. Ook voor uw onderscheidende wensen staan wij graag voor u klaar. 

U hoeft alleen nog maar te genieten van het vooruitzicht op een exclusieve en compleet verzorgde vakantie.
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Silverjet Vakanties draagt zorg voor deze aangename wachttijd door u bij ver- 

trek vanaf de luchthaven van Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf of Brussel, gratis 

gebruik van een Executive Lounge aan te bieden. Geniet van rust, ruimte, gratis 

drankjes en hapjes en van diverse dagbladen. Een ontspannen start van uw reis! 

En wilt u bij uw terugreis naar huis ook gebruik maken van deze extra service? 

Bij boeking kunt u, waar mogelijk, op iedere luchthaven op de bestemming  

een Executive Lounge reserveren voor de scherpe prijs van € 25,- per persoon. 

Een Silverjet vakantie, wel zo comfortabel!

ONTSPANNEN 
BEGINNEN AAN 

UW REIS
Hoe heerlijk is het om de drukte op de luchthaven 

te vermijden door in een rustige omgeving de wachttijd 

door te brengen? 

Aspire Lounge Schiphol
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PROFESSION EEL TEA M
Het uiterst vriendelijke team ontvangt u met alle egards in het VIP centre 

en brengt u naar één van de exclusieve VIP lounges. Terwijl u zich ontspant, 

checken zij u in voor uw vlucht en staan ze stand-by voor het geval u extra 

wensen heeft. 

VER BLIJF IN DE LOU NGE
In uw lounge kunt u zich afsluiten van de dagelijkse drukte en kunt u genieten 

van quality time met uw reisgezelschap. Eten en drinken is inbegrepen en het 

VIP centre biedt een wisselend aanbod vol verse ingrediënten. Daarnaast heeft 

u de keuze uit een uitgebreid aanbod internationale kranten en magazines. 

VOOR BER EIDINGEN VOOR DE VLUCHT
De paspoortcontrole vindt plaats in het VIP centre en ook uw bagage wordt door 

het VIP centre naar uw vliegtuig gebracht. Het team houdt uw vlucht in de gaten 

en haalt u op uit de lounge als het tijd is om te vertrekken. Zij begeleidt u door 

de privé security controle van het VIP centre en vervolgens brengt zij u met een 

luxe auto naar het vliegtuig.

EXCLUSIEVE FACILITEITEN 
Ook kunt u in het VIP centre terecht voor een uitgebreide wellness service 

en een douche en uiteraard is er een excellent wifi netwerk. Bovendien staat 

het VIP centre in directe verbinding met het winkelgebied op de luchthaven. 

Vanuit het VIP Centre kunt u uw inkopen dus nog doen om daarna ook weer 

rechtstreeks terug te kunnen keren in de lounge.

Wenst u meer informatie te ontvangen over het reserveren van het VIP Centre  

dan kunt u contact opnemen met onze Luxury Travel Consultants. Zij helpen u graag! 

Wij raden u deze exclusieve lounge van harte aan!

VIP CENTRE
SCHIPHOL

Start uw reis geheel ontspannen en in alle rust 

in het VIP centre Schiphol. Deze service biedt u de meest exclusieve 

manier van reizen vanaf Schiphol. Doordat het VIP centre 

gescheiden is van de vertrekterminal, gaat alle hectiek 

hier volledig langs u heen.

 

Onlangs is het VIP centre grondig gerenoveerd en sindsdien 

ademt het Nederlands erfgoed en design. De internationaal 

gerenommeerde ontwerpstudio van Marcel Wanders 

nam het interieur voor zijn rekening. Gasten van het VIP centre 

ervaren de Nederlandse cultuur en geschiedenis met iconisch design, 

schilder- en kunstwerken die historisch dan wel hedendaags zijn. 

Iedere lounge en suite kreeg een eigen sfeer of thema.

9 - SILVERJET VAKANTIES
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U vliegt vanaf de luchthaven die u zelf het beste past en daar vertrekt u vanaf een 

plek waar alleen u en uw medereizigers komen. Geen grote groepen mensen 

bij elkaar, geen chaos bij het boarden, maar een exclusieve check in voor u al-

leen. Aangename bijkomstigheid, u hoeft slechts kort voor vertrek op de lucht-

haven aanwezig te zijn. 

U bepaalt zelf de vertrektijd, zowel voor de heen- als voor de terugvlucht en 

natuurlijk de dag waarop u wilt vliegen. Alles wordt in het werk gesteld om de 

vluchten geheel naar uw eigen wensen uit te voeren. Zelfs tot aan de catering 

aan boord, waarvan u zelf aangeeft wat u onderweg ter beschikking wilt heb-

ben. Houdt u van een goed glas wijn, champagne, een bepaald bier of toch liever 

een frisse versnapering, u geeft vooraf door wat uw wensen zijn en er wordt 

invulling aan gegeven.

Kortom, vliegen met maximale privacy, met alleen uw eigen reisgenoten en vol-

ledige flexibiliteit in alle facetten. Dat is ook Silverjet!

Wij bieden, in samenwerking met onder andere onze gerenommeerde partner 

Aerodynamics Private Jets, moderne en luxe jets voor 4 tot 30 personen,  

waarmee alle luchthavens snel en uitermate comfortabel bereikbaar zijn.  

Zeker als u met meerdere personen reist dan zou de prijs van vliegen met  

een private u zomaar mee kunnen vallen. Vraag er eens naar bij onze Luxury  

Travel Consultants, zij helpen u graag met het uitzoeken van de mogelijkheden. 

Silverjet Vakanties beveelt u deze ultieme vorm 

van vliegen van harte aan!

LUXE EN
EXCLUSIVITEIT

Heeft u er wel eens aan gedacht dat 
vliegen per luxe private jet 

daar perfect bij past?
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TRAVEL YOUR STYLE

In deze brochure vindt u bij ieder zorgvuldig 

geselecteerd hotel op een bestemming één of 

meerdere thema’s om u duidelijk te maken voor 

wie deze hotels vooral geschikt zijn. Wij verwijzen 

u ook graag naar de sectie ‘Travel Your Style’ op 

www.silverjet.nl. Daar vindt u de hotels & resorts 

op thema en doelgroep geordend met aanvullende 

informatie over mogelijke thema-aanbiedingen.  

ACTIVE
Voor een uitgebalanceerde mix van genieten, 

actie en avontuur. Active staat voor hotels en 

resorts met de allerbeste sportfaciliteiten, op het 

land en vaak ook op het water. 

ADULTS ONLY
Even de volledige focus op ‘quality time’ met 

elkaar. In ‘adults only’ hotels wordt rust ge cre-

ëerd door het hanteren van een minimum 

leef tijd. Veelal betekent dit dat gasten vanaf 12 

jaar welkom zijn, soms oplopend tot 18 jaar. De 

restaurants, Spa en overige voorzieningen zijn 

hierop ingericht.

ALL-INCLUSIVE
Dit is zorgeloos vakantie vieren. Vooraf weten 

waar u aan toe bent qua uitgaven en heerlijk voor 

de kinderen die hun eigen pad kunnen kiezen. 

Ge niet van uitstekende maaltijden in geselec-

teerde restaurants, snacks en drankjes. Ook zijn 

de meeste faciliteiten onbeperkt inbegrepen.

BOUTIQUE
Kleinschalige, sfeervolle hotels met een 

persoon lijke service. U ervaart een intieme 

sfeer en beleeft het ‘home away from home’ 

gevoel. Vaak zijn deze boutique hotels gevestigd 

op/in bijzondere locaties en gebouwen. Deze 

zijn bijvoorbeeld gevestigd in herenhuizen, 

kasteeltjes en kloosters met een authentieke 

uitstraling. 

CITY
Luxe hotels die stuk voor stuk beantwoorden 

aan de wensen van de veeleisende reiziger: 

omgeven door prachtige cultuur, rijke historie, 

een levendig en gevarieerd uitgaansleven en 

uitgebreide mogelijkheden om te shoppen.

CULINAIR
In deze hotels is het ultiem genieten van ‘fine 

dining’ of gourmetrestaurants. De hotels en 

resorts met dit thema genieten vaak inter na-

tionale faam omdat het restaurant verbonden 

is aan een Michelin-sterrenkok. Voeg de unieke 

ervaring van een bezoek aan een topniveau 

Michelin sterrenrestaurant toe aan uw vakantie.

DESIGN
De liefhebber van design geniet van de archi-

tectuur en inrichting van écht onder scheidende 

hotels met een trendy look. Door een mix van 

authenticiteit en modern is de stijl op z’n minst 

uitzonderlijk te noemen. Veelal met de signatuur 

van een bekende designer en soms zelfs met een 

bijzondere kunstcollectie. 

FAMILY
U geniet pas als uw kinderen genieten, bij 

voorkeur in een veilige omgeving. Bij resorts met 

dit thema vindt u speciale faciliteiten zoals een 

kinderzwembad en een ‘kidsclub’ met supervisie. 

Veelal zijn er nog meer voorzieningen zoals 

kinderrestaurants en -menu’s, familiekamers of 

suites en prijsvoordelen.

GOLF
Hotels en resorts met  optimale golffaciliteiten, 

zowel voor beginnende golfers als veeleisende 

spelers. De golfbaan behoort tot het hotel of ligt 

direct in de buurt en bevindt zich veelal in een 

schitterende omgeving. 

HERITAGE
Vervlogen tijden herleven in klassieke gebouwen 

uit vorige eeuwen met de grandeur van weleer. U 

verblijft in voormalige paleizen of huizen van rijke 

kooplieden, soms klassieke (koloniale) hotels die 

al decennia lang tot de ‘grande dames’ van een 

stad worden gerekend en wereldberoemd zijn.

HIDEAWAY
De naam verklapt het al; dit zijn accommodaties 

met een unieke, verscholen ligging waar de rust 

vanzelfsprekend is en de natuur een heilzame 

werking heeft. Verwonder u over de ruimte 

en stilte, die in de huidige hectische wereld zo 

zeldzaam is geworden.

HONEYMOON
Onze aanbevolen honeymoon-hotels herkent u 

aan een eigen ‘honeymoon’-icoontje. Een col-

lec  tie van sfeervolle, romantische hotels op 

on  vergetelijke bestemmingen, waar wij vele 

aan trekkelijke extra’s of spectaculaire kor tin gen 

voor u als pasgehuwden hebben geregeld.

WELLNESS
Welzijn is een luxe uit de oude wereld die wij 

tegenwoordig weer volledig omarmen. Zelfs 

voor diegenen zonder interesse in traditionele 

of ultra moderne Spa’s is een verblijf in een 

wellness resort zeer de moeite waard. Al is het 

alleen maar voor een weldadige massage na een 

lange vlucht.

De een zoekt absolute rust in een omgeving van witte stranden.

Voor een ander is een familiehotel met veel sportieve activiteiten en een uitstekende ‘kidsclub’ de beste keuze.

Wij helpen u op weg door aan de hotels uit onze collectie thema’s toe te kennen.

Zo kunt u ultiem gaan genieten op een manier die bij u en uw reisgezelschap past.
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DE SILVERJET COLLECTIE

ONZE SELECTIE; UW ULTIEME VAKANTIE
Met grote regelmaat bezoeken wij onze bestemmingen, voortdurend op zoek 

naar de mooiste en beste accommodaties. Alle hotels en resorts die in deze 

brochure zijn opgenomen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen binnen hun 

klasse. In die zin kunnen wij ze allemaal van harte aanbevelen. 

SPECIAAL AANBEVOLEN
Op vrijwel elke bestemming hebben wij een aantal accommodaties uitgekozen 

die wij als ‘speciaal aanbevolen’ willen bestempelen. Hierbij hebben wij ons door 

verschillende criteria laten leiden, zoals bijvoorbeeld de opvallende architectuur, 

de fantastische ligging of de elegante ambiance. Op de introductiepagina van de 

bestemming van uw keuze vindt u de hotel(s) die wij aanbieden onder het label 

‘Speciaal aanbevolen’.

AUTORONDREIZEN
In de brochure die voor u ligt bieden wij u naast heel veel luxe strandvakanties 

een aantal prachtige autorondreizen aan in o.a. Italië en Spanje. Uiteraard zijn 

er nog tal van andere combinatiemogelijkheden, zoals eencombinatie tussen 

Marrakech en Agadir Wilt u liever zelf met de auto een land verkennen? Dan 

kunt u zelf, of met behulp van onze Luxury Travel Consultants een reis op maat 

samenstellen.

HUURAUTO OP UW BESTEMMING
Houdt u van vrijheid, gaan en staan waar u wilt en een vleugje avontuur? 

Overweeg dan een huurauto tijdens uw vakantie. Wij kunnen in plaats van een 

privétransfer vanaf de luchthaven voor de gehele verblijfsduur een huurauto 

voor u regelen. Wilt u na een lange vlucht of ongunstige aankomsttijd niet direct 

een huurauto instappen, maar liever het gemak en comfort ervaren van een 

privétransfer, dan verzorgen wij deze voor u. Wij laten de huurauto, voor zover 

mogelijk, dan de volgende dag bij uw vakantieadres afleveren. Wilt u een auto 

voor enkele dagen huren? Onze Luxury Travel Consultants adviseren u graag.

ICOONTJES VOOR UW GEMAK
Waar van toepassing vindt u bij het hotel een of meer van onderstaande handige 

icoontjes om u te helpen bij de selectie. Zie hieronder hun betekenis.

Er zijn hotels waarbij autohuur vanaf de luchthaven inbegrepen is. Dit is meestal 

vanwege de afgelegen ligging en de excursiemogelijkheden in de omgeving waar- 

bij eigen vervoer essentieel is. Deze hotels zijn herkenbaar aan het 1e icoontje. 

Bent u op zoek naar de ultieme huwelijksreis? De hotels die bij uitstek geschikt  

zijn om u de herinnering van uw leven te geven zijn voorzien van het 2e icoontje. 

U vindt er niet alleen een romantische sfeer en de daarop afgestemde service, 

maar ook aantrekkelijke voordelen speciaal voor u als pasgehuwden.

TOPKWALITEIT
Ruim 375 bijzondere hotels in 75 landen dragen met trots het label ‘Leading  

Hotels of the World’. Van oude paleizen tot weelderige safaritenten en van 

intieme ‘hideaways’ tot mystieke oases. Gastvrijheid wordt hier gezien als een 

kunst en een passie. Topkwaliteit op alle fronten, dat is wat u kunt verwachten 

bij een van de ‘Leading Hotels of the World’.

KLEINSCHALIG EN PERSOONLIJK
Op zoek naar een luxe hotelervaring in een intieme setting? Small Luxury Hotels 

of the World biedt meer dan 500 hotels verdeeld over meer dan 80 landen. 

Van mondaine designhotels tot 18e-eeuwse omgebouwde herenhuizen en van 

historische landhuizen tot afgelegen privé-eilanden.

GASTRONOMISCH GENIETEN
Werelds en uniek, dat zijn de hotels van Relais & Chateaux. Dé plaats bij uitstek 

voor wie gastronomisch wil tafelen in een bijzonder kader. Maar liefst 530 leden 

verdeeld over 64 landen op 5 continenten. Elk hotel heeft een uniek karakter en 

nodigt zijn gasten uit om te genieten van bijzondere restaurants.

BIJZONDER LOGEREN
Alle hotels met het label DESIGN HOTEL, imponeren  met hun unieke design en 

bijzondere architectuur. Er zijn maar liefst 292 onafhankelijke Design Hotels 

verdeeld over 58 landen wereldwijd.

 

KAMERBEZETTINGEN
Bij iedere hotelbeschrijving vindt u onder het tussenkopje ‘accommodatie’, het 

totaal aantal kamers waarover een hotel beschikt. Daarnaast vermelden wij bij 

ieder kamertype een indicatie van de grootte en het, door het hotel bepaalde, 

maximaal aantal personen. Omdat wij geloven in de luxe van comfort hebben 

wij in enkele gevallen zelf de maximale bezetting naar beneden bijgesteld. Staat 

er bij de vermelding van de kinderen geen leeftijd vermeld, dan is de maximale 

leeftijd 11 jaar. Kinderen die ouder zijn worden als volwassenen beschouwd. Bij 

hotels die een andere leeftijdsgrens voor kinderen hanteren, vermelden wij dit 

tevens bij de maximale bezettingsmogelijkheid.

VOORDELEN EN EXTRA’S
In het prijzen- en infoblokje op elke hotelpagina vermelden wij de kortingen  

en extra’s die wij bij de hotels voor u hebben bedongen, zoals bekend ten tijde  

van het samenstellen van deze brochure. Omdat we altijd bijzondere specials 

afspreken, ook na het samenstellen van deze brochure, vindt u op onze website  

het complete overzicht bij het hotel van uw keuze.

Met zoveel prachtige accommodaties in deze brochure is het moeilijk kiezen.

Een goede reden om u verschillende handvatten aan te reiken. Op vrijwel alle bestemmingen presenteren wij een

hotel dat wij als beste keuze beschouwen en selecteerden wij hotels van hotelgroepen

die een speciaal plekje in ons hart hebben veroverd.
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PRIJSWIJZER & SERVICES

INDICATIE- EN VARIABELE PRIJZEN
Met alle in deze brochure opgenomen hotels en resorts hebben wij de scherpst 

mogelijke contracten afgesloten. Bij iedere accommodatie vermelden wij 

indicatieprijzen voor minimaal een tweetal type kamers, bij privéreizen 

vermelden wij één type. Deze zijn gebaseerd op de voordeligste vertrekdatum 

in de genoemde maand en, tenzij anders vermeld, op basis van twee 

samenreizende personen inclusief de op dat moment van toepassing zijnde 

aanbiedingen. Deze aanbiedingen worden genoemd onder de gepubliceerde 

prijsindicates bij iedere accommodatie.

Alle prijzen zijn inclusief vluchten, belastingen, brandstofheffingen en alle

overige onvermijdbare kosten, zoals bekend op de datum waarop deze

indicatieprijzen zijn samengesteld (november  2020). Variabele prijzen, zoals 

reeds geruime tijd in gebruik in de luchtvaart, zijn ook bij hotels en resorts aan 

een opmars bezig. Het betekent dat prijzen fluctueren afhankelijk van vraag en 

aanbod, tijdsduur tot aan vertrek, periode van verblijf, belangrijke evenementen, 

onverwachte gebeurtenissen of andere criteria. Dat maakt het voor u als 

consument niet altijd even inzichtelijk, maar u kunt er ook uw voordeel mee doen.

Het komt steeds vaker voor dat accommodaties in de loop van het seizoen

hun verkoop stimuleren met speciale aanbiedingen of extra’s bieden aan

bepaalde doelgroepen, zoals gezinnen met kinderen, honeymooners,

jubilarissen en senioren. De aanbiedingen en extra’s die bij ons reeds

bekend waren ten tijde van de samenstelling van deze brochure staan bij

elke accommodatie onder de prijsindicatietabel vermeld en zijn in de prijzen

meeberekend.

Juist vanwege deze variabele prijzen en op sommige bestemmingen door

koerswisselingen zijn de pakketprijzen, vermeld in deze brochure, slechts

ter indicatie.

DE JUISTE PRIJS
De prijzen van zowel de vluchten als de hotels en cruises variëren in hoge 

mate gedurende het seizoen, maar over het algemeen zijn deze het laagst 

wanneer u vroegtijdig boekt! Voor de actuele prijs verwijzen wij u naar uw 

reisbureau, onze Luxury Travel Consultants of onze website www. silverjet.nl.

Op onze website vindt u ook dagelijks de nieuwste aanbiedingen van 

luchtvaartmaatschappijen, cruises en accommodaties.

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
Achterin deze brochure publiceren wij voor alle bestemmingen

reisinformatiepagina’s met een selectie van de beste vliegverbindingen. In de

eerste kolom van dit overzicht staat de luchtvaartmaatschappij waarop wij 

onze indicatieprijzen hebben gebaseerd. 

Dit hoeft niet altijd de voordeligste optie te zijn, want er is ook rekening 

gehouden met de meest comfortabele mogelijkheid vanuit Amsterdam, maar 

wel in de voordeligste boekingsklasse. Mocht op het moment van uw boeking 

de voordeligste klasse zijn volgeboekt op de door u gewenste reisdatum dan 

verhoogt dit natuurlijk de reissom. Anderzijds introduceren de maatschappijen 

in de loop van het jaar regelmatig actietarieven waardoor de prijzen lager 

uitvallen.

COMPLEET VERZORGDE REISBESCHEIDEN
Uw reisbescheiden incl. bagagelabels en een boekje met informatie over uw 

reis en bestemming ontvangt u in een lederen mapje, ongeveer drie weken 

voor vertrek, via de post. Ouderwets? Wij noemen het service. Ondanks de 

gemakken van de digitale wereld, hoort deze service onbetwist bij het bekende 

vakantiegevoel. 

GOED VERZEKERD OP REIS
Natuurlijk hoopt u geen beroep te hoeven doen op een reisverzekering. 

Toch  raden wij u een reisbagage- en ziektekostenverzekering nadrukkelijk 

aan, alsmede een annulerings-/onderbrekingsverzekering. Alle mogelijke 

financiële gevolgen van ongeval, ziekte, verlies en diefstal tijdens uw verblijf 

en een voortijdige annulering of onderbreking van uw vakantie zijn hiermee 

gedekt. Onze Luxury Travel Consultants zijn u graag behulpzaam met het 

afsluiten van deze verzekeringen, zodat u met een gerust hart uit kunt zien 

naar een zorgeloze vakantie!

UITGEBREID AANBOD ONLINE
Naast onze selectie van tophotels en resorts in deze brochure, 

bieden wij u op onze website een nóg uitgebreider aanbod luxe kwaliteits-

vakanties.  Een aanvullend aanbod op de bestemmingen uit deze 

 brochure, maar tevens een uiterst zorgvuldig geselecteerd aanbod 

 op bestemmingen die niet in deze brochure vertegenwoordigd zijn. 

Ga snel naar onze website en laat u verrassen!

WWW.SILVERJET.NL

AZIE: THAILAND • CAMBODJA • VIETNAM • INDONESIË • SINGAPORE

INDISCHE OCEAAN: MALEDIVEN • MAURITIUS • SEYCHELLEN

AFRIKA: TANZANIA • ZANZIBAR

CARIBBEAN: MEXICO • DOMINICAANSE REPUBLIEK • ABC-EILANDEN

MIDDEN OOSTEN: DUBAI • ABU DHABI • OMAN • AJMAN • 

RAS AL-KHAIMAH • FUJAIRAH  
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Midden Oosten
ABU DHABI • AJMAN • DUBAI • OMAN • RAS AL KHAIMAH

het kruispunt van
vroege beschaving



ABU DHABI • AJMAN • DUBAI • OMAN • RAS AL KHAIMAH
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

Madinat Jumeirah

In 1971 werden de zeven van oorsprong zelf-

standige emiraten Ajman, Abu Dhabi, Dubai, 

Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah en Umm Al 

Quwain samengevoegd tot een federatie van onaf-

hankelijke vorstendommen. Tot een halve eeuw 

geleden waren dadelteelt, parelduiken en visserij 

de belangrijkste middelen van bestaan. Met de 

ontdekking van olie hebben de emiraten zich 

ontwikkeld tot een modern en welvarend land met 

een soms zeer hoge levensstandaard. Vooral in 

Dubai en Abu Dhabi is de laatste twintig jaar ook het 

toerisme enorm belangrijk geworden, met de bouw 

van spectaculaire hotels aan de fraaie stranden. 

Relatief nieuw is de opkomst van Ras Al Khaimah 

en Ajman als toeristische bestemming. U vindt een 

selectie van ons aanbod in Dubai op de navolgende 

pagina’s en een uitgebreide beschrijving van al onze 

hotels in de Verenigde Arabische Emiraten op onze 

website.

ABU DHABI
Abu Dhabi is het grootste van de zeven emiraten: 

een oase van rust, met mooie fijne zandstranden. 

Als bezitter van de omvangrijkste olierijkdommen 

is Abu Dhabi ook het meest welvarende emiraat. 

Ooit was de parallel aan de kust lopende boulevard 

Corniche Road één van de belangrijkste straten van 

het oorspronkelijke Abu Dhabi, en is dat nog steeds 

maar tegenwoordig is er behoorlijk wat bijgebouwd. 

De Sheikh Zayed Grand Mosque, genoemd naar een 

van de grondleggers van de Verenigde Arabische 

Emiraten is de grootste moskee in het gebied. 

Het witte marmer van de muren weerkaatst het 

zonlicht waardoor het gebouw nog witter lijkt. 

Prachtige gouden koepels maken het geheel af. Op 

het Yas eiland, gelegen in de stad, bevinden zich 

een aantal attracties zoals een Formule 1 race-

circuit, het pretpark Waterworld en het themapark 

Ferrari World. Abu Dhabi wil zich ook graag op 

cultureel gebied profileren door het neerzetten 

van dependances van het Louvre uit Parijs en het 

Guggenheim uit New York op het schiereiland 

 De Verenigde Arabische Emiraten aan de Perzische Golf is een bestemming met een gouden randje, 

ideaal voor een luxe vakantie. Voor veeleisende reizigers en altijd zonzeker.

Saadiyat. Het emiraat heeft een aantal schitterende 

golfbanen zoals de Saadiyat Beach Golf Club, een 

uitdagende baan aan zee en Yas Links Golfcourse 

met het spectaculaire ontwerp van Kyle Phillips.

AJMAN
Ajman is qua oppervlakte het kleinste emiraat. 

Het ligt op 50 kilometer van het centrum van 

Dubai en aan de Perzische Golf. De belangrijkste 

inkomensbron was vroeger de visserij en 

parelvangst maar vandaag de dag heeft Ajman zich 

toegelegd op de scheepsindustrie. In tegenstelling 

tot Dubai en Abu Dhabi heeft Ajman geen inkomsten 

uit de olie. Ontdek de prachtige flora en fauna van dit 

emiraat in het Al Naseem Nature Reserve of Zorah 

Nature Reserve. Er zijn maar liefst 50 verschillende 

vogelsoorten te vinden en er is tevens een 18-holes 

golfbaan gevestigd.

DUBAI
Dubai is het meest kosmopolitische van de emiraten 

en het meest moderne en bruisende handels-

centrum van het Nabije Oosten. Een land waar 

zakenmensen en toeristen, culturen en stijlen 

van het Westen tot het Verre Oosten elkaars pad 

kruisen. Dubai biedt alles in de overtreffende trap, 

ieders verwachtingspatroon overstijgend: stranden, 

golf banen, geweldige sportfaciliteiten, zoals een 

overdekte skihal en luxe winkelcentra. Tot de 

bekendste bouwwerken in Dubai behoren het Burj 

al Arab hotel en Palm Jumeirah. Op dit kunstmatige 

schiereiland in de vorm van een palmboom 

bevinden zich appartementcomplexen, villa’s, 

jachthavens, stranden en luxu euze hotels. zoals het 

vijfsterrenhotel Atlantis The Palm. Dubai heeft ook 

het hoogste gebouw van de wereld de Burj Khalifa, 

828 m, waar u vanaf het Observation Deck van een 

fantastisch uitzicht over de stad kunt genieten.

RAS AL KHAIMAH
Ras Al Khaimah, tussen Dubai en Oman, is een 

relatief nieuwe ster aan het toeristische firmament 

van de emiraten en biedt schone witte stranden, 

een kalme blauwe zee, majestueuze woestijnduinen 

en prima golffaciliteiten. De laatste jaren zijn hier 

diverse luxe hotels verrezen. U treft hier ook tal van 

moderne shopping malls naast traditionele bazaars.

HOTELVOORZIENINGEN
In de emiraten kunnen uw kinderen gewoonlijk 

gratis gebruik maken van de kidsclubs. In de 

meeste gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde 

watersporten inclusief, alsmede de toegang tot de 

wellnessfaciliteiten. Gemotoriseerde watersporten 

en babysitting zijn tegen betaling. Uitzonderingen 

op bovenstaande regels vindt u bij de beschrijvingen 

van de betreffende hotels en resorts.

AANTREKKELIJKE 
COMBINATIEREIZEN
Dubai en Abu Dhabi zijn uitstekend te combineren 

met de verlokkelijke stranden van de Malediven. 

Combineer een paar nachten Dubai of Abu Dhabi 

met een verblijf in een van de mooiste hotels op een 

van de parelwitte koraaleilanden van de Malediven, 

Mauritius en de Seychellen Een ideale mix van een 

bijzondere stadsbeleving met een relaxte vakantie 

in een tropische eiland bestem ming. Raadpleeg 

onze website voor een beschrijving van deze 

combinatiereizen.

 Perzische
Golf

Ras al Khaimah

Dubai
Ajman

Abu Dhabi

OMAN

IRAN

OMAN

QATAR

SAUDI
ARABIË
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Madinat Jumeirah
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

THE MANDARIN ORIENTAL JUMEIRAH, DUBAI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

 

   

De Mandarin Oriental Hotels zijn wereldberoemd. Met de opening van de 

Mandarin Oriental Jumeirah kreeg het emiraat in 2019 weer een zeer exclusief 

hotel. Het hotel ligt op een schitterende locatie aan de Jumeirah Beach en biedt 

uitzicht over de blinkende skyline van Dubai en de Arabische Golf. Mandarin 

Oriental staat bekend om de uitstekende service, ongeëvenaarde luxe en 

uitzonderlijke kwaliteit. Het hotel ligt op ca. 25 minuten van de luchthaven Dubai. 

Na een wandeling van 15 minuten over het strand bereikt u La Mer, een van de 

nieuwste hotspots in Dubai, met restaurants, bars en een waterpark. 

FACILITEITEN
In de tuin een groot zwembad met jacuzzi’s. Vanuit het zwembad heeft u 

rechtstreeks toegang tot het strand met ligbedden en parasols. Op de 6e 

verdieping bevindt zich het zwembad op het dak, exclusief voor gasten vanaf 

18 jaar. De Spa (2.000 m²) biedt een scala aan behandelingen en therapieën die 

uniek zijn voor Mandarin groep. Voorzien van jacuzzi’s, sauna’s en stoombaden. 

Aparte faciliteiten voor dames en heren. Volledig uitgerust fitnesscenter 

Movement Studio met ultramoderne apparatuur. Little Nomads Kids Club heeft 

veel voorzieningen waaronder een kinderzwembad, gratis maaltijden tot vier 

jaar oud, films op aanvraag op de kamer, speelgoed en toiletartikelen. Geopend 

van 10:00-18:00 uur. The Bay is een all-day dining restaurant met showcooking. 

Netsu, een Japans Steakhouse van de befaamde chef-kok Ross Shonhan. 

Serveert grillgerechten, sushi en sashimi. Tasca het signature restaurant van de 

Portugese sterrenchef José Avillez. Noor Lounge voor afternoon tea en exotische 

cocktails. The Mandarin Cake Shop voor  premium cakes en pralines. Sun Vibe 

bar aan het zwembad voor cocktails, salades. Deli een restaurant aan het strand 

serveert lunch en diner. Elk restaurant serveert tevens een kindermenu.

ACCOMMODATIE
De 178 kamers en 78 suites zijn elegant en ruim ingericht in warme kleuren 

en eigentijds ontwerp. De kamers beschikken over een zithoek, kingsizebed 

of 2 queensizebedden, flatscreen-tv, airconditioning, minibar, koffie/theezet-

faciliteiten. Fraaie badkamer met bad, separate regendouche. Kamerbezetting 

maximaal 3 personen tenzij anders aangegeven.

Superior Kamer (ca. 55 m²): uitzicht op de skyline van Dubai. De meeste Superior 

Kamers hebben geen balkon. Ook boekbaar inclusief de Mandarin Club Lounge: 

uitgebreid ontbijt van 08:00 tot 11:00 uur, afternoon tea van 14:30 tot 16:00 uur 

en lichte lunch, cocktails en diverse hapjes van 17:00 tot 19:00 uur. Frisdranken, 

koffie en thee gedurende de dag. 

Deluxe Skyline View Kamer (ca. 53 m²): slaapkamer met kingsizebed. Balkon 

met uitzicht op de Burj Khalifa. Ook boekbaar inclusief de Club Lounge.

Mandarin Panoramic View Kamer (ca. 55 m²): deze riante kamer biedt een 

panoramisch uitzicht over de skyline van Dubai vanaf het ruime balkon.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 58 m²): mooie kamer met grote zithoek, schrijftafel 

en gemeubileerd balkon met zeezicht.

Premier Kamer (ca. 58 m²): gelegen op de hoeken van het hotel. Balkon met 

direct uitzicht op zee.

Panoramic View Family Kamer (ca. 110 m², max. 6 pers.): deze onderling 

verbonden familiekamer heeft 2 slaap- en badkamers en uitzicht op de skyline.

Junior Suite (ca. 89 m²): in open plan. Ruime slaapkamer met kingsizebed en 

zitgedeelte. Balkon met zeezicht en toegang tot de exclusieve Club Lounge. 

Suite Zeezicht (ca. 120 m²): slaapkamer met kingsizebed, aparte woonkamer 

met eetgedeelte. Balkon met zeezicht. Inclusief toegang tot de Club Lounge. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   3395  2569 2787 3417

Deluxe Skyline Kamer   3696 2786 2997 3676

Mandarin Panoramic View Kamer  3976 2947 3165 3886

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl.

Deluxe Kamer Zeezicht
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Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

MADINAT JUMEIRAH AL NASEEM
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

      

 

Al Naseem ligt op een schitterende loca tie tegenover Burj Al Arab aan een 2 km 

lang privéstrand. Al Naseem, Arabisch voor zeebries, is ontworpen en gebouwd 

met het oog op de allerhoogste interna tio nale standaard. De architectuur is 

een elegante mix van modern design met Arabische bouwstijlen. Het resort 

maakt deel uit van het Jumeirah-complex waar toe nog 4 andere hotels behoren. 

Gasten van Al Naseem kunnen gebruik maken van vrijwel alle faciliteiten met 

meer dan 40 restaurants, de sportfaciliteiten en het Wild Wadi Waterpark. Een 

schitterend resort voor jong en oud.

FACILITEITEN
In de tuin met veel waterpartijen liggen 5 zwembaden waarvan 1 voor vol-

wassenen met poolbar. Beachclub met handdoekenservice en ligbedden. Het 

hotel biedt enkele van de meest verfijnde dinergelegenheden van Dubai w.o. The 

Palmery, een uniek dinerconcept en een mediterraan visrestaurant Rockfish.  

Kinderen kunnen zich vermaken in de Sinbad’s Kids Club of in het Wild Wadi 

Waterpark (gratis toegankelijk). U kunt gebruik maken van de health club van Mina 

a’Salam met overdekt zwembad, fitnesscenter en de sportclub van het Jumeirah 

Beach Hotel met sauna’s, stoombad, 7 tennisbanen en squashbaan. Talise Spa 

met 26 behandelkamers en een breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen.

ACCOMMODATIE
De 387 kamers en 43 suites zijn ruim ingericht in moderne Arabische stijl met 

kunstvoorwerpen. Het moderne interieur weerspiegelt de natuurelementen 

zand, blauwe luchten en de zee. De balkons en terrassen bieden een specta-

culair uitzicht op de zee, de tuinen en Burj Al Arab. Voorzien van zithoek, mini bar, 

satelliet-tv, airconditioning, Nespresso-apparaat en schrijftafel. Balkon of terras. 

Kingsizebed of 2 queensizebedden. Ruime badkamer met bad en separate 

douche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. De Summersalt Beachclub met 

privéstrand is exclusief voor de suite-gasten van het hotel.

Resort Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met open 

badkamer. Schitterend uitzicht op de tuinen en zwembaden. Ook met zeezicht.

Ocean Deluxe Kamer (ca. 60 m²): met luxe Arabische meubelen ingericht. 

Voorzien van groot terras. Mooi uitzicht op de tuinen en zwembad.

Ocean Club Terrace Kamer (ca. 51 m²): gelegen op de vierde verdieping. Groot 

terras (21 m²). Balkon met schitterend uitzicht op zee en de Burj Al Arab. 

Inclusief gebruik van de exclusieve Club Lounge: ontbijt, afternoon tea, drankjes, 

canapés, happy hour met cocktails en premium drankjes van 18:00-20:00 uur. 

Strijkservice van 2 kledingstukken. Exclusieve toegang tot Summersalt Beach 

Club voor gasten van 12 jaar en ouder.

Ocean Club Superior Kamer (ca. 60 m², max. 2 volw. + 2 kind.): biedt schitterend 

uitzicht over zee. Kingsizebed en sofabed. Inclusief toegang tot de Club Lounge.

Family Superior Kamer (ca. 120 m², max. 4 pers.): slaapkamer met kingsizebed 

en zitgedeelte met groot sofabed voor 2 personen. Deze ruimte kan gescheiden 

worden via een schuifdeur. Balkon met uitzicht op tuinen en het zwembad. 

Pool Terrace Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed of 

2 aparte bedden. Direct toegang tot de (adults only) pool vanaf het privéterras.

Family Suite (ca. 126 m² max. 2 volw. en 2 kind.): voorzien van een woonkamer 

met sofabedden voor kinderen t/m 15 jaar. Riante slaapkamer met king sizebed, 

2 badkamers en groot terras. Inclusief gebruik van de Club Lounge.

Ocean Suite (ca. 135 m², max. 2 volw. en 2 kind.): riante woon- en slaapkamer. 

Luxe badkamer. Balkon en zeezicht. Inclusief toegang tot de Club Lounge. Voor 

Suite gasten is de transfer van en naar de luchthaven Dubai inclusief.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Resort Deluxe Kamer   3272  2257 2475 2952

Ocean Deluxe Kamer    3552 2387 2615 3214

Ocean Club Terrace Kamer  3692 2537 2755 3366

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl.

Ocean Terrace Suite
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

JUMEIRAH DAR AL MASYAF
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

        DELUXE

 

Arabian Deluxe Kamer 

Het Jumeirah complex is als een sprookje uit 1001 nacht. De Arabische stijl 

met zijn windtorens, soek en kleine waterwegen zorgt voor een geweldige 

sfeer. Typische kleine boten, de zogenaamde ‘abras’ kunnen worden gebruikt 

voor het verkennen van het gehele resort en alle faciliteiten. De ongelimiteerde 

recreatiemogelijkheden, fantastische ligging en vele restaurants maken het 

Jumeirah tot een van de meest fascinerende resorts ter wereld. Dar Al Masyaf 

is het meest luxueuze en exclusieve deel van het resort. De Summer Houses 

zijn in Arabische stijl gebouwd en er is gebruik gemaakt van schit terende 

houtsnijwerken en authentieke kunstvoorwerpen. Gelegen aan een 1 km lang 

poederwit privézandstrand. 

FACILITEITEN
Het Jumeirah complex is een attractie op zich met een soek met meer dan 

75 winkels. Dar Al Masyaf is omgeven door exotische tuinen, waterpar- 

tijen en kanalen waar u met een traditionele dhow van het ene naar het 

andere gedeelte wordt vervoerd. U kunt gebruik maken van alle faciliteiten 

van het Jumeirah Resort, waaronder 18 zwembaden met kindergedeeltes, 

soek, fitnesscenter, 5 tennisbanen, 2 squashbanen, aerobicsstudio en 2 

binnenzwembaden. De Sinbad’s Kids Club (4-12 jaar) met activiteitenprogramma 

en overdekt zwembad. De fraaie Talise Spa biedt een keur aan massages en 

schoonheidsbehandelingen. Gratis gebruik van sauna, stoombad en jacuzzi. 

Het Jumeirah complex beschikt over een selectie van 40 restaurants en bars. 

Gasten van Dar al Masyaf hebben toegang tot het eigen privéstrand.

ACCOMMODATIE
De in totaal 29 vrijstaande Summer Houses herbergen elk 10 kamers en 

1 suite. De 18 Arabian Summer Houses liggen verspreid in de tuin en de 11 

Gulf Summer Houses nabij het strand. In authentieke moderne Arabische stijl 

en schitterend ingericht. Alle voorzien van alle luxe en comfort met balkon of 

terras, flatscreen-tv, minibar, airconditioning, koffie-/theezetfaciliteiten en 

strijkfaciliteiten. Kingsizebed of 2 aparte bedden. Riante marmeren badkamer 

met separate regendouche. Van 18:00-20:00 uur worden drankjes en champagne 

geserveerd op de centrale binnenplaats van elk Summer Houses (inclusief). 

Ieder Summer House beschikt over een eigen receptie en 24-uurs butlerservice. 

Kamerbezetting maximaal 2 volwassenen + 2 kinderen.

Arabian Deluxe Kamer Arabian Summer House (ca. 60 m²): biedt uitzicht over 

de tuinen. 

Arabian Lagoon Deluxe Summer House (ca. 60 m²): gelegen in het Arabian 

Summer House met uitzicht op het kanaal van het resort. 

Arabian Deluxe Kamer Gulf Summer House (ca. 60 m²): gelegen in het Arabian 

Summer House nabij het strand.

Ocean Deluxe Kamer Gulf Summer House (ca. 60 m²): biedt een schitterend 

uitzicht over zee en strand.

Arabian Suite Arabian Summer House (ca. 120 m²): bijzonder elegant ingericht 

en voorzien van woonkamer met sofa’s, eethoek en aparte slaapkamer. Fraaie 

badkamer met separate douche. Uitzicht over de tuin en het kanaal.

Arabian Suite Gulf Summer House (ca. 120 m²): luxe suite in Gulf Summer 

House. Woonkamer met sofa’s, eethoek, aparte slaapkamer en ruime badkamer 

met separate douche. Gelegen nabij het strand.

Ocean Suite Gulf Summer House (ca. 135 m²): woonkamer met sofa’s, eethoek, 

aparte slaapkamer en fraaie badkamer. Gelegen nabij het strand en schitterend 

uitzicht over strand en zee.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Arabian Deluxe Kamer/Arabian Summer House   3062 2187 2405 2856

Arabian Lagoon Deluxe/Ocean Summer House   3202 2327 2545 3002

Arabian Lagoon Deluxe/Ocean Summer House  3412 2397 2615 3164

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl.
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CAESARS PALACE BLUEWATERS DUBAI  
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

     

Resort Deluxe Kamer

Het eerste Caesars Palace buiten Las Vegas brengt een vleugje van het oude 

Rome naar Dubai. Het resort heeft een trendy beachclub, een theater in 

Pantheon-stijl, een modern Spacenter en een restaurant van Gordon Ramsay. 

Het complex bestaat uit 3 hotels: Caesars Palace Bluewaters, Caesars Resort 

en The Residences. Ceasars Palace heeft een eigentijdse stijl in neutrale tinten 

met een knipoog naar het Romeinse Rijk in de vorm van gigantische paarden- 

en voetsculpturen. Het complex ligt op Bluewaters, de nieuwste eilandoase van 

Dubai, direct voor ‘The Walk’. Genieten speelt een grote rol in het Caesars Palace. 

Overdag kunt u ontspannen op comfortabele ligbedden bij het zwembad of bij 

de trendy Cove Beach Club en ’s avonds dineren in een van de voortreffelijke 

restaurants. Het hotel ligt aan een mooi zandstrand met vrij uitzicht op zee. 

Het grootste reuzenrad ter wereld, de AIN Dubai ligt naast het hotel. Aan de 

voorzijde van het hotel zijn wandelpaden aangelegd naar The Walk Jumeirah 

met vele winkels en restaurants De luchthaven ligt op ca. 35 minuten.

FACILITEITEN
Schitterend aangelegd zwembad met comfortabele ligbedden direct aan het 

zandstrand. Entertainment in The Rotunda Club. De Qua Spa, het wellness-

concept uit Las Vegas heeft diverse prijzen gewonnen. Empire kidsclub met een 

scala aan activiteiten; van een klimmuur, laguna waterpark tot kunstnijverheid. 

Naast het hotel vindt u de Caesars Beach Club. De restaurants zijn van hoog 

niveau en ingericht in een aantrekkelijke ambiance. Naast de zes restaurants en 

bars van het hotel, kunnen gasten ook gebruik maken van de restaurants van 

het zusterhotel Caesars Resort. Hell’s Kitchen is het bekende concept van de 

chef-kok Gordon Ramsay. Gespecialiseerd in mediterrane gerechten. Zhen Wei 

voor Aziatische specialiteiten. Laurel is een trendy bar voor cocktails en snacks. 

Neptunus ligt aan het zwembad en serveert internationale gerechten. Romeinse 

lounge voor gebak en afternoon tea. De restaurants hebben kinderstoelen en 

gezonde kindermenu’s. De Havana Social Club is een eerbetoon is aan het Cuba 

uit de jaren 1920. Biedt een uitgebreide sigarencollectie en uitstekende likeuren.

ACCOMMODATIE
De 178 stijlvolle kamers en suites zijn in chique crèmekleurige tinten ingericht 

en beschikken over romaanse details, zoals paardenkussens, kunstwerken van 

Romeinse munten en grote badkuipen. Voorzien van flatscreen-tv, telefoon, 

kluisje, airconditioning, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, Nespresso-apparaat  

en kussenmenu. Fraaie badkamer met bad, aparte regendouche en luxe 

toiletartikelen van Lorenzo Villoresi Firenze.

Resort Deluxe Kamer (ca. 54 m², max. 2 volw. + 1 kind): voorzien van een 

kingsizebed, slaapbank en uitzicht op het zwembad en de tuin. Ook boekbaar 

met 2 aparte bedden.

Partial Ocean Deluxe Kamer (ca. 54 m², max. 2 volw. + 1 kind): met gedeeltelijk 

zicht op zee. Voorzien van een kingsizebed of twee aparte bedden en slaapbank.

Ocean Deluxe Kamer (ca. 54 m², max. 2 volw. + 1 kind): met schitterend uitzicht 

over zee. Voorzien van een kingsizebed of twee aparte bedden en een slaapbank.

Ocean Suite (ca. 110 m², max. 3 pers.): schitterende suite met ruim ingerichte 

woonkamer en aparte slaapkamer met kingsizebed. Inclusief butlerservice.

Het complex beschikt tevens over ruime Residenties van 1 tot 4 slaap- en 

badkamers. Ingericht in eigentijdse stijl in warme natuurlijke tinten en 

kamerhoge ramen. Voorzien van een ruime woon- en eetkamer en een volledig 

uitgeruste keuken. Het complex ligt op slechts een steenworp afstand van de 

vele faciliteiten van Caesars Palace Bluewaters.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Resort Deluxe Kamer King  2429 2107 2318 2941

Partial Ocean Deluxe Kamer King   2590 2268 2486 3102

Ocean Deluxe Kamer King  2856 2534 2752 3368

     

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl.



26 - SILVERJET VAKANTIES

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Palm Island

ATLANTIS THE PALM
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

      

Het eerste hotel dat op Palm Island werd geopend, is het spectaculaire Atlantis 

The Palm. Het hotel staat in het teken van de verloren stad Atlantis. Het ligt 

centraal op Palm Island met directe toegang tot het grootste open zee-aquarium 

in het Midden-Oosten met circa 65.000 zeedieren, waaronder haaien en manta’s. 

Verscheidene elementen in de architectuur en inrichting van het resort zijn in 

harmonie met de onderwaterwereld ontworpen zoals de mythe van ‘Atlantis’. 

Het hotel ligt op ca. 45 km van de luchthaven en op ca. 20 autominuten van de 

Emirates Mall en ca. 40 autominuten van de Dubai Mall (shuttleservice inclusief).

FACILITEITEN
Imposante entree en lounge met bars, nachtclub, 24 boetieks, 2 zwembaden, 

3 tennisbanen (les mogelijk) en 1,5 km lang zandstrand met ligstoelen en 

parasols. Aquaventure Waterpark is het grootste waterthemapark in de regio 

met tal van attracties. Uniek zijn de vele wildwaterbanen met watervallen, 

stroomversnellingen en hoge golven. Het weelderig begroeide terrein wordt 

doorkruist door een twee kilometer lange zoetwaterbaan ‘The Current’ waarmee 

u langs de centrale watertoren in Mesopotaanse stijl vaart, de zgn. ‘Ziggurat’. 

Vanaf de Ziggurat lopen 7 spectaculaire waterglijbanen tot wel 27 meter omlaag. 

Twee ervan dwars door het haaienbassin (beveiligd). Aquaventure is gratis voor 

hotelgasten. De 4 ha grote dolfijn-baai is het innovatieve onderwijscentrum. 

Onder begeleiding van experts kunnen gasten hier meer leren over deze 

geliefde en gerespecteerde zoogdieren (tegen betaling). Spectaculaire Kidsclub 

voor kinderen van 3-12 jaar met begeleide activiteiten waaronder avonturen, 

spel, ontdekken en educatie, met als hoogtepunt een kijkje achter de schermen 

van de ‘seakeepers’ die de circa 65.000 zeedieren verzorgen. The Zone voor 

tieners van 13-17 jaar biedt programma’s voor wetenschap en natuur, kunst en 

sport. Een ‘no adults’ lounge met dansvloer, films en games. De kidsclub en The 

Zone zijn tegen betaling. 

De ShuiQi Spa & Fitness Center is verdeeld over twee verdiepingen en heeft 

27 behandelkamers. Er worden spabehandelingen en massages aangeboden 

uit alle windstreken. Voorts grote fitnessruimte met de modernste apparatuur. 

Aan het strand een ruime keuze aan watersportmogelijkheden waaronder 

kajakken, zeilen en drijvende klimobjecten. Geen gemotoriseerde watersporten 

toegestaan. De moderne skyrail verbindt Atlantis The Palm met het vasteland 

en de shoppingmalls.

Het hotel beschikt over 23 restaurants, waaronder 3 à la carte restaurants 

die opgezet zijn door wereldberoemde koks. Een selectie: Nobu van Nobu 

Matsuhisa, een verfijnd Japans restaurant en het eerste in het Midden-Oosten. 

Serveert Nobu’s signature gerechten en eigentijds fusion van Japanse en Zuid-

Amerikaanse keuken. Ronda Locatelli van Giorgio Locatelli serveert antipasti, 

pizza en Italiaanse wijnen. Bread Street Kitchen onder leiding van Gordon 

Ramsay. Seafire Steakhouse & Bar is een modern New York style steakhouse. 

Wijnkaart met 40 verschillende wijnen. Ossiano, een uniek visrestaurant 

in een al even unieke omgeving tussen de aquaria van Atlantis. Mysterieus 

ingericht met de beste zeevruchten en een decor van rondzwemmende haaien. 

Het mediterrane buffetrestaurant Kaleidoscope biedt een weelderig buffet. 

Uitermate geschikt voor families vanwege de kindermenu’s en live-cooking 

stations. Saffron heeft een indrukwekkend buffet met 20 kookeilanden elk met 

een eigen thema en een mozaïek pizzaoven voor de bereiding van verse pizza’s 

en pastagerechten. Aquaventure met een aantal klassiekers zoals een variatie 

van hamburgers en Arabische wraps.

ACCOMMODATIE
De Royal Towers of Atlantis zien er aan de buitenkant fascinerend uit, binnen 

bevinden zich 1.539 kamers en suites. Elke kamer heeft een (gedeeltelijk) 

uitzicht over de Arabische Golf, de skyline van Dubai of de Palm. Vrijwel 

alle kamers kunnen gecombineerd worden middels een verbindingsdeur; 

ideaal voor families met kinderen. De kamers en suites zijn ruim en elegant 

ingericht, recentelijk gerenoveerd en voorzien van koffie-/theezetfaciliteiten, 

airconditioning, minibar, kluisje en flatscreen-tv. Moderne badkamer met bad 

en separate douche. 

Bijzonder aan te raden is de Imperial Club Lounge met een scala aan exclusieve 

voordelen. De Club Suites en de Imperial Club Kamers zijn inclusief de Imperial 

Club faciliteiten: Transfer van en naar de luchthaven Dubai, ontbijt in de Club 

Lounge van 07:00-11:00 uur (of in de restaurants Saffron en Kaleidoscope), 

afternoon tea, snacks, frisdrankjes gedurende de dag en (alcoholische) drankjes 

en canapés van 17:00-19:00 uur, gebruik van de Imperial Club privéstrand, 

fasttrack voor onbeperkt toegang tot Aquaventure Waterpark en The Lost 

Chambers Aquarium. Kinderen en teenagers hebben gratis toegang tot de  
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Atlantis Kids Club (3 t/m 12 jaar van 10:30-13:30 uur en van 14:00-17:00 uur) en 

The Zone (13-17 jaar van 15:00-18:00 uur), 2 schoonheidsbehandelingen voor 

de prijs van 1 in de ShuiQi Spa. Kinderen zijn in de lounge toegestaan. 

Ocean King Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers): voorzien van een kingsizebed en 

sofabed. Balkon met gedeeltelijk uitzicht op zee.

Ocean Queen Kamer (ca. 47 m², max. 2 pers. + 2 kind.): voorzien van 2 queensize-

bedden en een Frans balkon met gedeeltelijk uitzicht op zee.

Palm King Kamer (ca. 45 m², max. max. 3 pers.): kingsizebed en sofabed. Balkon 

met schitterend uitzicht op Palm Island en de skyline van Dubai.

Palm Queen Kamer: (ca. 47 m², max. 2 volw. + 2 kind.):voorzien van 2 queensize-

bedden en een Frans balkon. Schitterend uitzicht op Palm Island en de skyline 

van Dubai.

Imperial Club Kamer (ca. 47 m², max. 2 volw. + 2 kind.): op de 11-15e etage met 

gedeeltelijk uitzicht op zee of Palm Island. Voorzien van een kingsizebed of 2 

queensizebedden. Inclusief toegang tot de Imperial Club Lounge. 

De Suites beschikken alle over een kingsizebed en een extra bed in de 

woonkamer. Tevens boekbaar met 2 slaapkamers (de 2e slaapkamer beschikt 

over 2 queensizebedden). De suites zijn inclusief de toegang tot de Imperial Club 

Lounge.

Terrace Club Suite (ca. 94 m², max. 2 volw. + 2 kind.): luxueus ingericht met riante  

woonkamer, slaapkamer en suite badkamer. Fraaie badkamer met vrijstaand 

bad en separate douche. Balkon van ca. 30 m² met eettafel en ligbedden. 

Executive Club Suite (ca. 101 m², max. 3 volw. + 1 kind): gesitueerd op de hoeken 

van de Royal Towers. Een aparte woon- en slaapkamer en moderne badkamer.

Regal Club Suite (ca. 164 m², max. 3 volw. + 1 kind): zeer ruim ingericht met 

groot terras dat direct toegang heeft tot de woonkamer. Slaapkamer met 

kingsizebed en badkamer.

De Signature Suites hebben tevens toegang tot de faciliteiten van de Imperial 

Club Lounge met als extra toevoeging: 2x hoofd/schoudermassage, 24-uurs 

butlerservice, 2x een interactie met dolfijnen in de lagune, privétrainer in de 

fitness, privécabana bij de zwembaden, Imperial Beach Club en Aquaventure 

Waterpark.

Underwater Suite (ca. 165 m², max. 2 volw.): gelegen over 3 verdiepingen en 

uitzicht over het aquarium. Op de 1e verdieping de entree en op de 2e verdieping  

een grote woonkamer met zithoek en op de 3e verdieping de slaapkamer met 

kingsizebed met een spectaculair zicht op het aquarium. 24-uurs butlerservice. 

Presidential Suite (ca. 220 m², max. 3 pers.): gelegen op de 18e of 19e verdieping 

met aparte eetkamer en vergaderruimte. Slaapkamer met kingsizebed, en suite 

badkamer. Groot balkon met schitterend uitzicht op Palm Island.

Grand Atlantis Suite (ca. 429 m², max. 4 pers.): fraaie suite voorzien van veel 

luxe faciliteiten. Een groot balkon van 246 m² en spectaculair uitzicht. Aparte 

woon- en slaapkamer met kingsizebed. Gelegen op de hoeken van de Royal 

Towers. Inclusief butlerservice.

Royal Bridge Suite (ca. 924 m², max. 6 pers.): bereikbaar met privélift. Eetgedeelte 

voor 16 personen, grote ontvangstruimte, bibliotheek, 3 slaap- en badkamers. 

Inclusief de faciliteiten van de Imperial Club Lounge. Limousinetransfer binnen 

Nederland van en naar de luchthaven inbegrepen. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Ocean King Kamer   3046 2508 2726 3111 

Palm King Kamer   3102 2564 2782 3160

Imperial Club King Kamer  3734 3040 3258 3783

Terrace Suite  4267 3494 3713 4371

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en toeslagen voor half- en/of volpension: 

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.  

Ocean King Kamer
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Deluxe Kamer 

The Ritz-Carlton is een luxueus tophotel in een fraaie tuin, met een mix van 

exotische Arabische en mediterrane stijlen. Het hotel is uiterst smaakvol 

ingericht en biedt een persoonlijke service, fantastische cuisine en een 

uitzonderlijke Spa. Het ligt direct aan het poederwitte zandstrand van Jumeirah, 

met uitzicht op de Arabische Golf en Palm Island. De befaamde promenade, de 

JBR Walk, met boetieks en restaurants ligt aan de voorzijde van het hotel.

FACILITEITEN
Elegante lobby en lounge met zitjes en in de namiddag de traditionele ‘afternoon 

tea’. In de fraaie tuin van 13.000 m² bevinden zich 4 zwembaden, waaronder een 

grote free-form-pool en een adults only zwembad. Verder een apart kinderbad 

met glijbanen en zonneterrassen met ligbedden. Tevens op het strand ligbedden 

en parasols. Fitnessruimte, 4 (verlichte) tennisbanen en boetieks. De Ritz Kids 

organiseert voor kinderen van 4-10 jaar een uitgebreid activiteitenprogramma. 

De fraaie Ritz-Carlton Spa biedt een ruime keuze aan Aziatische massages 

en schoonheidsbehandelingen. Jacuzzi, stoombad en sauna (inclusief). De 9 

restaurants bieden een reis door de culinaire tradities en culturen uit de hele 

wereld. Tevens dineren aan het strand of op een van de terrassen, een levendige 

brunch op vrijdag, afternoon tea en themadiners. Het restaurant Splendido voor 

Italiaanse specialiteiten. Caravan biedt een verfijnde selectie mediterrane en 

oosterse gerechten. Amaseena, gebouwd in de stijl van een bedoeïnentent voor 

de Arabische keuken. Palm Grill aan het strand biedt gegrilde visspecialiteiten 

aangevuld met signature cocktails. Blue Jade voor Aziatische specialiteiten en ‘s 

avonds sushibar. The Library Bar heeft een verfijnde selectie whisky’s, likeuren 

en sigaren. De trendy La Baie Lounge bevindt zich tegenover het strand voor 

snacks en exotische cocktails. Indien u op basis van halfpension verblijft geldt 

een dine-around m.u.v. Palm Grill.

ACCOMMODATIE
De 294 elegante kamers en suites zijn in moderne Arabische stijl ingericht. 

Voorzien van airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, zithoek met sofa, schrijftafel, 

inloopkast, kluisje, Nespresso-apparaat en minibar. Fraaie badkamer met 

signature bad en regendouche. Balkon of terras met tuin-/zwembad of zeezicht. 

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met zithoek en 

uitzicht over tuin en zwembad. Voorzien van kingsizebed of 2 queensize bedden.  

Ocean View Kamer: gelegen op de 4-6 verdieping en zeezicht.

Club Garden View Kamer: als de Deluxe Kamer maar inclusief de de exclusieve 

Ritz-Carlton Club Lounge. De lounge biedt een continu culinair aanbod: ontbijt, 

snacks, hors d’oeuvres en (alcoholische) dranken. Vanaf 19:30 uur zijn gasten 

vanaf 12 jaar welkom.

Club Ocean View Kamer: als de Ocean View Kamer en inclusief de Club Lounge.

Family Kamer (ca. 100 m², max. 5 pers.): voorzien van 2 slaap- en badkamers 

voorzien van kingsizebed en 2 queensizebedden. Balkon met tuin/zwembadzicht. 

Family Suite (ca. 158 m², max. 5 volw. + 1 kind): voorzien van 2 slaap- en 

badkamers, kingsizebed en 2 queensizebedden. Elegante woonkamer met 

zithoek. Gelegen op de 1-5 verdieping met tuin-/zwembadzicht.

Suite (ca. 90 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): exclusieve suite met woon- 

en slaapkamer gescheiden door een schuifdeur. Inloopkast en fraaie badkamer 

Balkon met resortzicht. Ook boekbaar inclusief de Club Lounge en zeezicht. 

Gulf Suite (ca. 108 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegant ingericht met aparte 

woon- en slaapkamer en fraaie badkamer. Balkon met tuin-/zwembadzicht. 

Zie ook onze website voor de beschrijving van de overige kamertypen.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   2677 2117 2328 3413

Ocean View Kamer  2824 2264 2475 3672

Club Garden View Kamer   3132 2523 2735 3756

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl.
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Deluxe Kamer

Palm Island | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

ANANTARA DUBAI THE PALM RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

         

 Lagune Kamers

        

Anantara The Palm is uitermate fraai gelegen op Palm Island aan een schit-

terend zandstrand met een panoramisch uitzicht op de Arabische Golf en de 

Dubai skyline. Het hotel is gebouwd als een Thais dorp omgeven door weelde-

rige tuinen, een exotisch interieur, grote lagunezwembaden en uitstekende 

restaurants. De luchthaven van Dubai ligt op ca. 40 autominuten.

FACILITEITEN
Riant zwembad met kinderbad, poolbar en 3 lagunezwembaden die zich 

door de fraaie tui nen van totaal 10.000 m² slingeren. Verbinding tussen de 

villa’s vindt plaats middels elektrische ‘tuk-tuks’. Voorts speeltuin, fraaie 

kidsclub met speelzaal (3-11 jaar) en teensclub (12-18 jaar), 2 tennisbanen, 

fitnessruimte en watersporten. De fraaie Anantara Spa is gespecialiseerd in 

schoonheidsbehandelingen en traditionele oosterse massages. De 5 restaurants 

bieden diverse culinaire lekkernijen en een uitstekende cuisine. Crescendo is 

een ‘all day dining’ restaurant, Bushman Restaurant voor grillgerechten, Mekong 

biedt oosterse keuken. The Beach House serveert mediterrane specialiteiten. 

Revo Café voor koffie en huisgemaakt gebak. Elke dag Thaise kooklessen (m.u.v. 

vrijdag). Voor halfpension-gasten geldt dine-around (diner in alle restaurants 

o.b.v. 3-gangen set-menu). Gratis shuttleservice naar de Emirates Mall. 

ACCOMMODATIE
De 260 fraai ingerichte kamers, 33 villa’s en 220 appartementen zijn uniek 

ontworpen in eigentijds Aziatisch design met fraaie meubelen en houten 

vloeren. Ruim ingericht en voorzien van flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, 

strijkfaciliteiten, minibar, airconditioning, telefoon en kluisje. Mooie badkamer 

met bad en separate regendouche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. 

Premier Kamer Lagunezicht (ca. 47 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 

1e verdieping. Ook boekbaar op de begane grond met groot terras en direct 

toegang tot de lagune.

Deluxe Kamer Lagunezicht (ca. 52 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimer, met 

inloopkast. Ook boekbaar op de begane grond met toegang tot de lagune.

Beach Villa 1-slaapkamer (ca. 85 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aan het strand. Woon- 

en slaapkamer met kingsizebed, iPod-dockingstation, DVD-speler, schrijftafel, 

gastentoilet en kitchenette. Luxe badkamer. Terras met privézwembad en 

jacuzzi. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 206 m², max. 4 volw. + 2 kind.).

Water Villa (ca. 106 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gebouwd op palen in zee (geen 

toegang). Fraaie badkamer. Terras met ligbedden en schitterend uitzicht.

Appartement - 1 slaapkamer (ca. 107 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim en 

elegant ingericht met parketvloer. Slaapkamer met kingsizebed en inloopkast. 

Ruime woonkamer met eettafel. Badkamer met bad en regendouche. Geheel 

ingerichte open keuken. Balkon of terras met tuin- of zeezicht.  

Appartement - 2 slaapkamers (ca. 165 m², max. 4 volw. + 2 kind.): slaapkamer 

met kingsizebed en badkamer met separate douche. Een 2e slaapkamer heeft 

twee eenpersoonsbedden en badkamer met bad/douche. Riante woonkamer en 

eettafel voor 6 pers. Balkon met uitzicht over de skyline van Dubai of de lagune.

Appartement Terrace - 2 slaapkamers (ca. 276 m², max. 6 pers.): hoog gelegen 

en voorzien van een slaapkamer met kingsizebed en badkamer met separate 

douche. De 2e slaapkamer heeft 2 eenpersoonsbedden en badkamer met bad/

douche. Riante woon- en eetkamer. Groot gemeubileerd terras met zeezicht.

Tweepersoonskamer Residence (ca. 38 m², max. 3 pers.): deze kamer bevindt 

zich in de noordvleugel van de Residences. Modern ingericht en badkamer met 

regendouche. Balkon met uitzicht over de zwembaden of de Arabische Golf. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Residence   1976 2038 2357 2931

Premier Kamer Lagunezicht  2063 2063 2063 1692

1-slaapkamer appartment  2284 2095 2313 2593

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Palm Island

SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT & SPA
CULINAIR | DESIGN | FAMILY

     

 

Junior Suite  

Sofitel Dubai The Palm is opgezet als een Polynesisch themaresort. Een concept 

met tropische accenten en elegante Franse art de vivre in kleurrijk ingerichte 

kamers en veel faciliteiten waaronder een fraai Spacenter en een uitgebreide 

keuze aan uitstekende restaurants. Het hotel ligt aan de buitenste ring van Palm 

Island aan een 500 m lang privéstrand. De luchthaven ligt op ca. 45 autominuten.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 4 grote zwembaden omgeven door palmbomen. De 

So Spa (2.500 m²) beschikt over 28 behandelkamers. So Fit, een state-of-the-

art fitnessruimte, voorzien van Technogym apparatuur, yoga en fitnesslessen. 

Amura kidsclub (4-12 jaar) onder professionele leiding verdeeld over 2 

etages met kindertheater en een kinderzwembad met glijbanen. Verder 7 

restaurants en 7 bars: Moana voor verse visgerechten, buffetrestaurant Manava 

voor ontbijt, lunch en diner. Porter House voor gegrilde specialiteiten. Hong 

Loong gespecialiseerd in de gastronomische Aziatische keuken. Maui Strand 

restaurant en Shisha lounge. The World Eatery met internationale specialiteiten. 

2 tennisbanen. Shuttleservice naar de Emirates en de Dubai shoppingmall. 

Indien u halfpension boekt geldt een dine around.

ACCOMMODATIE
De 361 moderne kamers en 182 appartementen zijn ingericht in aansprekende 

kleuren fuchsia of turkoois en bieden een uitzicht op zee of Palm Island. Alle 

voorzien van minibar, flatscreen-tv, strijkfaciliteiten, Bose Wave systeem, iPod-

dockingstation, airconditioning, koffie-/theezetfaciliteiten, het exclusieve ‘Sofitel 

MyBed™’ concept en een kussenmenu. Luxe badkamers in exotisch hout met 

signature bad en separate regendouche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Deluxe Kamer (ca. 44 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime, elegant ingerichte kamer 

met zeezicht. Ook boekbaar met Palmzicht. 

Junior Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in open plan met woon-/

slaapkamer gescheiden door schuifdeuren, sofabed en groot terras. 

Prestige Suite (ca. 85 m², max. 3 volw. + 1 kind.): in het hoofdgebouw met 

aparte woon- en slaapkamer, kingsizebed en sofabed. Schitterende badkamer 

met regendouche. Inclusief toegang tot de Club Millesime gelegen op de 

4e verdieping van het hoofdgebouw. Ontbijt tot 11.00 uur, afternoon tea met 

exclusieve hapjes in de namiddag. Canapés en hors d’oeuvre tot 19:00 uur.

Beach Suite (ca. 85 m², max. 3 volw. + 1 kind): aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en sofabed. Nabij het strand met balkon en uitzicht op Palm Island.

Opera Suite (ca. 125 m², max. 4 volw. + 2 kind.): gelegen in het hoofdgebouw. 

Voorzien van 2 slaap- en badkamers, woonkamer, groot balkon met zeezicht.

Beach Villa (ca. 345 m², max. 6 volw. + 1 kind.): exclusieve villa aan het strand met 

3 slaap- en badkamers en een riante woonkamer. Groot terras met zwembad en 

jacuzzi. Inclusief de faciliteiten van de Club Millesime.

Palm Suite (ca. 450 m², max. 8 volwassenen + 4 kind.): toppunt van luxe op 

de bovenste verdieping van het hoofdgebouw met groot terras en schitterend 

uitzicht over zee en de Palm, 4 slaap- en badkamers, woon- en eetkamer. 

Appartement - 1 slaapkamer (ca. 75 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 15 jaar): 

modern ingericht met aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed, sofabed 

voor 2 personen, gastentoilet en open keuken. Dit appartement ligt op de begane 

grond en beschikt over een terras met tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht. 

Appartement - 2 slaapkamers (ca. 135 m², max. 4 volw. + 1 kind): modern 

ingericht met 2 slaapkamers met kingsizebed en twee aparte bedden. Grote 

woonkamer, 2 fraaie badkamers en volledig ingerichte open keuken. Gelegen op 

de begane grond met terras en tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer Zeezicht  2035 1787 2005 2474

Deluxe Kamer Palmzicht  2137 1843 2054 2635 

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en half- en/of volpension: bezoek www.silverjet.nl. 



31 - SILVERJET VAKANTIES

 

Junior Suite

Palm Island | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

WALDORF ASTORIA DUBAI PALM JUMEIRAH
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

         

 

Deluxe Kamer    

Het exclusieve Waldorf Astoria Dubai bevindt zich op het oostelijke deel van 

Palm Jumeirah. Het resorthotel biedt een spectaculair uitzicht over zee en op de 

lagune met de skyline van Dubai op de achtergrond. Dit fantastische resort biedt 

vele faciliteiten: signature restaurants, fraaie lagunezwembaden en de Waldorf 

Astoria Spa. Voor kinderen is er een volledig activiteitenprogramma. Op ca. 35 

autominuten van de luchthaven van Dubai.

FACILITEITEN
Twee zwembaden waarvan 1 lagunebad omgeven door zonneterrassen, 

ligbedden en parasols en een zwembad voor gasten ouder dan 16 jaar. Tevens 

kinderbad. Een 200 meter lang privézandstrand en tennisbaan. Coco’s Kidsclub 

(3-12 jaar) waar activiteiten georganiseerd worden onder professionele 

begeleiding. Het hotel biedt 6 uitstekende restaurants en bars. De Palm Avenue 

aan het zwembad met een terras voor cocktails en internationale gerechten. 

Peacock Alley is de beroemde Waldorf Astoria Tea Lounge naar het voorbeeld 

van de originele lounge in New York. De ideale plek om te genieten van een 

selectie van thee en koffie. Het signature restaurant ‘Sociale’ staat onder leiding 

van Heinz Beck, de driesterren Michelin-chef uit Italië. De Mezzerie is een elegant 

all-day-dining restaurant voor ontbijt, lunch en diner. LAO restaurant serveert 

de beste Vietnamese gerechten. De 2.000 m² grote Waldorf Astoria Spa biedt 

signature behandelingen en andere verwenpakketten. Tevens stoombaden, 

sauna, jacuzzi en fitnessruimte (inclusief). Indien u op basis van halfpension 

boekt geldt een dine around.

ACCOMMODATIE
Alle 319 ruime kamers en suites zijn voorzien van een moderne inrichting en 

elegante meubels. Voorzien van de Waldorf signature bedden, inloopkast, 

Salvatore Ferragamo toiletartikelen, iPod-dockingstation, flatscreen-tv en 

Nespresso-apparaat. De zeer fraaie badkamers hebben een marmeren bad en 

een separate regendouche. Groot balkon met uitzicht op de skyline van Dubai of 

Palm Island. Kamerbezetting 2 volwassenen + 2 kinderen.

King Superior Kamer (ca. 55 m²): voorzien van kingsizebed, schrijftafel en 

zithoek. Zijdelings uitzicht over zee.

Deluxe Kamer King Zeezicht (ca. 55 m²): kingsizebed en gedeeltelijk zeezicht. 

Tevens boekbaar met 2 queensizebedden.

Deluxe Kamer King Palmzicht (ca. 55 m²): voorzien van kingsizebed, schrijftafel 

en zithoek. Balkon met uitzicht over Palm Island en de Arabische Golf. Ook 

boekbaar met 2 queensizebedden.

Premier King Kamer (ca. 55 m²): inclusief toegang tot de Waldorf Astoria Lounge: 

VIP check-in, ontbijtrestaurant, drankjes en snacks, cocktails en canapés van 

17:00-20:00 uur. Na 17:00 uur toegestaan voor gasten vanaf 12 jr. Balkon met 

zeezicht. Ook boekbaar met 2 queensizebedden.

Deluxe Suite (ca. 100 m²): aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed. Groot 

balkon met eettafel en zeezicht. 

Premier Suite (ca. 100 m²): aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed. Groot 

balkon met eettafel en zeezicht. Inclusief de faciliteiten van de Club Lounge.

Family Suite (ca. 155 m², max. 6 pers.): combinatie van een Deluxe Suite met een 

Deluxe Kamer. Voorzien van aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed en 

2e slaapkamer met 2 queensizebedden. Groot balkon met eettafel en zeezicht.

Waldorf Astoria Suite (ca. ca. 160 m²): deze exclusieve suite beschikt over een 

woonkamer met zithoek en eettafel. Slaapkamer en fraaie badkamer. Groot 

terras met schitterend uitzicht. Inclusief de faciliteiten van de Club Lounge.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

King Superior Kamer   2263 1843 2061 2614

Deluxe Kamer King Zeezicht   2347 1920 2131 2705

Deluxe Kamer King Palmzicht  2417 1983 2201 2789

 

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en half- en/of volpension: bezoek www.silverjet.nl. 
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Dubai Expo 2021 belooft een unieke beleving te worden. Silverjet Vakanties 

werkt nauw samen met Dubai Expo 2021 en wij bieden u dan ook een brede 

keuze aan mogelijkheden om dit bijzondere evenement bij te wonen. 

Ontdek de 192 verschillende landenpaviljoens met ieder hun eigen unieke gebouw 

en presentatie. Of geniet van een dagelijks wisselend aanbod aan live shows, 

optredens en parades. Dit varieert van authentieke folklore tot aansprekende 

wereldsterren. Met meer dan 200 eet- en drinkgelegenheden, heeft u volop keuze.

DUBAI EXPO BEZOEK MET FAMILIE OF RELATIES
De Dubai Expo zal 7 dagen per week van ‘s ochtends tot ‘s avonds laat open zijn 

voor bezoek. Voor dagbezoeken kunnen wij in combinatie met uw hotelverblijf 

diverse arrangementen aanbieden. Door onze samenwerking met de Dubai 

Expo 2021 kunnen wij een- of meerdaagse entreebewijzen vooraf voor u ver-

zorgen. Onze Luxury Travel Consultants adviseren u graag.

DUBAI EXPO 2021
CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE

Bezoekt u Dubai of de Emiraten in de periode van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022, dan is zowel voor vakantie- 
gangers als ook voor zakelijke reizigers een bezoek aan de Dubai Expo zeer de moeite waard. 
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DUBAI EXPO GROEPSREIZEN
Silverjet Vakanties zal gedurende de Dubai Expo een aantal zakelijke exclusieve 

en volledig verzorgde groepsreizen organiseren. U reist samen met een select 

gezelschap en Silverjetbegeleiding naar Dubai en gedurende 4 of 5 dagen  

zullen we uiteraard de Dubai Expo bezoeken, maar ook kennis kunnen maken  

met Dubai en omgeving. Deze reizen zullen wij organiseren rond een aantal  

themaweken, bent u geintereseerd? Stuur dan een mail naar info@silverjet.nl. 

Eind maart 2021 zullen de programma’s bekend zijn.

   

DUBAI EXPO FOR BUSINESS
Het hoofdthema van de Dubai Expo is Connecting Minds, Creating the Future. 

Om innovatieve, duurzame oplossingen te bedenken voor wereldwijde pro- 

blemen is verbinding tussen culturen, landen en regio’s noodzakelijk. Door te 

verbinden, door samen te werken en door nieuwe partnerships aan te gaan 

komen we tot oplossingen. Zo wordt bijgedragen aan een betere toekomst 

voor iedereen. De Dubai Expo 2021 biedt deelnemers en bezoekers hiervoor 

een uniek platform.

VOOR PRIVE OF ZAKELIJKE BEZOEKEN 
IS SILVERJET UW PARTNER

Voor meer informatie verzoeken wij u dan ook om contact op te nemen met uw ANVR reisagent of onze Silverjet Luxury Travel Consultants, 055 - 357 55 97.



34 - SILVERJET VAKANTIES

ADDRESS BOULEVARD
CITY | DESIGN | WELLNESS

        

 Boulevard Suite

Dit prestigieuze hotel is bijzonder fraai ingericht in een moderne, eigentijdse 

stijl. Address Boulevard is een lifestyle hotel op een schitterende locatie bij 

de Burj Khalifa, de fonteinattractie The Dubai Fountain en de indrukwekkende 

Dubai Opera. De wijk Downtown Dubai biedt een bijna onuitputtelijk aanbod 

aan entertainment, winkels en restaurants. Naast een indrukwekkende 

lobby biedt Address Boulevard drie zwembaden met een waterval en een 

uitstekende Spacenter. Bovendien is de clublounge een van de beste in de stad. 

De voortreffelijke faciliteiten en de exclusieve kamers maken het hotel tot een 

uitstekende keuze voor de veeleisende reiziger. Op ca. 15 autominuten van de 

luchthaven.

FACILITEITEN
Het aantrekkelijke zwembad met waterval en kinderzwembad zijn met 

elkaar verbonden door verschillende niveau’s, omgeven door zonneterrassen 

en een pool bar. Kinderen vermaken zich in de Qix Club (4-12 jaar). Geopend 

van 09:00-19:00 uur (2 uur inclusief tijdens verblijf). Schitterend Spacenter 

met een tradi ti o nele hamam, zout- en kruidenstoombad, Finse sauna, 

ontspanningruimtes, mani cure & pedicure, binnenzwembad en fitnessruimte. 

Een ruim aanbod aan signature schoonheidsbehandelingen en massages. 

Het hotel beschikt over een bij zonder dining-concept verdeeld over diverse 

restaurants gekoppeld aan een unieke setting, maar met dezelfde menu kaart. 

Hier worden excellente gerechten geserveerd van oosterse en mediter rane 

cuisine tot het beste seafood en oosterse specialiteiten. Voor ontbijt, lunch en 

diner. De verfijnde Elite Lounge biedt diverse gerechten en drankjes, barista-stijl 

koffie en afternoon tea in een elegante omgeving. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 196 ruime en moderne kamers en suites met schit te rend 

uitzicht op de Burj Khalifa en de fonteinen. Alle kamers zijn luxueus in ge richt 

met de meest geavanceerde faciliteiten en beschikken over een flatscreen-tv 

met dvd-/cd-speler, iPod-dockingstation, kluisje, minibar, koffie-/theezetfacili-

teiten en Nespresso-apparaat. Fraaie badkamer met separate douche. Alle 

kamers en suites beschikken over een balkon.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind.): ruim en luxueus ingericht. 

Voorzien van een kingsizebed of 2 queensizebedden. 

Club Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): hoger gelegen en inclusief de 

faciliteiten van de clublounge: eigen receptie, ontbijtrestaurant (met terras), 

snacks en frisdrankjes gedurende de dag, lunch en dinerbuffet, (alcoho lische) 

drankjes van 12:00-23:00 uur, butlerservice, dagelijkse krant en strijken van 

kleding (1 kledingstuk per persoon), luxe transfer van en naar de luchthaven en 

24-uurs check-in/out. 

Boulevard Kamer (ca. 54 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruim ingericht met 

kingsizebed of 2 queensizebedden. Uitzicht op de Burj Khalifa. Ook boekbaar 

inclusief de clublounge.

Boulevard Suite (max. 95 m², max. 3 pers.): voorzien van een woonkamer met 

sofa, privébar, luxe slaapkamer met kingsizebed en fraaie badkamer. Inclusief 

de faciliteiten van de Club Lounge.

Executive Downtown Suite (ca. 115 m², max. 3 volw. en 1 kind): elegante suite 

met uitzicht op de Burj Khalifa. Riante woon- en slaapkamer met kingsizebed 

en badkamer met panoramisch uitzicht op de stad. Inclusief de faciliteiten van 

de clublounge.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Deluxe Kamer 1617   1819 1906    

Boulevard Kamer  1683 1885 1972    

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai |  Dubai City
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PALACE DOWNTOWN
CITY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Deluxe Kamer Kanaalzicht

Palace Downtown is gebouwd in de stijl van een oosters paleis met gewelfde 

plafonds en fraaie Arabische decoraties en kunstvoorwerpen. Het hotel biedt 

een adembenemend uitzicht op de hoogste toren ter wereld, de Burj Khalifa en 

het kanaal met de fonteinen. Naast het hotel ligt Souk Al Bahar met een selectie 

van boetieks, souvenirwinkels en restaurants. De Dubai Mall, een van ‘s werelds 

grootste winkel- en uitgaansgelegenheden, ligt op slechts een paar minuten 

lopen. De internationale luchthaven van Dubai ligt op ongeveer 15 kilometer 

afstand. De prestigieuze golf baan Montgomery ligt op ca. 9 km (korting op de 

greenfees).

FACILITEITEN
Het resorthotel beschikt over een riant zwembad met overdekte zonneterrassen, 

poolbar en ligstoelen, boetiek en bibliotheek. Fraai Spacenter met hamam, 

jacuzzi, stoombad en fitnessruimte. In totaal zorgen drie restaurants voor het 

fysieke welzijn van de gasten. In de Ewaan kunt u genieten van Arabische en 

internationale gerechten vergezeld van een ruim aanbod Argentijnse wijnen. 

Geopend voor diner zowel binnen als buiten op het terras. Het restaurant Asado 

serveert Argentijnse grillgerechten, live muziek en tango (op zondag). In de bar 

bij het zwembad staan   exotisch fruit, versgeperste sappen en ijs op het menu. 

Daarnaast kunnen gasten genieten van gebak, koffie- en theespecialiteiten in de 

Ewaan Lounge of een traditionele shisha roken op het terras. Thiptara serveert 

uitstekende Thaise gerechten vergezeld van muziek, exotische cocktails en 

een elegante sfeer. Biedt een schitterend uitzicht op de fonteinen (reserveren 

aanbevolen).  

ACCOMMODATIE
De 242 kamers en suites zijn met veel smaak ingericht met flatscreen-tv, cd-/

dvd-speler, minibar, Nespresso-apparaat, airconditioning, kluisje, schrijftafel, 

iPod-dockingstation en koffie-/theezetfaciliteiten. Luxe badkamer met separate 

douche. Balkon of terras. 

Deluxe Kamer Kanaalzicht (ca. 51 m², max. 2 volw. + 1 kind): naar Arabisch 

ontwerp ingerichte kamer met kingsizebed en fraaie badkamer. Met uitzicht 

op het kanaal. Gelegen op de 1-5e verdieping. Kamers met verbindingsdeur 

mogelijk.

Deluxe Kamer Fonteinzicht (ca. 51 m², max. 2 volw. + 1 kind): met uitzicht op 

de fonteinen. Gelegen op de 1-3e verdieping. Kamers met verbindingsdeur 

mogelijk.

Palace Kamer Fonteinzicht (ca. 51 m², max. 2 volw. + 1 kind): in Arabische stijl 

ingericht. Uitzicht op de fonteinen. Inclusief een aantal faciliteiten: een luxe 

transfer van en naar de luchthaven in Dubai, 24-uurs check-in/out en  het strijken 

van een kledingstuk per verblijf. Tevens meet&greet service bij aankomst. Ook 

boekbaar met Kanaalzicht.

Junior Suite (ca. 70 m² , max. 3 pers.): ruim en in Arabische stijl ingericht met 

originele kunstvoorwerpen en kingsizebed. Uitzicht op de fontein of het kanaal.

Diplomatic Suite (ca. 105 m², max. 3 pers.): zeer exclusief ingericht met 

weelderige stoffen en schitterende kunstvoorwerpen. Aparte slaap- en 

badkamer. Balkon met uitzicht op het kanaal. Gelegen op de 4-6e verdieping.

Palace Suite Kanaalzicht (ca. 105 m², max. 3 pers.): ingericht met fijne stoffen 

en exclusieve meubels. Aparte slaap- en badkamer. De ruime woonkamer biedt 

uitzicht op het kanaal. Inclusief een luxe transfer van en naar de luchthaven in 

Dubai, meet&greet service bij aankomst en 24-uurs check-in/out.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Deluxe Kamer Kanaalzicht 1457 1484 1484    

Deluxe Kamer Fonteinzicht 1577 1634 1634    

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl

 Dubai City | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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NIKKI BEACH RESORT & SPA
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

      

Beach Club

Luux Suite

Nikki Beach is een trendy designhotel gelegen aan het schitterende poederwitte 

zandstrand van Pearl Jumeirah. Met het befaamde Nikki Beach concept staat 

alles in het teken van een stijlvolle ambiance, uit zonderlijk entertainment en 

uitstekende restaurants. De moderne vormgeving is een harmonieus geheel 

in een uniek ontwerp waar de hotelgroep bekend om is. Op ca. 14 km van de 

luchthaven en 7 km van downtown Dubai.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een 15 meter lange lappool met uitzicht over het strand. 

Ligbedden, parasols en handdoekenservice zowel bij het zwembad als aan het 

400 m lange zandstrand. De hippe Nikki Beach Club ligt naast het hotel met 

zwembad, dagbedden en parasols (gasten van het hotel hebben gratis toegang). 

Nikki Privé & Lounge is in hedendaagse stijl ingericht met een driedimensionaal 

plafond, een lange gemeenschappelijke tafel die verandert in een catwalk, 

entertainmentruimte een schitterende bar en terras. Voor mediterrane ge rechten 

zo wel binnen als buiten op het terras. De elegante bar serveert cocktails, wijnen 

en champagne. In het hotel zelf 3 uitstekende restaurants: Café Nikki serveert 

smaakvolle gerechten met de nadruk op de internationale en lokale cuisine. 

In de Soul Lounge worden creatieve hapjes en drankjes geserveerd onder het 

genot van relaxte muziek. Het restau rant Key West biedt  een mix van gerechten 

uit Florida met als specialiteit ge grild vlees, verse vis en authen tieke gerechten. 

Tevens een collectie rum soorten uit het Caribisch gebied. Nikki Spa van ESPA 

met hamam, sauna en fitnessruimte. Een uniek ontworpen tennisbaan en niet-

gemotoriseerde water sporten aan het strand. 3x per dag gratis shuttleservice 

naar de City Walk.

ACCOMMODATIE
De inrichting van de 117 kamers en 15 villa’s is stijlvol en zeer elegant met witte 

minimalistische meubels en eigentijds design. Voorzien van balkon, kamerhoge 

ramen, flatscreen-tv (met gratis toegang tot films en muziek), Nespresso-

apparaat en gepersonaliseerde minibar. Moderne badkamer met signature bad 

en inloopdouche. 

Covet Kamer (ca. 55 m², max. 2 pers.): kingsizebed of 2 twinbedden. Balkon met 

uitzicht over de skyline van Dubai. Ook boekbaar met zeezicht. 

Luux Kamer (ca. 64 m², max. 3 pers.): ruimer ingericht met kingsizebed. Balkon 

met uitzicht op de skyline van Dubai. Ook boekbaar met zeezicht.

Signature Suite (ca. 81 m², max. 3 pers.): elegante woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en balkon met uitzicht op de stad. 

Luux Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer. Groot balkon met uitzicht op de Arabische Golf.

Ultra Suite (ca. 137 m², max. 4 volw. + 2 kind.): op de bovenste etage met uitzicht 

op de Arabische Golf. Voorzien van 2 slaap- en badkamers en fraaie woonkamer. 

Nikki Beach Villa (ca. 118 m², max. 3 pers.): de villa’s liggen naast het 

hoofdgebouw. Schitterend ingericht in modern design en op maat gemaakte 

meubels. Voorzien van riante woonkamer, eettafel voor 6 pers. Slaapkamer 

en badkamer. Riant terras met privézwembad en direct aan het strand. Ook 

boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 170 m², max. 4 volw. + 2 kind.).  

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt     

Covet Kamer    2050 2075 2662    

Covet Kamer Zeezicht  2134 2158 2740    

Deze accommodatie biedt diverse soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor half-

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze 

brochure.

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Pearl Jumeirah
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FOUR SEASONS RESORT JUMEIRAH BEACH
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

Premier Zeezicht Kamer 

Het Four Seasons Hotel ligt in een exclusief gedeelte van Jumeirah Beach 

aan een mooie zandbaai. De elegante kamers, die tot de ruimste van Dubai 

behoren, bieden een fraai uitzicht op de stad of de Arabische Golf. Vanwege de 

professionele kidsclub tevens een perfecte keuze voor families. De uitstekende 

cuisine, imposante Spa en legendarische Four Seasons-service completeren dit 

mooie resort. Op ca. 15 autominuten van de Dubai Mall en Burj Khalifa en ca. 25 

autominuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
Het gebouw telt 5 verdiepingen en ligt als een u-vorm aan het strand. Twee 

mooie zwembaden, waarvan een voor gasten vanaf 15 jaar en een groot 

free-form zwembad met zonneterrassen, ligstoelen en parasols. Het hotel 

beschikt over een aantal uitstekende restaurants: SeaFu aan het strand voor 

zeevruchten en Aziatische gerechten. Voor lunch en diner met livemuziek in het 

weekend. Het restaurant Suq met 6 live cooking-stations biedt gerechten uit alle 

wereld delen. Voor ontbijt, lunch en diner. De Shai Salon met groot terras voor 

afternoon tea en snacks. Hendricks Bar voor gin, whiskey en sigaren. De trendy 

Mercury Lounge & Bar met adembenemend uitzicht op de skyline van Dubai. De 

uitzon der lijk mooie Spa van 7.600 m² beschikt over een overdekt zwembad met 

een glazen overkapping, 9 behandelkamers en kapsalon. Voorts een 24-uurs 

fitness center met state-of-the-art apparatuur en persoonlijke trainers. Tevens 

pilates- en yogalessen. Kleedkamers voor dames en heren, beide voorzien 

van sauna, scrubbar, regentunnel, stoombad en jacuzzi’s. Verder 1 tennisbaan 

(tennisles mogelijk van Peter Burwash Tennis Academy) en joggingparcours. 

Kinderen kunnen genieten van het uitstekend georganiseerde Kids For All 

Seasons programma (4-12 jaar) met kidsclub en speeltuin (inclusief).

ACCOMMODATIE
De 237 ruime kamers en suites zijn bijzonder fraai ingericht in frisse kleuren 

met Arabische kunstvoorwerpen, kamerhoge ramen en moderne meubels. 

Voorzien van schrijftafel, zithoek, flatscreen-tv, kluisje, iPod-dockingstation en 

Nespresso-apparaat. In mozaïek betegelde badkamer met witte marmeren 

vloeren, vrijstaand ovaal bad en regendouche. Groot balkon met zithoek en 

uitzicht op zee of de skyline van Dubai. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. 

Kingsizebed of 2 queensizebedden.

Deluxe Kamer (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 1 kind.): gelegen op de 1-2e 

verdieping. Groot balkon met zijdelings zeezicht of uitzicht over de stad Dubai.

Premier Kamer (ca, 70 m²): hoger gelegen met uitzicht over Dubai of de zee.

Four Seasons Junior Suite (ca. 108 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en 

slaapkamer. Groot balkon met schitterend uitzicht over de stad.

Jumeirah Suite Skyline (ca. 136 m²): ruim opgezet op de 4-5e etage met aparte 

woon- en slaapkamer, sofabed en inloopkast. Ook boekbaar met zeezicht.

Four Seasons Suite (ca. 137 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer, 

kingsizebed, sofabed en schitterende badkamer. Groot balkon met zeezicht.

Imperial Suite (ca. 210 m²): slaapkamer met kingsizebed, woonkamer met 

sofabed, dinertafel voor 8 personen, kitchenette, inloopkast en badkamer met 

separate regendouche en tv. Groot balkon met schitterend uitzicht over het 

strand en de Arabische Golf. Connectie met andere kamer mogelijk.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt     

Deluxe Kamer Stadzicht 3086 3296  3296    

Deluxe Kamer Gedeeltelijk Zeezicht 4360 4710  4710    

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl

Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

THE MANDARIN ORIENTAL JUMEIRAH, DUBAI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

De Mandarin Oriental Hotels zijn wereldberoemd. Met de opening van de 

Mandarin Oriental Jumeirah kreeg het emiraat in 2019 weer een zeer exclusief 

hotel. Het hotel ligt op een schitterende locatie aan de Jumeirah Beach en biedt 

uitzicht over de blinkende skyline van Dubai en de Arabische Golf. Mandarin 

Oriental staat bekend om de uitstekende service, ongeëvenaarde luxe en 

uitzonderlijke kwaliteit. Het hotel ligt op ca. 25 minuten van de luchthaven Dubai. 

Na een wandeling van 15 minuten over het strand bereikt u La Mer, een van de 

nieuwste hotspots in Dubai, met restaurants, bars en een waterpark. 

FACILITEITEN
In de tuin een groot zwembad met jacuzzi’s. Vanuit het zwembad heeft u 

rechtstreeks toegang tot het strand met ligbedden en parasols. Op de 6e 

verdieping bevindt zich het zwembad op het dak, exclusief voor gasten vanaf 

18 jaar. De Spa (2.000 m²) biedt een scala aan behandelingen en therapieën die 

uniek zijn voor Mandarin groep. Voorzien van jacuzzi’s, sauna’s en stoombaden. 

Aparte faciliteiten voor dames en heren. Volledig uitgerust fitnesscenter 

Movement Studio met ultramoderne apparatuur. Little Nomads Kids Club heeft 

veel voorzieningen waaronder een kinderzwembad, gratis maaltijden tot vier 

jaar oud, films op aanvraag op de kamer, speelgoed en toiletartikelen. Geopend 

van 10:00-18:00 uur. The Bay is een all-day dining restaurant met showcooking. 

Netsu, een Japans Steakhouse van de befaamde chef-kok Ross Shonhan. 

Serveert grillgerechten, sushi en sashimi. Tasca het signature restaurant van de 

Portugese sterrenchef José Avillez. Noor Lounge voor afternoon tea en exotische 

cocktails. The Mandarin Cake Shop voor  premium cakes en pralines. Sun Vibe 

bar aan het zwembad voor cocktails, salades. Deli een restaurant aan het strand 

serveert lunch en diner. Elk restaurant serveert tevens een kindermenu.

ACCOMMODATIE
De 178 kamers en 78 suites zijn elegant en ruim ingericht in warme kleuren 

en eigentijds ontwerp. De kamers beschikken over een zithoek, kingsizebed 

of 2 queensizebedden, flatscreen-tv, airconditioning, minibar, koffie/theezet-

faciliteiten. Fraaie badkamer met bad, separate regendouche. Kamerbezetting 

maximaal 3 personen tenzij anders aangegeven.

Superior Kamer (ca. 55 m²): uitzicht op de skyline van Dubai. De meeste Superior 

Kamers hebben geen balkon. Ook boekbaar inclusief de Mandarin Club Lounge: 

uitgebreid ontbijt van 08:00 tot 11:00 uur, afternoon tea van 14:30 tot 16:00 uur 

en lichte lunch, cocktails en diverse hapjes van 17:00 tot 19:00 uur. Frisdranken, 

koffie en thee gedurende de dag. 

Deluxe Skyline View Kamer (ca. 53 m²): slaapkamer met kingsizebed. Balkon 

met uitzicht op de Burj Khalifa. Ook boekbaar inclusief de Club Lounge.

Mandarin Panoramic View Kamer (ca. 55 m²): deze riante kamer biedt een 

panoramisch uitzicht over de skyline van Dubai vanaf het ruime balkon.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 58 m²): mooie kamer met grote zithoek, schrijftafel 

en gemeubileerd balkon met zeezicht.

Premier Kamer (ca. 58 m²): gelegen op de hoeken van het hotel. Balkon met 

direct uitzicht op zee.

Panoramic View Family Kamer (ca. 110 m², max. 6 pers.): deze onderling 

verbonden familiekamer heeft 2 slaap- en badkamers en uitzicht op de skyline.

Junior Suite (ca. 89 m²): in open plan. Ruime slaapkamer met kingsizebed en 

zitgedeelte. Balkon met zeezicht en toegang tot de exclusieve Club Lounge. 

Suite Zeezicht (ca. 120 m²): slaapkamer met kingsizebed, aparte woonkamer 

met eetgedeelte. Balkon met zeezicht. Inclusief toegang tot de Club Lounge. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   3395  2569 2787 3417

Deluxe Skyline Kamer   3696 2786 2997 3676

Mandarin Panoramic View Kamer  3976 2947 3165 3886

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl.



39 - SILVERJET VAKANTIES

BURJ AL ARAB
CULINAIR | WELLNESS

       

Club Suite 

Futuristisch tophotel voor de vakantieganger die alleen genoegen neemt met 

het meest luxueuze dat de wereld te bieden heeft. Esthetisch ontworpen in de 

vorm van een 321 meter hoog Arabisch zeil, rijst Burj al Arab op spec taculaire 

wijze op uit het azuurblauwe water van de Perzische Golf. Ook de locatie is 

spectaculair, op een kunstmatig eiland bijna 300 m uit de kust. Het is een van 

de meest bijzondere hotels ter wereld, met een onovertroffen service en een 

unieke ligging voor de kust van Dubai. De luchthaven ligt op 35 autominuten.

FACILITEITEN
Vanuit de imponerende lobby leiden roltrappen langs aquariums en 

waterfonteinen naar een majestueus atrium van 180 meter hoog met zicht 

op 27 verdiepingen met op elke verdieping een butler die 24 uur beschikbaar 

is. Aangrenzend spectaculair gelegen zwembad met bar, jacuzzi’s en een 

fantastisch restaurant ‘Scape Restaurant & Bar’. Het 10.000 m² platform strekt 

zich 100 meter uit over de Arabische Golf. Bij zonder zijn ook de res taurants 

zoals het Al Muntaha, een panoramisch restau rant op bijna 200 meter boven 

de Arabisch Golf met fantastische vergezichten. U kunt er genie ten van een 

fijne mediterrane keuken. Het vis restaurant Al Mahara staat onder leiding 

van een 2-Michelinsterren-kok en heeft als decor een immens aqua rium. Het 

trendy Junsui is gespecialiseerd in Japanse en Aziatische cuisine, cock tails en 

afternoon tea. De Assawan Spa op de 18e verdieping biedt een ruime keuze aan 

weldadige schoonheids behandelingen. Gasten kunnen gebruik maken van een 

afgeschermd privéstrand aan Jumeirah Beach. 

ACCOMMODATIE
Alle 202 suites in de Burj Al Arab zijn verdeeld over twee verdiepingen. Ze 

zijn uitgerust met een woon-, eet- en kantoorgedeelte, evenals een bar en een 

gastentoilet op de benedenverdieping. De aparte slaapkamer bevindt zich op 

de bovenverdieping en heeft een luxe en suite badkamer met regendouche, 

jacuzzibad, apart toilet en hoogwaardige ‘Hermés’ badartikelen. Elke suite 

is uitgerust met flatscreen-tv, dvd-speler, printer, fax, scanner, Bose iPod-

dockingstation, telefoon en airconditioning. Gasten krijgen tijdens hun verblijf 

een 24-karaats vergulde iPad. Voor de ultieme slaapbeleving is er keuze uit 

zeventien verschillende soorten kussens. Een 24-uurs butlerservice is net zo 

vanzelfsprekend als het in- en uitpakken van bagage. Het in- en uitchecken vindt 

plaats in uw eigen suite. ‘s Avonds worden hier ook cocktails en hors d’oeuvres 

geserveerd. Alle suites bieden een spectaculair uitzicht over de Arabische Zee.

Deluxe Suite (ca. 170 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met bar, 

zit- en eethoek. Op de 1e verdieping een slaap- en badkamer en kleedkamer.

Sky Suite: als de Deluxe Suite maar hoger gelegen met schitterend uitzicht.

Panoramic Suite (ca. 225-315 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woon- en 

slaapkamer met kamerhoge ramen voor een fantastisch uitzicht.

Club Suite (ca. 330 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de 19e en 20e 

verdieping. Woon- en slaapkamer met kamerhoge ramen voor een fantastisch 

uitzicht. Fraaie badkamer. Snookertafel, cocktailbar en eethoek. 

Family Suite (ca. 335 m², max. 6 pers.): deze luxueuze suite bestaat uit 2 

slaapkamers waarvan een met kingsizebed en een met 2 queensizebedden. 

Twee badkamers met jacuzzibad en regendouche. Riante woonkamer. Bij 

aankomst exclusieve kindervoorzieningen en tevens speelruimte in de suite.

Deluxe Suite 2-slaapkamers (ca. 335 m², max. 6 pers.): ruime woonkamer, 

gastentoilet, kantoorruimte en schaaktafel. Eetkamer en keuken met toegang 

voor de butler. Op de 1e etage 2 slaap- en badkamers met jacuzzibad. 

Alle suites zijn inclusief limousineservice naar de luchthaven binnen Nederland.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Deluxe Suite 3488 3694 4394 

Sky Suite 3909 4115 4909    

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl

Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

JUMEIRAH BEACH HOTEL & BEIT AL BAHAR
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Een ‘World Class’ resort met een prettige informele sfeer. Jumeirah Beach 

is ideaal gelegen aan het schitterende Jumeirah strand. Dit comfortabele 

vakantiehotel biedt een scala aan faciliteiten en restaurants. Een futuristisch 

hotel in de vorm van een golf, ontworpen en vormgegeven door vermaarde 

architecten. De kamers bieden een magnifiek uitzicht over de Arabische Golf 

en Burj al Arab. Na een ingrijpende renovatie is het hotel eind 2018 opnieuw 

geopend met een compleet eigentijdse nieuwe look. Er is een sterke focus op 

licht, met witte, gouden en blauwe accenten. Het Jumeirah Beach hotel is een 

uitstekende keuze voor de actieve vakantieganger en families met kinderen. Op 

ca. 25 km van de luchthaven Dubai. Schuin tegenover het hotel in zee ontstaat 

een nieuw complex van de dezelfde hotelgroep.

Beit al Bahar ligt naast het Jumeirah Beach Hotel en staat bekend als een 

van de meest exclusieve resorts. De villa’s zijn in Arabische stijl opgetrokken 

en bieden veel privacy. De ligging is uitstekend, direct aan het 1 km lange 

privéstrand naast het themapark Wild Wadi Waterpark. De 19 privévilla’s bieden 

een geweldig serviceniveau. Ideaal voor families en honeymooners. Gasten 

hebben de beschikking over een eigen sfeervolle receptie, ‘majlis’ (Arabische 

ontmoetingsplaats) met bar, een in de tropische tuin gelegen zwembad en een 

speciaal afgeschermd privéstrand. 

FACILITEITEN
Imposante lounge met sofa’s, winkelgalerij deels over 3 verdiepingen met 

juwelier en boetieks. In de fraaie tuin liggen 6 riante zwembaden, waaronder 

een familiezwembad en een kinderzwembad omgeven door zonneterrassen en 

ligbedden. Verder biedt het hotel in ‘The Marina & Sportsclub’ met 3 indoor-

squashbanen, café, sportwinkel, 7 tennisbanen (tennisrackets te huur, tennisles 

mogelijk van de Peter Burwash Tennis Academy), groot fitnesscentrum en 

een 25 m zwembad. Talise Spacenter met o.a. sauna, stoombad, 4 jacuzzi’s 

en een keur aan ontspannende massages en schoonheidsbehandelingen. 

Kinderen beleven hun droomvakantie in de Sinbads Kinderclub (ca. 1.175 m², 

2-12 jaar) met avonturenspeeltuin, kindersnackbar, crèchefaciliteiten overdekt 

kinderzwembad en een activiteitenprogramma. Alle activiteiten zijn onder 

toezicht van een professioneel team. Aan het strand een ruim aanbod aan 

watersportactiviteiten en PADI-duikschool. Een introductieduik per persoon per 

verblijf inclusief. Gratis toegang tot het spectaculaire Wild Wadi Waterpark met 30 

attracties. Het hotel heeft totaal 22 restaurants en bars. Een selectie: La Parrilla 

een Argentijns restaurant met gegrilde steaks en live tangomuziek en dans. Het 

uitgebreide buffetrestaurant Latitude biedt onder andere oosterse en Europese 

gerechten, live-cooking, een variatie van desserts, thema-avonden en brunch 

op vrijdag. Beachcombers biedt een schitterend uitzicht over de Arabische 

Golf en Burj al Arab en is gespecialiseerd in het serveren van pan-Aziatische 

gerechten. Palm Court bevindt zich in de lobby met een selectie van thee, koffie, 

lichte maaltijden en alcoholische dranken. Uptown Bar: met een ruim terras en 

een prachtig uitzicht op de Burj Al Arab vanaf de 24e verdieping. Geniet van een 

uitgelezen selectie cocktails en tapas menu. Cove Beach: serveert authentieke 

mediterrane smaken uit de Provence tot de Toscane. Dhow and Anchor: bekend 

als D & A, is een moderne Britse pub met gerechten uit de hedendaagse Britse 

keuken. Tevens een groot terras met een panoramisch uitzicht op Burj Al Arab. 

Dagelijks happy hour  van 15:00 tot 19:00 uur.Der Keller serveert een selectie 

van traditionele Duitse gerechten. Er geldt een dine-around indien geboekt 

op halfpension (of in geval van een gratis upgrade). Gasten kunnen tevens 

gebruik maken van de 40 restaurants van het Madinat complex (wijzigingen 

voorbehouden, sommige restaurants serveren een set-menu). Dagelijks gratis 

shuttleservice naar de Emirates Mall.

ACCOMMODATIE
5* JUMEIRAH BEACH HOTEL

Alle 599 elegante kamers en suites zijn gerenoveerd in heldere frisse 

kleuren en voorzien van zithoek, schrijftafel, airconditioning, kluisje, thee-/

koffiezetfaciliteiten, flatscreen-tv en minibar. Volledig ingerichte badkamer met 

bad en separate douche. Kamerhoge ramen en panoramisch uitzicht over zee en 

Burj Al Arab. Het hotel beschikt over 2 lounges: De Club Executive voor gasten 

vanaf 16 jaar en de Premium Leisure Club in duplex met computerkamer en 

groot buitenterras. Hier zijn kinderen ook welkom.

Oceanview Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in moderne stijl met 

zithoek. Fraaie badkamer met signature bad en aparte douche. 

Oceanview Deluxe Balcony Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): modern 

ingericht met multi-media toepassingen, iPod-dockingstation en trendy sofa. 

Kamerhoge ramen en schitterend uitzicht op Burj al Arab. Met balkon.



41 - SILVERJET VAKANTIES

Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

Ocean Family Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer 

met kingsizebed en een Murphy muurbed (opklapbed) voor 2 kinderen. Luxe 

badkamer met aparte inloopdouche en een bad met luxe toiletartikelen. Zeezicht.

Ocean Club Kamer (ca. 50 m², max. 3 volw.): als de Ocean Superior Kamer maar 

met gebruik van de Club Executive: ontbijt in geselecteerde buffetrestaurants, 

de hele dag alcoholvrije drankjes, afternoon tea, pre-dinner canapés van 18:00-

20:00 uur en exclusief gebruik van het executive zwembad en privéstrand. 

Kinderen vanaf 16 jaar welkom. 

Ocean Premium Leisure Club Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): speciaal 

voor families met gebruik van de Premium Leisure Club (met dezelfde faciliteiten 

als de Club Executive), waar ook kinderen zeer welkom zijn.

Ocean Suite - 1 slaapkamer (ca 128 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer 

en aparte slaapkamer. Inclusief de Club Executive of de Premium Leisure Club.

Ocean Suite - 2 slaapkamers (ca. 162 m², max. 4 volw. + 2 kind.) moderne 

suite met 2 slaap- en badkamers. De 2e slaapkamer heeft 2 bedden. Riante 

woonkamer. Inclusief toegang tot de Club Executive of de Premium Leisure Club. 

Groot balkon.

Ocean Suite - 3 slaapkamers (ca. 215 m², max. 6 volw. + 2 kind.) voorzien van 

3 slaap- en badkamers en ruime woonkamer. Groot terras met ligbedden en 

schitterend uitzicht. Inclusief toegang tot de Club Executive of de Premium 

Leisure Club.

Family Garden Suite (ca. 148 m², max. 2 volw. + 2 kind.): op de begane grond met 

zitkamer, 2 slaapkamers, waarvan 1 speciaal ingericht voor kinderen, een groot 

terras en directe toegang tot het zwembad. Ideaal voor gezinnen met kinderen. 

Inclusief toegang tot de Premium Leisure Club.

6* VILLA’S BEIT AL BAHAR

Beit al Bahar beschikt over een eigen entree, restaurant, zwembad en privé-

strand. De 19 schitterende villa’s zijn recentelijk gerenoveerd en in moderne 

Arabische stijl ingericht en voorzien van alle denkbare luxe en comfort. Ze 

bieden uitzicht over de palmentuin en het zwembad. 

Elke villa beschikt over een afsluit baar terras met plungepool en ligbedden. 

Inclusief 24-uurs butler service, toegang tot het exclusieve zwembad met eigen 

cabana, ontbijt in het Villa Beach Restaurant of in de privacy van de eigen villa, 

check-in en check-out in de villa, afternoon tea, frisdrankjes, pre-dinner canapés 

en cocktails van 18:00-19:30 uur, een selectie van internationale kranten en 

tijdschriften en limousinetransfer van en naar de luchthaven Dubai.

Royal Villa 1-slaapkamer (ca. 130 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): 

schitterend gerenoveerd in moderne Arabische stijl. Met woon- en slaapkamer, 

ruime badkamer met aparte douche en verzonken bad. 

Royal Villa - 2 slaapkamers (ca. 220 m², max. 5 pers.): fraaie gerenoveerde villa 

met riante woonkamer en 2 slaapkamers; een met kingsizebed en een met 2 

queensizebedden, 2 badkamers met aparte douche en verzonken bad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Ocean View Deluxe Kamer 2531 2505 2505    

Ocean View Deluxe Balcony Kamer 2814 2806 2806    

Royal Villa 1-slaapkamer (Beit al Bahar) 6007 6778 7111    

 Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden 

wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl

   Family Garden Suite Beit al Bahar
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MADINAT JUMEIRAH MINA A’SALAM
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

       

 Ocean Deluxe Kamer

Het hotel karakteriseert de sfeer van de maritieme tradities en geschiedenis van 

Dubai. Uniek is de 3,5 km lange waterweg langs het complex waar traditionele 

dhows u vervoeren naar de restaurants, bars of de soek. Mina a’Salam, gebouwd 

in de stijl van een originele citadel, is een combinatie van Arabische schoonheid 

en persoonlijke service. Het voortreffelijke hotel is gelegen in het populaire 

resortcomplex Madinat Jumeirah. Laat een typische watertaxi van Dubai, 

de Abra, u meenemen naar een van de vele uitstekende restaurants of maak 

‘s avonds een wandeling door de souk met zijn vele winkels, restaurants en 

uitgaansgelegenheden. Een parelwit privéstrand met ligstoelen en parasols 

en een aantrekkelijk zwembad garanderen een ontspannen verblijf. De 

ongelimiteerde recreatiemogelijkheden maken het Jumeirah-complex tot een 

van de meest fascinerende resorts ter wereld. 

FACILITEITEN
Het resort is een attractie op zich met een aangrenzende soek van meer 

dan 75 winkels. Gasten kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het  

Jumeirah Resort, waaronder 18 zwembaden met kindergedeeltes omgeven 

door exo ti sche tuinen, waterpartijen en kanalen. 5 Tennisbanen, 2 airconditioned 

squash banen, aerobicsstudio en binnenzwembad. De Talise Spa zorgt voor 

lichamelijk welzijn - prachtig gelegen te midden van de pittoreske waterwegen 

en tropische tuinen. De Sinbad’s Kids Club (ca. 1.000 m²) verwelkomt kinderen 

van 2 tot 12 jaar en is dagelijks geopend van 8:00 uur tot 19.00 uur (onder 

voorbehoud van wijzigingen). Tevens overdekt zwembad. Het hotel biedt zes 

restaurants en bars met internationale gastronomie op hoog niveau. Daarnaast 

kunt u een bezoek brengen aan de meer dan 40 restaurants en bars in het 

Madinat Jumeirah resort en het zusterhotel Jumeirah Beach. Een verdere 

selectie van restaurants is ook te vinden in de eigen souk van het resort. Op het 

strand diverse watersportmogelijkheden. Gratis toegang tot het spectaculaire 

Wild Wadi Waterpark met 20 attracties en shuttle service naar de Emirates Mall.

ACCOMMODATIE
De 292 kamers en suites zijn in Arabische stijl met fijne stoffen ingericht. 

Voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, dvd-speler en minibar. 

Luxe badkamer met bad en separate douche. Balkon of terras. Kamers kunnen 

gecombineerd worden middels een tussendeur. Kamerbezetting max. 3 pers. 

Arabian Deluxe Kamer (ca. 50 m²): biedt uitzicht over het resort en de tuinen.

Ocean Deluxe Kamer: met schitterend uitzicht over zee.

Executive Arabian Kamer (ca. 50 m²): inclusief gebruik van de Club Lounge met 

aparte ontbijtruimte, frisdrankjes, afternoon tea en van 18:00-20:00 uur canapés 

en cocktails. Strijkservice van 2 kledingstukken. Apart gedeelte ingericht voor 

kinderen met o.a. playstation en speelruimte. Gasten van de Suites hebben 

tevens toegang tot de Club Lounge. De transfer van en naar de luchthaven Dubai 

is voor Suite-gasten inclusief.

Executive Ocean Kamer: als de Executive Arabian Kamer maar met zeezicht.

Ocean Suite (ca. 120 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 15 jaar): luxueus en ruim 

ingericht met aparte woon- en slaapkamer en deels uitzicht over zee. Fraaie 

badkamer met separate regendouche. Groot terras met ligbedden.

Ocean Premier Suite (ca. 122 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 15 jaar): deze 

mooie suite heeft een schitterende inrichting met handgeweven stoffen en 

kunstwerken. Marmeren badkamer met kleedruimte. Panoramisch uitzicht.

Arabian Gulf Suite (ca. (ca. 140 m², max. 2 volw. + 2 kind.): nabij het strand met 

groot terras en schitterend uitzicht over zee. Voorzien van gastentoilet, ruime 

woon- en slaapkamer. Badkamer met jacuzzibad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Arabian Deluxe Kamer 2227 2445 2924    

Ocean Deluxe Kamer 2304 2522 3139    

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl
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MADINAT JUMEIRAH AL QASR
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

  Aranian Deluxe Kamer

Het Jumeirah-complex, gebouwd in de stijl van een originele citadel, is een 

combinatie van Arabische schoonheid en persoonlijke service. Slingerende 

kanalen transporteren de gasten naar alle delen van het resort. Een traditionele 

soek en ongelimiteerde recreatiemogelijkheden maken het Jumeirah-complex  

tot een van de meest fascinerende resorts ter wereld. Al Qasr, Arabisch voor 

‘Paleis’ is ontworpen naar het voorbeeld van een zomerverblijf van de sjeiks. 

Alle kamers zijn gedecoreerd in rijke Arabische stijl. De statige ligging en de 

fraaie architectuur maken dit resort tot het pronkstuk van de Jumeirah hotels.

FACILITEITEN
Het complex beschikt over een soek met meer dan 75 winkels en 40 restau-

rants en bars. Een selectie: Khamat Al Bahar voor ontbijt, lunch en diner in 

buffetstijl. Pai Thai is gespecialiseerd in Thaise gerechten. Pierchic serveert 

heerlijke visgerechten op de pier. Het resort is omgeven door exotische tuinen, 

water partijen en kanalen waar u met een traditionele dhow van het ene 

naar het andere gedeelte wordt vervoerd. In de goed onderhouden tuinen 18 

zwembaden, poolbars en zonneterrassen met ligstoelen en parasols. Sinbad’s 

Kids Club (4-12 jaar) met speeltuin, activiteitenprogramma en een spectaculair 

half overdekt kin derzwembad. Gratis toegang tot het Wild Wadi Water park met 

20 attracties. Een scala aan sportmogelijkheden waaronder 5 tennisbanen en 2 

airconditioned squashbanen. De Talise Spa met 26 behandelkamers biedt het 

nieuwste op het gebied van schoonheidsbehandelingen. Voorts fitnessruimte, 

binnenzwembad, sauna en stoombaden.

ACCOMMODATIE
De 294 kamers en suites zijn zeer sfeervol met fraaie Arabische deco raties 

ingericht. Voorzien van airconditioning, satelliet-tv, koffie-/theezet faciliteiten, 

minibar, kluisje, zithoek en schrijftafel. Luxe badkamer met separate 

regendouche en balkon. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. Maximale 

bezetting: 2 volwassenen en 2 kinderen.

Arabian Deluxe Kamer (ca. 55 m²): deze onlangs gerenoveerde kamer combi-

neert de traditionele Arabische architectuur met een frisse eigentijdse inrichting 

met accent op de kleuren blauw en wit. Elegante marmeren badkamer en een 

ruime kleedruimte. Balkon met uitzicht op het tuinen van het resort.

Ocean Deluxe Kamer (ca. 55 m²): met schitterend uitzicht over zee. 

Executive Arabian Kamer (ca. 55 m²): inclusief gebruik van de Club Lounge met 

aparte ontbijtruimte, frisdrankjes, afternoon tea en van 18:00-20:00 uur canapés 

en cocktails. Strijkservice van 2 kledingstukken. Apart gedeelte ingericht voor 

kinderen met o.a. playstation en speelruimte. Gasten van de Suites hebben 

tevens toegang tot de Club Lounge. De transfer van en naar de luchthaven Dubai 

is voor Suite-gasten inclusief.

Executive Ocean Kamer: als de Executive Arabian Kamer maar met zeezicht.

Arabian Junior Suite (ca. 80 m²): recentelijk gerenoveerd en bijzonder fraai 

ingericht. Ruime slaapkamer in open plan met zithoek. Groot balkon met 

tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Arabian Suite (ca. 105 m²): ingericht in fraaie Arabische stijl. Aparte woon- en 

slaapkamer, inloopkast en fraaie badkamer. Riant balkon met tuin-/kanaalzicht.

Ocean Suite (ca. 105 m²): als de Arabian Suite maar met uitzicht over zee. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Arabian Deluxe Kamer 2304 2522 3025    

Ocean Deluxe Kamer 2388 2599 3227    

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden 

wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntrodu-

ceerd. Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele 

informatie omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension en verplichte 

galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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 Junior Suite

Dit verfijnde resort wordt omgeven door schitterende tuinen, klaterende 

fon teinen en fraaie zwembaden. Moorse en Andalusische architectuur karak-

teriseren het exterieur, modern Arabisch design het interieur. Gasten kun nen 

genieten van spectaculaire restaurants en een leading Spa Center. Gelegen aan 

de buitenste ring van Palm Island aan een 500 m lang zand strand. Op 45 km van 

de luchthaven Dubai. 

FACILITEITEN
Riant zwembad met aan weerszijde palmbomen, luxe dagbedden en parasols. 

Het Kids Only program ma is speciaal ontworpen voor kinderen van 4-11 jaar. De 

schitterende Guerlain Spa biedt luxe schoonheidsbehandelingen, rasulbaden, 

sauna, stoombad, kap salon en een moderne fitnessruimte. Motorboten varen 

regelmatig van het hotel naar One&Only Royal Mirage aan de overzijde (inclusief). 

Het resort beschikt over drie restaurants: Zest biedt à la carte gerechte,  oosterse 

specialiteiten en themabuffetten. Gourmetrestaurant Stay serveert Franse 

gerechten en restaurant 101 aan de jachthaven met panoramisch uitzicht op de 

skyline van Dubai. Met een selectie van tapas en zeevruchten zowel binnen als 

buiten op het terras. Gedurende de weekends live jazz-muziek. De restaurants 

staan on der culi naire leiding van Michelin-sterren kok Yannick Alléno. Shuttle-

service naar de Emirates Mall en gratis toegang tot het spectaculaire water park 

Aquaventure in Atlantis The Palm (minimum verblijf van 3 nachten). 

ACCOMMODATIE
Het hart van het resort is het elegante Palm Manor House met 37 kamers en 

suites. In de tuin en nabij het strand liggen de 6 Palm Beach Mansions en 4 luxe 

Beach Villa’s. Elke Mansion herbergt 8-10 kamers en (junior) suites. Voorzien 

van flatscreen-tv, zithoek, Nespresso-apparaat, wijnkabinet, minibar, schrijf-

tafel, kingsize- of 2 queensizebedden. Fraaie marmeren badkamer met separate 

regendouche en signature bad. Balkon of terras en (zij)zeezicht. Butler service. 

Kamerbezetting max. 2 volw. + 1 kind. 

Palm Manor Premier Kamer (ca. 65 m²) gelegen in het Palm Manor House. Zeer 

stijlvol ingericht met luxe Arabische decoraties en kostbare stoffen. 

Palm Beach Premier Kamer: gelegen in de Mansions, nabij het strand. Deze 

kamer kan gecombineerd worden met een Palm Beach Junior Suite.

Palm Beach Junior Suite (ca. 100 m²): in de Mansions. Zeer fraai en ruim 

ingericht met zithoek en signature bad. Tevens boekbaar met privézwembad.

Palm Beach Executive Suite (ca. 130 m²): met een geïntegreerd lounge- en 

eetgedeelte, grote slaapkamer, een balkon of terras en nabij het strand. Tevens 

boekbaar met privézwembad. De Executive Suite is ook boekbaar in het Palm 

Manor House.

Palm Manor Grand Suite (ca. 270 m²): gelegen in het Palm Manor House. 

Voorzien van slaap- en woonkamer, dinertafel, kitchenette en luxe badkamer.

Beach Villa (ca. 325 m², max. 4 volw. + 2 kind.): vrijstaand in duplex en met schit-

terende ligging aan het strand. Lounge, eethoek en kitchenette, 2 slaapkamers 

met en suite badkamers. Balkon en dakterras. Groot terras en privézwembad, 

lig bedden en villahost.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Premier Kamer Palm Manor House 3327 3351 4269   

Premier Kamer Palm Beach 3519 3543 4643   

Deze accommodatie biedt op het moment van het samenstellen van deze brochure de volgende 

soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en 

periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpensi-

on: bezoek www.silverjet.

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Palm Island
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Deluxe Kamer Zeezicht

Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort is een modern en aantrekkelijk hotel 

ideaal gelegen aan een 500 m lang privézandstrand naast de eigen jachthaven. 

Het hotel beschikt over veel faciliteiten en kenmerkt zich door de goede service 

en uitstekende restaurants. Zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. Op ca. 35 

minuten van de luchthaven. Een uitstekend prijs/kwaliteithotel. 

FACILITEITEN
Fraaie lobby, lounge met zitjes en livemuziek, winkeltjes en boetieks. Riante 

tuin met 3 zoetwaterzwembaden, een kinderbad, poolbar, zonneterrassen, 

ligstoelen en parasols. Tevens aan het strand ligstoelen en parasols. Voorts 

3 verlichte tennisbanen, tafeltennis en diverse (water)sportmogelijkheden. 

Le Méridien Family Kids Club is elke dag geopend (4-12 jaar). De club biedt 

verschillende activiteiten, speciale menu’s en babysitservice. Onlangs werd een 

nieuw waterpark met 11 glijbanen, kinderbad en golfslagbad naast het hotel 

geopend (inclusief). De Heavenly Spa in het ernaast gelegen Westin Hotel biedt 

een keur aan massages en schoonheidsbehandelingen. Fitnessruimte en sauna 

(inclusief). Het hotel heeft een aantal onderscheidende restaurants en 2 bars. De 

trendy Barasti Beach Bar, met groot terras, serveert een selectie van cocktails 

en heeft een schitterend uitzicht op de Arabische Golf. Fish, gelegen aan het 

strand, biedt Turkse en Griekse gerechten met een fantastische selectie verse 

zeevruchten, salades en pastagerechten. Open counter waar u zelf de verse vis 

en zeevruchten kunt kiezen. Latest Recipe is een eigentijds en stijlvol restaurant. 

Bekend om het uitstekende ontbijtbuffet met veel verse ingrediënten. ’s Avonds 

internationaal buffet. Bounty Beets, een 100% glutenvrije gecertificeerde keuken 

met biologische groenten en fruit. De lobbybar Latitude voor drankjes, hapjes 

en afternoon tea. Gratis shuttleservice naar de Emirates Mall en de Dubai Mall.

ACCOMMODATIE
220 stijlvolle en moderne kamers en suites, voorzien van airconditioning, 

telefoon, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, iPod-dockingstation en minibar. 

Badkamer met bad/douche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk (tegen 

betaling). 

Deluxe Kamer Stadzicht (ca. 36 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met 

uitzicht over de stad. Deze kamers hebben geen balkon. Kingsizebed of een 

queensizebed en een eenpersoonsbed.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 32 m², max. 3 pers.): ruime kamer met balkon en 

uitzicht over zee. Slaapkamer met kingsizebed of een queensizebed. 

Club Kamer Stadzicht (ca. 36 m², max. 2 volw. + 2 kind.): inclusief gebruik van 

de Club Lounge voor ontbijt, snacks en drankjes. Van 18:00-20:00 uur worden 

cocktails en canapés geserveerd. Bij een verblijf van minimaal 5 nachten is de 

transfer van de luchthaven Dubai naar het hotel v.v. inclusief. Tevens boekbaar 

met zeezicht en balkon (max. 3 pers.).

Club Superior Kamer (ca. 47 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimer met balkon en 

zeezicht, kingsizebed en luxe badkamer met separate douche. Inclusief de Club 

Lounge.

Deluxe Suite (ca. 55 m², max. 3 pers): aparte woon- en slaapkamer, luxe bad-

kamer en inclusief de faciliteiten van de Club Lounge.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Deluxe Kamer Stadszicht 1786 1810  2062    

Deluxe Kamer Zeezicht 1888  1906 2188    

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

www.silverjet.nl.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN| Dubai | Palm Island

THE WESTIN BEACH RESORT & MARINA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

Deluxe Kamer Zeezicht

Dit imposante resort opgetrokken in neoklassieke stijl behoort tot de modernste 

hotels aan Jumeirah Beach en biedt een fraai uitzicht over de Arabische Golf en 

Palm Island. De inrichting, faciliteiten en cuisine zijn van een hoog niveau. Op ca. 

35 minuten van de luchthaven. Gratis shuttleservice naar de Emirates Mall en 

de Dubai Mall.

FACILITEITEN
Elegante lobby met bar en winkelgalerij met boetieks. In de riante tuin 6 

zwembaden, 2 voor kinderen en 4 voor volwassenen: een 150 meter lang 

zwembad met 4 eilanden, 2 bars, banenzwembad en kindergedeelte. Aan 

het 500 m lange zandstrand staan ligstoelen en parasols ter beschikking. 

Uitstekend verzorgde Le Méridien Family Kids Club (4-12 jaar) met tal van 

activiteiten. Onlangs werd een nieuw waterpark met kinderbad, golfslagbad en 

11 glijbanen geopend (inclusief). Fraaie Heavenly Spa met een breed aanbod 

aan massages en spaverwen pakketten. Uitgebreide fitnessruimte, de ‘Westin 

Workout powered by Reebok’ met aerobics, sauna, stoombad en 3 tennisbanen. 

Het hotel beschikt over een 14 uitstekende restaurants: Blue Orange met een 

internationale keuken van Japanse sushi tot Arabische mezze, Chinese dim sum 

en Belgische wafels. Met een kookstation waar u kunt zien hoe het eten wordt 

bereid. De Oeno Wine Bar heeft een exclusieve wijnkelder, tapas en een trendy 

atmosfeer. Het restaurant Bussola serveert Italiaanse specialiteiten. Beneden 

Italiaans restaurant, boven pizzeria, lounge en bar. The Atrium voor afternoon 

tea en snacks. Hunters Room & Grill serveert het fijnste wild. Spice Emporium 

is een Thai themarestaurant voor uitstekende oosterse gerechten. El Sur voor 

Spaanse specialiteiten. Fish is een trendy restaurant aan het strand voor verse 

zeevruchten. Asia de Cuba is een loungebar met een live Latino-band. Door zijn 

innovatieve menu en levendige atmosfeer waant u zich in Cuba. De stijlvolle 

bar heeft zelfs een eigen suikerrietmachine die zorgt voor authentieke Latijns-

Amerikaanse klassiekers. Een lounge voor vroege check-in of late check-out. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 294 elegante kamers en suites. Voorzien van flat-

screen-tv, minibar, Nespresso-apparaat, airconditioning, kluisje, dvd-speler, 

inloopkast, schrijftafel en iPod-dockingstation. Moderne badkamer met bad en 

aparte regendouche. Kingsizebed of 2 queensizebedden.

Deluxe Kamer Landzicht (ca. 52 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): gelegen 

aan de voorzijde van het hotel.

Deluxe Kamer Zeezicht: met mooi uitzicht over zee. 

Executive Club Kamer Landzicht: inclusief de faciliteiten van de clublounge: 

ontbijtrestaurant, snacks en verfrissingen en vanaf 12:00 uur Lunch, snacks en 

cocktail. Een gratis transfer binnen Dubai.

Executive Club Kamer Zeezicht: met mooi uitzicht over de Arabische Golf.

Deluxe Suite Zeezicht (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en 

slaapkamer. Riante badkamer en butlerservice. Inclusief de faciliteiten van de 

clublounge. 

Family Suite (ca. 140 m², max. 4 volw. + 3 kind.): deze ruime suite bestaat uit 

twee slaapkamers, een met een kingsizebed en een met twee queensizebedden 

en 2 badkamers. Eet- en woonkamer met slaapbank.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Deluxe Kamer Landzicht 1912 1936 2344    

Deluxe Kamer Zeezicht 2008 2032 2470    

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of volpension: vraag 

uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

 ONE&ONLY ROYAL MIRAGE - THE PALACE
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

Superior Deluxe Kamer 

Het exclusieve One&Only Royal Mirage is volledig in Moorse stijl gebouwd en 

straalt de sfeer uit van het rijke oriëntaalse verleden. Het is een topresort met 

een aangename ambiance en schitterende decoraties. In deze oase van luxe 

en comfort zal zelfs de meest veeleisende gast zich thuis voelen. Het resort 

bestaat uit 3 hotels met elk hun eigen uitstraling en faciliteiten, te weten ‘The 

Palace’, ‘Arabian Court’ en ‘The Residence & Spa’. The Palace is elegant opgezet 

als een paleis, een weerspiegeling van Arabische architectuur met mozaïeken, 

binnenplaatsen, arcades en fonteinen te midden van exotische tuinen en 

weelderige waterpartijen. Gelegen aan het 1 km lange parelwitte zandstrand 

van Jumeirah Beach. De luchthaven van Dubai ligt op ca. 30 autominuten. Het 

resort ligt tegenover Palm Island. Gratis shuttleservice naar de Emirates Mall en 

toegang tot het waterpark Aquaventure bij Atlantis The Palm. Het hotel wordt in 

september 2021 weer geopend.

FACILITEITEN
De gasten van One&Only The Palace kunnen ook van de faciliteiten van de 

Arabian Court gebruik maken. In de schitterende palmentuin bevinden zich 2 

zwembaden met poolbar en 3 tennisbanen. Bijzonder is de fraaie One&Only Spa 

met tal van mogelijkheden in een exclusieve ambiance. Kinderen vermaken zich 

in de professionele KidsOnly club (4-12 jaar). Onovertroffen is het aanbod en de 

kwaliteit van de vele bars en restaurants: Olives serveert authentieke mediterrane 

gerechten. Zowel binnen als buiten op het met bougainvilles overdekte terras. 

The Rotisserie is de hele dag geopend en beschikt over een intiem terras op 

de binnenplaats met uitzicht op de tuinen en fonteinen. Een indrukwekkende 

showkeuken waar de chef-koks die gerechten bereiden op basis van traditionele 

recepten uit het Midden-Oosten. Tagine is gespecialiseerd in Marokkaanse 

gerechten en het restaurant Celebrities Restaurant is een uitzonderlijke locatie 

voor intieme avonden. Een menu met traditionele favorieten wordt aangevuld 

met een uitzonderlijke selectie van wijnen van wereldklasse.

ACCOMMODATIE
De 231 kamers en suites zijn elegant in moderne Arabische stijl ingericht en 

voorzien van airconditioning, telefoon, flatscreen-tv en minibar. Fraaie badkamer 

met separate douche. Balkon/terras met tuin-/zeezicht.

Superior Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegant ingericht.

Gold Club Kamer (ca. 45 m², max 2 volw. + 1 kind): inclusief toegang tot de 

faciliteiten van de Gold Club Lounge met eigen receptie voor ontbijt, snacks en 

afternoon tea. Cocktails en alcoholische drankjes van 18:00-20:00 uur.

Executive Suite (ca. 100 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 15 jr): zeer elegant 

ingericht. Woon- en slaapkamer met kingsizebed, fraaie badkamer, Nespresso-

apparaat, sofabed en gastentoilet. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (dit is een 

combinatie met een Superior Deluxe Kamer).

Gold Club Suite (ca. 100 m²): als de Executive Suite en inclusief gebruik van de 

Gold Club Lounge. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (dit is een combinatie met 

een Gold Club Kamer).

Royal Suite (ca. 325 m², max. 4 volw. + 1 kind): summum van luxe, voorzien van 

een woon- en eetkamer, kitchenette, 2 slaapkamers, en suite badkamers, dvd-

speler en iPod-dockingstation. Groot balkon met schitterend uitzicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   sep okt 

Superior Deluxe Kamer   2654 2974  

Gold Club Kamer   3084 3461  

Deze accommodatie biedt op het moment van het samenstellen van deze brochure de volgende 

soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en 

periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl

 



48 - SILVERJET VAKANTIES

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

ONE&ONLY - THE RESIDENCE & SPA
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

       

 Junior Suite

Het exclusieve One&Only Royal Mirage is volledig in Moorse stijl gebouwd en 

straalt de sfeer uit van het rijke oriëntaalse verleden. Het is een topresort met 

een aangename ambiance en schitterende decoraties. In deze oase van luxe 

en comfort zal zelfs de meest veeleisende gast zich thuis voelen. Het resort 

bestaat uit 3 hotels met elk hun eigen uitstraling en faciliteiten: te weten ‘The 

Palace’, ‘Arabian Court’ en ‘Residence & Spa’. The Residence & Spa is een intiem 

toevluchtsoord voor mensen die in alle privacy willen genieten van de geboden 

luxe en comfort. Gelegen in het hart van het resort met afgezonderde tuinen, 

strand, privézwembad, restaurant en de One&Only Spa. Een topaccommodatie 

met karakter, allure en een excellente service. Gelegen aan het 1 km lange 

parelwitte zandstrand van Jumeirah Beach. Het resort ligt tegenover Palm 

Island. De luchthaven van Dubai ligt op ca. 30 autominuten. 

FACILITEITEN
Lobby lounge, luxe winkelgalerij en bazaar. De gasten van het exclusieve 

Residence & Spa kunnen van alle faciliteiten van het resort gebruik maken. In 

de grote palmentuin van 65 hectare bevindt zich een zwembad met ‘Esplanade’-

poolbar, 3 (verlichte) tennisbanen en 7 putting greens. Het ‘Boathouse’ aan het 

strand biedt diverse watersportmogelijkheden zoals kajakken, windsurfen, 

zeilen en waterskiën. De exclusieve Spa is een luxueus complex van 2.000 m² op 

2 niveaus met een oosterse hamam, fitnessruimte (Technogym®, Kinesis, Power 

Plate), kapsalon, pedicure/manicure (studio Bastien Gonzalez) en in partnership 

met ESPA, de ‘One&Only Spa’ met 12 behandelingskamers. In een uniek, elegant 

atrium serveert The Dining Room uitzonderlijk bereide gerechten gedurende de 

dag, gemaakt met de meest verse ingrediënten. Geopend voor ontbijt, lunch en 

diner, zowel binnen als buiten op het terras. The Library is een intieme bar voor 

afternoon tea en cocktails. Gratis shuttleservice naar de Emirates Mall. Inclusief 

toegang tot het waterpark Aquaventure bij Atlantis The Palm.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 49 elegante en exclusieve kamers en suites, welke in villa’s 

zijn gesitueerd met een ultieme luxe en privacy. Voorzien van airconditioning, 

zithoek, flatscreen-tv, schrijftafel, minibar en kluisje. Fraaie badkamer met 

separate douche. Balkon met tuin/zeezicht. Elke dag vers fruit op de kamer.

Prestige Kamer (ca. 58 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegante en ruime kamer 

voorzien van een kingsizebed. Balkon met uitzicht op de mooie tuinen

Junior Suite (ca. 85 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxueus en ruim ingericht met 

woon- en slaapkamer. Kan gecombineerd worden met een Prestige Kamer.

Executive Suite (ca. 118 m², max. 2 volw. + 1 kind): in exclusieve Arabische stijl 

met fijne stoffen ingericht. Voorzien van aparte woon- en slaapkamer, fraaie 

badkamer en gastentoilet. Balkon of terras.

Beach Garden Villa (ca. 300 m², max. 4 volw. + 2 kind.): genesteld in een discrete 

locatie op steenworp afstand van het privéstrand, biedt deze uitzonderlijke 

villa veel privacy. Voorzien van 2 grote slaapkamers en 2 badkamers met 

stoombad, een majlis-lounge in Arabische stijl en een eethoek. Groot terras met 

privézwembad. Butlerservice.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Prestige Kamer 3202 3226 4007    

Junior Suite 3952 3976 5367    

Deze accommodatie biedt op het moment van het samenstellen van deze brochure de volgende 

soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en 

periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele infor ma tie 

omtrent de specifieke voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Dubai-woestijn | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

AL MAHA DESERT RESORT & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | HIDEAWAY

        

Bedoeïenen Suite

Terwijl de zon langzaam boven de eindeloze zandduinen uitklimt, verandert 

een schijnbaar eenzame groep bedoeïenententen in het unieke en exclusieve 

woestijnresort Al Maha Desert Resort & Spa. Vele internationale beroemd  heden 

kon het resort reeds tot zijn cliëntèle rekenen. De fraaie suites in be doeïenstijl 

liggen idyllisch gesitueerd tussen de woestijnduinen van de Dubai Desert in een 

beschermd reservaat. Een aantal nachten in het luxe Al Maha Desert Resort 

voor het ultieme ‘onthaasten’, wel licht in combinatie met een verblijf in een 

van de luxe hotels aan Jumeirah Beach vormt een unieke vakantie belevenis. 

Het woestijnresort ligt in een beschermd natuurreservaat op ca. 50 km van de 

bewoonde wereld en op ca. 45 auto minuten van Dubai. 

FACILITEITEN
Hoofdgebouw met receptie, lounge waar afternoon tea geserveerd wordt, 

bibliotheek, galerie, ‘travel & craft shop’ en een zwembad in wadi-stijl. Het 

resort biedt diverse activiteiten, zoals tochten per kameel, ‘nature walks’, boog-

schieten, valkenjacht en picknickservice in het omliggende woestijnlandschap. 

Twee activiteiten naar keuze zijn inbe grepen. Woestijnsafari’s per 4x4 en 

paardrijden  (alleen ervaren ruiters) tegen betaling. De fraaie Jamilah Spa biedt 

een keur aan schoonheidsbehandelingen en massages. Gasten kunnen gebruik 

maken van de fitnessruimte, zwembad, sauna, stoombad en jacuzzi. Het uit-

steken de restaurant Al Diwan met een Arabische en mediterrane keuken voor 

ontbijt, lunch en diner. Ontbijt en lunch zijn deels in buffetstijl. Het diner wordt als 

een 5-gangen keuzemenu geserveerd buiten op het terras. De bar The Terrace 

biedt cocktails, verfrissende dranken en afternoon tea met panora misch zicht 

op het reservaat. Tevens heeft u de mogelijkheid om het diner op het terras 

van uw eigen suite te gebruiken. Silverjet-gasten ontvangen een romantische 

in-villa dining gratis (bij een minimum verblijf van 3 nachten).

ACCOMMODATIE
A l Maha bestaat uit een hoofdgebouw met het ernaast gelegen zwembad en 

40 vrijstaande suites in bedoeïenenstijl. Gaat u met kinderen dan geldt een 

minimumleeftijd van 10 jaar. Alle luxueuze suites zijn recentelijk gerenoveerd en 

beschikken over zeer veel privacy en zijn uiterst smaakvol ingericht in moderne 

Arabische stijl met oosterse stoffen, tapijten en een groot tentdak. Voorzien van 

airconditioning, minibar, ruime zithoek met sofa, flatscreen-tv, dvd-speler, iPod- 

dockingstation, Nespresso-apparaat, verrekijker en schrijftafel. Een zeer fraaie 

badkamer met bad, separate regendouche, dubbele wastafel en kleedruimte. 

Riant houten terras met zithoek, ligbedden en privézwembad. 

Bedoeïenen Suite (ca. 75 m², max. 2 pers.): ruime open plan woon-/slaapkamer. 

Vers fruit, dadels en noten bij aankomst op de kamer.

Royal Suite (ca. 175 m², max. 4 pers.): riante woonkamer, 2 slaap- en badkamers.

Emirates Suite (ca. 325 m², max. 4 pers.): 2 grote slaapkamers met kingsizebed, 

2 badkamers met een inloopdouche, kingsizebad en handgemaakte meubels. 

Een ruime woonkamer met eethoek. Zwembad (12x4m) met houten dek, 

ligbedden en parasols.

Presidential Suite (ca. 515 m², max. 6 pers.): summum aan luxe met groot terras 

en zwembad, 3 slaapkamers en woonkamer.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., volpension, vliegreis van en 

naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Bedoeïenen Suite 2729 2931 3729     

Royal Suite 4734 4933 7453    

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Combinatiereis

DUBAI STRAND & WOESTIJN  

 Al Maha 

 The Ritz-Carlton

Dag 1: Amsterdam - Dubai

U vliegt per KLM naar Dubai, waar u kort 

na middernacht zult aankomen en per luxe 

privétransfer naar het exclusieve Ritz-Carlton Dubai 

wordt gebracht (zie voor een beschrijving pagina 

148) voor een verblijf van 5 nachten op basis van 

logies/ontbijt. Het hotel is uiterst smaakvol ingericht 

en biedt een persoonlijke service, fantastische 

cuisine en een uitzonderlijke Spa. Het ligt direct 

aan het poederwitte zandstrand van Jumeirah met 

uitzicht op de Arabische Golf en Palm Island. De 

befaamde promenade, de JBR Walk, met boetieks 

en restaurants ligt aan de voorzijde van het hotel.

Dag 2-5: Jumeirah Beach

Vier heerlijke dagen aan de zonovergoten stran-

den van Jumeirah Beach. U kunt ook het levendige 

stadscentrum bij Burj Khalifa, de hoogste toren 

ter wereld of de Dubai Mall verkennen. In het 

kunstmatig aangelegde Burj Khalifa-meer ‘dansen’ 

de fonteinen elke avond op muziek, begeleid door 

licht- en geluidshows. De grootste shoppingmall 

ter wereld, de Dubai Mall, en een moderne soek 

met leuke winkels en restaurants liggen om het 

kunstmatig aangelegde meer. In het atrium van 

de Dubai Mall treft u een enorm aquarium met 

meer dan 33.000 zeedieren en een ice-ring voor 

schaatsliefhebbers. 

Dag 6: Jumeirah Beach - Al Maha Desert Resort

Vandaag wordt u naar het exclusieve woestijn-

resort Al Maha gebracht (een transfer van ongeveer 

45 minuten) voor een verblijf van 2 nachten 

op basis van volpension. Het adembenemende 

resort ligt in een van de meest indrukwekkende 

woestijnlandschappen. De fraaie suites in 

bedoeïenenstijl zijn idyllisch gesitueerd tussen de 

zandduinen. Alle suites zijn recentelijk gerenoveerd, 

beschikken over veel privacy en zijn uiterst 

smaakvol ingericht in moderne Arabische stijl met 

oosterse stoffen, tapijten en een tentdak. In het 

beschermde natuurreservaat van 225 km² lopen 

oryxen, woestijnvossen en gazellen vrij rond. Een 

aantal nachten in het luxe Al Maha Desert Resort 

voor het ultieme ‘onthaasten’ in combinatie met 

een verblijf in The Ritz-Carlton Dubai vormt een 

unieke vakantiebelevenis (zie voor een beschrijving 

pagina’s 148 en 153).

Dag 7: Al Maha Desert Resort

Geniet van uw verblijf in uw fraaie suite en trek 

erop uit om de indrukwekkende woestijnduinen te 

verkennen. Al Maha biedt diverse activiteiten, zoals 

tochten per kameel, ‘nature walks’, boogschieten, 

een introductie tot valkenjacht, woestijnsafari’s en 

picknickservice in het omliggende woestijn land-

schap. Twee activiteiten per dag zijn zijn inbegrepen. 

Dag 8: Dubai - Amsterdam

In de avond vertrekt u per luxe privétransfer naar de  

luchthaven van Dubai voor uw terugvlucht met KLM 

naar Amsterdam. 

Dag 9: Schiphol

Vroeg in de ochtend landt u weer op Schiphol.

Dubai Strand & Woestijn: 9-daagse reis

Indicatieprijs per persoon jun aug okt 

 Tweepersoonskamer 4109 3610 3665

Hotels

Dubai The Ritz-Carlton Dubai 5*

Dubai Desert Al Maha Desert Resort & Spa 6*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Dubai en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol

•  Luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven en 

tussen de accommodaties

•  Totaal 7 overnachtingen: 5 nachten in Dubai in een Deluxe Ka-

mer op basis van logies/ontbijt en 2 nachten in Dubai Desert in 

een Bedoeïenen Suite op basis van volpension.

Neem voor andere hotelcombinaties, kamertypen of prijzen con-

tact op met onze verkoopafdeling.

Combineer uw strandverblijf in Dubai met een duizend-en-een-nacht hotel en sluit deze indrukwekkende reis af  

in een romantische hideaway in de ongerepte woestijn. 
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DUBAI & DE MALEDIVEN  

Baros

Palace Downtown

Baros

De Malediven is een eilandengroep ten zuidwesten 

van Sri Lanka  bestaande uit 1.200 eilandjes 

waarvan er slechts 300 bewoond zijn. Deze 

eilanden zijn met recht een waar paradijs op aarde 

te noemen. U vindt er witte zandstranden, helder 

blauw water en een prachtige onderwaterwereld. 

De koraaleilanden zijn in hun natuurlijke staat 

bewaard gebleven en behoren steeds tot een van 

de rijkste exotische visreservaten ter wereld. De 

bestemming is een absolute ‘must’ voor liefhebbers 

van snorkelen en diepzeeduiken. De Malediven zijn 

tevens bij uitstek geschikt voor honeymooners. 

Een mooiere, romantischere locatie zult u vrijwel 

nergens ter wereld aantreffen.

Dag 1: Amsterdam - Dubai

U vliegt met Emirates naar Dubai waar u rond 

middernacht zult aankomen en per luxe privé-

transfer naar het aantrekkelijke Palace Downtown 

wordt gebracht in het hartje van Bur Dubai (zie 

pagina 130 voor een beschrijving). Het hotel is 

gebouwd in de stijl van een oosters paleis en biedt 

een adembenemend uitzicht op de Burj Khalifa en 

het kanaal met de fonteinen. Het verblijf is op basis 

van logies/ontbijt.

Dag 2: Dubai 

De hele dag om het levendige stadscentrum bij Burj 

Dubai, de hoogste toren ter wereld of de Dubai Mall 

te verkennen. Burj Khalifa en de fonteinen liggen 

op loopafstand. In het kunstmatig aangelegde Burj 

Khalifa-meer ‘dansen’ de fonteinen elke avond 

op muziek, begeleid door licht- en geluidshows. 

De grootste shoppingmall ter wereld, de Dubai 

Mall en een moderne soek met leuke winkels en 

restaurants liggen binnen handbereik. In het atrium 

van de Dubai Mall treft u een enorm aqua rium 

met meer dan 33.000 zeedieren en een ice-ring 

voor schaatsliefhebbers. Uiteraard kunt u ook 

neerstrijken aan het zwembad van het hotel. 

Dag 3-7: Dubai - Malediven

Vandaag vliegt u door naar de Malediven, alwaar u      

5 nachten zult verblijven in het fraaie Baros Maldives. 

Dit intieme resort biedt exclusieve faciliteiten 

waaronder het spectaculaire Lighthouse restaurant, 

het ex clusieve ‘Piano Deck’ en een zandbank voor 

een ontbijt of diner midden in de spranke lende 

lagune. De kleurrijke onderwaterwereld wordt 

beschouwd als een van de meest indrukwe kken de 

van het Noord-Malé Atol. Het resort is een perfec te 

uitvals basis voor een romantische vakantie. Vanaf 

Malé luchthaven is het slechts 25 minuten per 

speedboot. 

De perfecte bestemming voor strand- en zon-

aanbidders. Het verblijf is op basis van logies/

ontbijt (zie pagina 190 voor een beschrijving).

Dag 8: Malediven - Amsterdam

U vertrekt in de vroege ochtend per speedboot weer 

naar de luchthaven Malé (maar verlengen op Baros 

of op een ander tropisch eiland in de Malediven 

is natuurlijk mogelijk!) voor uw terugvlucht naar 

Amsterdam via Dubai. Aankomst op Schiphol 

dezelfde avond.

Dubai & Malediven: 8-daagse Combinatiereis

Indicatieprijs per persoon jun aug okt 

Tweepersoonskamer 4291 4693 4689

Hotels

Dubai Palace Downtown 5*

Malediven Baros Maldives 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van de Malediven via Dubai

• Luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Luxe privétransfers ter plaatse van en naar de luchthaven

• Speedboottransfer op de Malediven

•  7 overnachtingen: 2 nachten in Dubai in een Deluxe Kamer 

Kanaalzicht op basis van logies/ontbijt en 5 nachten op de  

Malediven in een Deluxe Villa op basis van logies/ontbijt.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen,  

contact op met onze verkoopafdeling.

Een combinatie om van te watertanden: 2 nachten stop-over in een uitstekend hotel in Dubai en  

vervolgens doorvlucht naar de parelwitte koraaleilanden van de Malediven. 

Combinatiereis | DUBAI & MALEDIVEN
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MALEDIVEN • MAURITIUS • SEYCHELLEN • ZANZIBAR

ultieme luxe
en witte stranden

Indische Oceaan



MALEDIVEN • MAURITIUS • SEYCHELLEN • ZANZIBAR
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RAS AL KHAIMAH - AJMAN  

Deze 2 emiraten zijn nog niet door de massa ontdekt, maar in toeristisch opzicht steeds meer in opkomst. 

Qua natuur zijn het de meest veelzijdige van de zeven emiraten, met een prachtige kustlijn en bergachtige omgeving.

AJMAN
Het kleinste emiraat van de VAE is een echte 

insider-tip. Met minder dan 300.000 inwoners is 

het kleine broertje van Dubai stiller en rustiger. 

Ajman is perfect voor een strandvakantie onder de 

palmbomen, weg van de drukte. Ajman heeft geen 

olie; de schat van dit emiraat is de 16 km lange 

kustlijn met een strandpromenade en natuurlijk 

de zon, die hier vrijwel het hele jaar door schijnt. 

Direct aan een droomachtig privéstrand ligt 

het Oberoi Beach Resort, Al Zorah, dat met een 

perfecte service voldoet aan de hoge normen van 

deze legendarische hotelketen. Met luxe kamers 

en villa’s, fraai Spacenter, uitstekende restaurants 

en sport- en kinderfaciliteiten is het een heerlijk 

vakantieoord voor zowel rustzoekers als gezinnen. 

RAS AL KHAIMAH 
Het emiraat heeft zich de laatste jaren zeer 

positief ontwikkeld in het toerisme. De hotels in 

Ras Al Khaimah zijn van hoge kwaliteit, hebben 

een bijzondere charme én ze zijn een geweldig 

alternatief voor Dubai. Ras Al Khaimah ligt in het 

noordoosten van het Arabische schiereiland. Het 

is een uur rijden van de luchthaven van Dubai. 

De naam betekent ‘top van de tent’, vermoedelijk 

afkomstig uit de bergen. Ras Al Khaimah is relatief 

bergachtig en heeft een weelderige vegetatie als 

gevolg van de regenval in het Hajar-gebergte. Twee 

van de meest bijzondere hotels zijn de zusterresorts 

van de bekende Ritz-Carlton groep. De beste 

manier om de twee mooiste facetten van de regio 

te leren kennen is door deze hotels te combineren. 

Overnachting in The Ritz-Carlton Al Wadi laat 

bezoekers de rust en stilte van de woestijn ervaren. 

Midden in de zandduinen, tussen de originele 

Ghaf bomen en struiken staan exclusieve tenten. 

Ze bieden een authentiek verblijf voor een echt 

bedoeïenengevoel. Gazellen bewegen zich vrij op 

het hotelterrein en tochten op paarden of kamelen 

kunnen worden geboekt. De luxe tenten zijn ook te 

boeken bij The Ritz-Carlton Al Hamra Beach, maar 

de vakantie-ervaring is compleet anders omdat 

hier het strandgevoel op de voorgrond staat. Elke 

villa heeft een eigen zwembad met uitzicht over de 

Perzische Golf. Beide hotels kunnen perfect worden 

gecombineerd, zodat hotelgasten het beste van Ras 

Al Khaimah kunnen ervaren: woestijn en zee!

 Perzische Golf

Sharjah

Ras
al Khaimah

Dubai

Al ‘Ayn

Ajman

ABU DHABI

OMAN

OMAN

OMAN

OMAN

The Ritz-Carlton al Hamra

The Ritz-Carlton
al WadiThe Oberoi

Ras al Khaimah Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 21 21 24 27 31 33 35 35 34 30 27 23

Watertemperatuur in °C 23 23 23 25 29 31 32 33 32 30 28 26

Zonne-uren per dag 8 8 8 9 11 11 10 10 10 10 9 8

Dagen met enige neerslag 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1 3

    The Ritz-Carlton Al Wadi
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Al Zorah | Ajman | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

THE OBEROI BEACH RESORT, AL ZORAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

      

Premier Kamer

Nabij een beschermd mangrovebos met een uitzonderlijke biodiversiteit en 

tevens thuisbasis van bijna zestig soorten vogels, ligt dit spectaculaire resort in 

harmonie met de natuur. Oberoi Al Zorah ligt langs de Arabische Golf aan een 

lang wit zandstrand met turkooizen lagunes. Het resort biedt een hoogstaande 

service, een uitzonderlijk comfort, een bijzondere Spa en verfijnde restaurants. 

Dit luxe resort ligt in het emiraat van Ajman op ca. 30 min. van luchthaven Dubai.

FACILITEITEN
Naast de receptie, met zicht op een vijver, bevindt zich de moderne bibliotheek 

met kamerhoge ramen en buitenterras. Het 85 meter lange zwembad is 

omgeven door een zonneterras. Op het strand bevinden zich ligbedden, beach-

cabanas en parasols. De kidsclub beschikt over een apart kinderbad en speeltuin 

(3-12 jaar). De fraaie Oberoi Spa Al Zorah biedt oosterse en therapeutische 

massages. Voorts hamam, yoga- en meditatiepaviljoens (tegen betaling). Verder 

een 24-uurs fitnessruimte en on-site joggingparcours. Diverse watersporten bij 

de marina (op 5 min.) als kajakken, jetskiën, vissen en zeilen (tegen betaling). 

In het restaurant Vinesse met panoramisch zeezicht worden internationale 

specialiteiten geserveerd. De aangrenzende bar biedt cocktails en exclusieve 

wijnen. Het grillrestaurant Aquario, gelegen aan het strand, serveert verse 

zeevruchten. In de naastgelegen bar kunnen gasten genieten van een aperitief 

en livemuziek. De Poolside Lounge voor smaakvolle snacks en tapas. De 

18-holes golfbaan ligt op 1 km en is ontworpen door Jack Nicklaus (korting op 

de greenfees). 2x per week gratis shuttleservice naar de Dubai Mall.

ACCOMMODATIE
De 89 kamers, suites en villa’s zijn elegant en hedendaags ingericht en beschikken 

over hoge ramen en grote balkons. Alle kamers beschikken over flatscreen-tv, 

Nespresso-apparaat, butlerservice en een iPad-interface waarmee u alles kunt 

regelen. Schitterende badkamer met signature bad en separate regendouche. 

Kamerbezetting maximaal 2 volwassenen en 1 kind. 

Premier Kamer (ca. 81 m²): gelegen in het hoofdgebouw. Slaapkamer met 

kingsizebed of 2 aparte bedden. Groot balkon of terras en tuin/zeezicht. 

Premier Kamer Terrace: op de begane grond met privéterras en tuin.

Deluxe Suite (ca. 110 m²): met riant balkon. Slaapkamer met kingsizebed, aparte 

woonkamer en kitchenette. Ook boekbaar op de begane grond met terras.

Premier Suite (ca. 169 m²): op de 4e verdieping. Aparte woon- en slaapkamer 

met kingsizebed en gastentoilet. Terras (ca. 37 m²) met mooi uitzicht. 

Beach Villa 1-slaapkamer (ca. 211 m², max. 2 volw. + 2 kind.): exclusieve villa  

aan het strand. Voorzien van slaapkamer met kingsizebed en riante woonkamer. 

Groot terras met zwembad (4x12m), buitendouche en dagbedden.

Beach Villa 2-slaapkamers (ca. 262  m², max. 4 volw. + 2 kind.): schitterend 

gelegen aan het strand. Voorzien van 2 slaapkamers met kingsizebed en 2 aparte 

bedden. Twee badkamers met bad en separate douche. Riante woonkamer met 

zithoek. Groot terras met zwembad (4x12m), buitendouche en dagbedden.

Premium Villa 3-slaapkamer (ca. 339 m², max. 6 volw. + 3 kind.): deze 

schitterende villa ligt op de 2e lijn t.o.v. het strand en beschikt over 3 slaapkamers 

met kingsizebed en 3 badkamers. Woon- annex eetruimte en gastentoilet. Groot 

terras (ca. 38 m²) met dagbedden, buitendouche en zwembad van 3x7.5 meter

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Premier Kamer  2140 2354 2468    

Deluxe Suite 2458 2672 2762    

Deze accommodatie biedt diverse soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- 

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Ras al Khaimah

THE RITZ-CARLTON AL HAMRA BEACH
CULINAIR | HIDEAWAY 

       DELUXE

The Ritz-Carlton Al Hamra Beach is gesitueerd aan het schitterende witte 

zandstrand van Ras al Khaimah. De letterlijke vertaling van Ras al Khaimah is: 

‘top van de tent’, en verwijst naar het noordelijke punt van het schiereiland. Het 

is een van de zeven emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten en het enige 

emiraat dat beschikt over een diverse omgeving met zowel woestijn, mangroven, 

bergen als kilometers ongerepte kustlijn. Het emiraat is nog relatief onbekend 

bij veel reizigers. Het stijlvolle villacomplex Al Hamra Beach wordt omringd door 

palmbomen en een azuurblauwe zee. Het is een van de meest luxueuze resorts 

in de regio. Privacy is verzekerd in uw luxe villa. Het is het de perfecte plek voor 

een romantische vakantie. De villa’s zijn ingericht in Arabische stijl en van alle 

gemakken voorzien. Geniet vanaf uw eigen terras, onder het genot van een diner, 

van het uitzicht op de Arabische Golf. De internationale luchthaven van Dubai ligt 

op ca. 45 minuten rijden. Het zusterhotel The Ritz-Carlton Al Wadi Desert ligt op 

ca. 20 km. Een combinatie met een aantal nachten in het woestijnresort Al Wadi 

vormt een unieke vakantiebelevenis.

FACILITEITEN
Receptie en lounge. Op een paar minuten per buggy ligt het Shore House 

met restaurant waar u kunt genieten van een menu met zeevruchten en 

internationale gerechten. De maaltijden kunnen ook  binnen  het comfort van uw 

villa worden genoten. Zwembad met bar en een zonneterras met uitzicht op zee. 

Strandstoelen en parasols zijn beschikbaar op het strand. Daarnaast kunt u ook 

gebruik maken van alle faciliteiten van het zusterhotel Al Wadi Desert (gratis 

shuttleservice). Om weer even helemaal in balans te komen heeft het resort 

uitgebreide Spamogelijkheden. Er bevinden zich 4 privépaviljoens waar u voor 

tal van behandelingen terecht kunt. Er worden lokale producten aangewend 

zodat u volledig tot rust kunt komen. Daarnaast zijn er ook diverse sportieve 

activiteiten mogelijk. Uitgebreide fitnessruimte waar 24 uur per dag kan 

worden gesport. Maar ook snorkelen, duiken, vissen, kajakken, paddleboarden, 

yogalessen of hiken behoren tot de mogelijkheden die worden aangeboden in 

het resort (exclusief). Er is een shuttlebus beschikbaar naar Dubai Mall en Al 

Hamra Beach. Indien u op basis van half- of volpension boekt geldt een dine-

around inclusief de restaurants van het zusterhotel The Ritz-Carlton Al Wadi 

Desert. Bij een minimum verblijf van 10 nachten ontvangt u een gratis diner in 

Al Hamra.

ACCOMMODATIE
De accommodatie bestaat uit 32 tentenvilla’s in bedoeïenenstijl. De villa’s liggen 

langs het strand en bieden veel privacy. Elke villa heeft ook een cabana op het 

strand met ligstoelen met uitzicht op de Arabische Golf.

Al Bahar Pool Villa (ca. 181 m², max. 3 volw.): vrijstaande villa ingericht in 

een schitterende moderne Arabische stijl. Voorzien van kingsizebed of 2 

queensizebedden, plafondventilator, minibar, Nespresso-apparaat, thee-/

koffiezetfaciliteiten airconditioning en kluisje. Badkamer met regendouche 

en dubbele wastafels. Riant terras (ca. 90 m²) met privézwembad, zithoek, 

dagbedden  en  buitendouche. Overdekte zithoek en eettafel voor een diner 

onder de sterren.

Al Naseem Pool Villa: als Al Bahar Pool Villa, maar dichter bij het strand en met 

nog meer privacy.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt 

Al Bahar Pool Villa 2107 2305 2515    

Al Naseem Pool Villa 2256 2458 2713    

Deze accommodatie biedt diverse soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- 

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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 Ras al Khaimah | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

THE RITZ-CARLTON AL WADI DESERT
ACTIVE | FAMILY | HIDEAWAY 

        

 Al Sahari Tented Pool Villa  Al Sahari Tented Pool Villa

Dit exclusieve woestijnresort lijkt op een majestueus Arabisch fort met de 

karakteristieke kenmerken van de vermaarde Ritz-Carlton hotelgroep en is 

woestijnluxe op zijn best. Hier kunt u genieten van sublieme zonsondergangen, 

een behandeling in de Aziatisch geïnspireerde Spa of de beachclub van het 

nabijgelegen zusterhotel. Het natuurreservaat wordt omringd door duinen en 

vegetatie en bewoond door vele dieren zoals de oryx en Arabische gazellen die 

in vrijheid in het reservaat rondlopen. Het centrum van Ras Al Khaimah ligt op 

ca. 20 km. De luchthaven Dubai ligt op ca. 50 autominuten.

FACILITEITEN
Schitterende Ritz-Carlton Spa met 10 behandelkamers, sauna’s, stoombad, 

ijsgrot, voetmassage en luxe douches die zorgen voor een totale ontspanning. 

Ritz-Carlton Kidsclub voor kinderen vanaf 4 jaar en educatieve activiteiten 

voor kinderen van 6 tot 16 jaar als kamelentocht, observatie van vogels, boog-

schieten en videospellen. Verder beschikt het resort over een bibliotheek, 

fitnessruimte, luxe boetiek, valkerij en een stal met Arabische paarden. Er 

worden kameel- en woestijnsafari’s, begeleide wandelingen en fietstochten 

georganiseerd (tegen betaling). Voorts een Activity Center met informatie over 

de flora en fauna. Het restaurant Kaheela voor internationale gerechten en 

lokale Arabische specialiteiten met buitenterras en uitzicht over de zandduinen. 

Het in Afrikaanse stijl opgezette Farmhouse staat bekend om de authentieke 

grillgerechten. Dineren is tevens mogelijk bij het kampvuur onder de sterren. 

In de lounge worden Arabische koffie en signature cocktails geserveerd. Op 

het schitterende dakterras van de Moon Bar kunt u genieten van de shisha, de 

Arabische waterpijp. In de Al Wadi Tower, gebouwd naar het voorbeeld van een 

traditionele wachttoren, kan men terecht voor een romantisch diner. U kunt 

gebruik maken van alle faciliteiten van de Ritz Carlton Al Wadi Beachclub met 

zwembad, ligstoelen en parasols (inclusief), bar, restaurant (op 20 autominuten, 

3-5x per dag gratis shuttleservice). De nabijgelegen 18-holes golfbaan Al Hamra 

biedt een unieke kans om te spelen onder de sterrenhemel (9-holes zijn verlicht). 

ACCOMMODATIE
Het resort bestaat uit een hoofdgebouw en 101 villa’s, verspreid over een 

uitgestrekt woestijngebied. De  elegante villa’s zijn ontworpen in bedoeïenenstijl 

in Afrikaans geïnspireerde interieurs en hoge plafonds. Voorzien van een 

schrijftafel, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, ‘Bose’ Music 

player en iPod-dockingstation. Zeer luxueuze badkamer met separate douche 

en vrijstaand bad. Groot zonneterras met dagbedden en privézwembad. Max. 

bezetting 2 volw. en 2 kinderen.

Al Rimal Deluxe Pool Villa (ca. 158 m²): geschakelde villa. Met 2 twinbedden of 

kingsizebed. Ook boekbaar met meer privacy (Rimal Enclosed Pool Villa).

Al Khaimah Tented Pool Villa (ca. 253 m²,): smaakvol ingerichte vrijstaande villa 

met de charme van een exclusieve bedoeïenentent. De villa beschikt over glazen 

gevels en is verdeeld in twee vleugels, die beide direct toegang bieden tot het 

grote terras en het zwembad. Slaapkamer met kingsizebed en fraaie badkamer. 

De villa wordt op basis van volpension aangeboden en 1 activiteit per persoon 

per dag is inclusief.

Al Sahari Tented Pool Villa (ca. 253 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze villa ligt 

verder in de woestijn, biedt veel privacy en is zeer smaakvol ingericht. De 

elegante villa beschikt over glazen gevels en is verdeeld in twee vleugels, die 

beide direct toegang bieden tot het grote terras en het zwembad. Slaapkamer 

met kingsizebed en fraaie badkamer. De villa wordt op basis van volpension 

aangeboden en 1 activiteit per persoon per dag is inclusief.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Al Rimal Deluxe Pool Villa 1741 1939 2099    

Rimal Enclosed Pool Villa 1815 2013 2173    

Deze accommodatie biedt diverse soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- 

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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ABU DHABI

Ook Abu Dhabi ontwikkelt zich de laatste jaren tot een belangrijke toeristische bestemming. 

Vooral vanwege de ideale temperaturen in de winter strijken hier vele toeristen uit Europa neer.

met Anantara Qasr al Sarab Desert Resort. 

Dit resort ligt verscholen tussen majestueuze 

zandduinen, genesteld in de Liwa-oase aan de rand 

van de beroemde Rub Al Khali-woestijn. Bijzonder 

indrukwekkend zijn de kleurrijke zonsondergangen. 

Tijdens een kameelrit, valkeniersshows of een diner 

bij kaarslicht onder de ontelbare sterren aan de 

hemel, kunt u de oosterse sfeer het best ervaren. Dit 

schitterende paleisachtige resort is ook te boeken 

in combinatie met een verblijf in Dubai.

Abu Dhabi is de grootste staat van de zeven emiraten 

en tevens de federale hoofdstad ervan. Het is even 

wennen aan de verlokkingen van dit land, zoals 

de opvallend rustige stranden en golfbanen van 

wereldklasse waar u ongestoord kunt golfen. 

Abu Dhabi-stad ligt op een vlak zandeiland direct 

voor het vasteland waarmee het met twee bruggen 

met meerdere rijbanen is verbonden. Moskeeën zijn 

in het stadsbeeld alom aanwezig. Daarnaast worden 

zowel de modernste wol kenkrabbers, spiegelende 

glazen paleizen en winkel centra met gevels met 

neo-islamitische stijlkenmerken gebouwd. Veel 

wes ter lingen staan versteld bij het zien van deze 

luxueuze bouwwerken die uit het woestijnzand 

zijn opgetrokken. Abu Dhabi heeft er met het 

Observation Deck at 300 in de Etihad Towers een 

nieuw hoogtepunt bij. 

Een grote trekpleister is zeker ook het kunstmatig 

aangelegde schiereiland Yas, waar op het Yas 

Marina Circuit de Formule 1-race van Abu Dhabi 

wordt gehouden. Naast het circuit bevindt zich 

Ferrari World, het grootste overdekte themapark 

ter wereld en het indrukwekkende Waterworld, 

een pretpark voor jong en oud. Op het schiereiland 

Saadiyat wordt momenteel de laatste hand gelegd 

aan het Guggenheim uit New York. In het ontwerp 

van het Abu Dhabi Louvre museum heeft de architect 

getracht om de hedendaagse architectuur te 

combineren met de lichtval en de cultuurelementen 

zoals men die in Arabische steden aantreft. 

Wij hebben voor uw strandvakantie louter tophotels 

uitgekozen, zoals het direct aan het strand gelegen 

Shangri-La Qaryat al Beiri en het centraal gelegen 

St. Regis Abu Dhabi. Op het schiereiland Saadiyat 

selecteerden wij het in mediterrane stijl ingerichte 

St. Regis Saadiyat Island Resort, het aantrekkelijk 

geprijsde familiehotel Saadiyat Rotana Resort & 

Villa’s en het moderne Park Hyatt. Deze hotels 

liggen aan ongerepte, natuurlijke zandstranden 

en grenzen aan de prestigieuze 18-holes 

championship golfbaan Saadiyat Beach. Wat verder 

zuidelijk ligt het Jumeirah at Saadiyat Island Resort, 

een van de nieuwste aanwinsten van de Jumeirah 

Groep. De hotels aan het strand of in Abu Dhabi 

stad zijn uitstekend geschikt om te combineren 

Abu Dhabi

O
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St. Regis Saadiyat

Park Hyatt

Anantara Qasr al Sarab

St. Regis Abu Dhabi

Saadiyat Rotana

Jumeirah Saadiyat

Shangri La

Abu Dhabi Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 21 21 24 27 31 33 35 36 34 30 27 23

Watertemperatuur in °C 24 22 23 26 27 28 30 31 28 27 27 26

Zonne-uren per dag 6 7 8 9 11 13 12 12 12 10 8 6

Dagen met enige neerslag 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2

Jumeirah Saadiyat Island Resort



59 - SILVERJET VAKANTIES

Between the Bridges | Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

SHANGRI-LA HOTEL QARYAT AL BERI
CULINAIR | WELLNESS

       

Premier Kamer

Shangri-La ligt aan een 1 km lang poederwit zandstrand en biedt een fraai 

uitzicht over zee met aan de overkant de imposante Sheikh Zayed Moskee. 

De inrichting is luxueus en plezierig met een elegante ambiance en een 

onberispelijke service. Uitstekende restaurants bieden een ruime keuze aan fine 

dining. De fraai ingerichte kamers en suites kijken uit over het zwembad en de 

zee. Het hotel ligt op 20 autominuten van de Corniche en het stadscentrum en 

10 autominuten van de luchthaven van Abu Dhabi, de 18-holes golfbaan, Ferrari 

World en Water World. Shuttleservice naar het centrum van Abu Dhabi.

FACILITEITEN
De infinity pool die over lijkt te gaan in zee heeft een gedeeltelijk overdekt 

kinderbad. In de tuin nog 2 zwembaden en extra kinderbad. Comfortabele 

ligbedden met parasols op het privéstrand en rond de zwembaden. Het 

uitstekende restaurant Sofra met live cooking stations serveert oosterse en 

mediteraanse gerechten in buffetvorm. Shang Palace voor authentieke Chinese 

gerechten, het gourmetrestaurant Bord Eau biedt Franse gerechten en het 

restaurant Hoi An is gespecialiseerd in de moderne Vietnamese keuken. In de 

schitterende CHI-Spa worden traditionele Chinese schoonheidsbehandelingen 

uit de Himalaya aangeboden, een weldaad voor lichaam en geest. Voorts gratis 

gebruik van fitnessruimte, sauna en jacuzzi. Naast het hotel bevindt zich een 

traditionele Arabische soek. Het hotel is met de soek verbonden door een 

kronkelende waterweg met Arabische traditionele boten, bekend als abras.

ACCOMMODATIE
Het hotel bestaat uit 7 verdiepingen met 214 kamers en suites, in moderne 

Arabische stijl ingericht. Alle met balkon of terras en schitterend uitzicht over de 

tuin en de zee. Voorzien van minibar, airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler 

en koffie-/theezetfaciliteiten. Fraaie badkamer met separate regendouche.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 pers.): ingericht in een moderne Arabische stijl. 

Kingsizebed of 2 twinbedden. Deze kamer kan via een kleine hal gecombineerd 

worden met een Executive Suite, Deluxe Kamer of Premier Kamer.

Horizon Club Deluxe Kamer: inclusief de faciliteiten van de Horizon Club Lounge: 

ontbijtrestaurant, lichte snacks en drankjes gedurende de dag, cocktails en 

hapjes van 17:30 tot 19:30 uur. Een brede selectie van kranten en tijdschriften. 

In- en uitchecken op de kamer. Late check-out tot 16.00 uur op de dag van 

vertrek (indien beschikbaar). Strijken van 1 kledingstuk en butlerservice.

Executive Kamer (ca. 55 m², max. 2 pers.): met terras en uitzicht over de tuin.

Premier Kamer (ca. 67 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met zithoek en 

schrijftafel. Kingsizebed en inloopkast. Balkon of terras. Ook boekbaar inclusief 

de Horizon Club Lounge.

Executive Suite (ca. 90-110 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en 

slaapkamer met kingsizebed, eettafel, zithoek en groot balkon met mooi uitzicht 

over het kanaal. Inclusief de toegang tot de Horizon Club Lounge.

Garden Suite (ca. 110 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen nabij het zwembad 

en het strand. Voorzien van slaapkamer met eigen terras en een aparte woon/

eetkamer. Nespresso-apparaat en dagelijks vers fruit. Badkamer met walk-in 

regendouche. Inclusief de faciliteiten van de Horizon Club Lounge.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Abu Dhabi, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Deluxe Kamer 1346 1374 1605    

Executive Kamer 1423 1451 1675    

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- 

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze 

brochure.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Abu Dhabi | West Corniche

THE ST. REGIS ABU DHABI
CITY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Suite

St. Regis ligt aan de levendige Corniche in het centrum van Abu Dhabi. Het 

hotel biedt Arabische gastvrijheid gecombineerd met een uitzonderlijke service 

en onderscheidende restaurants. Het is de perfecte plek voor ontspanning en 

entertainment. Het hotel is verbonden met een shopping mall met 70 winkels 

en restaurants. De Sheikh Zayed Moskee, Yas Island met Ferrari World, Water 

World en de 18-holes golfbaan liggen op ca. 10 autominuten. Het hotel ligt op ca. 

30 minuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
De Riviera Beach Club van het hotel ligt aan een 200 m lang privéstrand en 

biedt een keur aan recreatieve faciliteiten zoals een zwembad met swim-up 

bar, 3 restaurants, beachvolleybal, Treasure Island Kidsclub met glijbaan en 

kinderzwembad. De toegang tot de beachclub, ligstoelen, handdoeken en 

mineraalwater, zijn inclusief voor hotelgasten. De club is direct toegankelijk 

vanuit het hotel via een luxe ondergrondse passage. De Remede Spa beslaat ca. 

3.200 m² met een scala aan schoonheids behandelingen en Spa-arrangementen, 

jacuzzi, sauna, stoombad en fitnessruimte. Verder een State-of-the-Art 

fitnessruimte met TechnoGym. De 6 restaurants van het hotel staan hoog 

aangeschreven. Villa Toscana is gespecialiseerd in de Italiaanse keuken, 

voor lunch zowel binnen als buiten op het terras met aangrenzende bar en 

wijnkelder. Azura serveert de mediterrane & Arabische keuken met schitterend 

uitzicht. Cabana Bar & Grill aan het strand voor internationale gerechten. Voorts 

de Terrace on the Corniche met internationale cuisine. De Tea Lounge serveert 

meer dan 100 soorten thee. Deze lounge heeft onlangs een award gewonnen 

voor de beste afternoon tea in de regio. De St. Regis Bar voor signature cocktails 

en live jazz-optredens. De Crystal lounge voor champagne-cocktails. Napoleon 

zei ooit: ‘Champagne, in de overwinning verdient men het, in een nederlaag heb 

je het nodig’. Het openen van een fles champagne met een sabel is sindsdien 

een dramatische manier om mousserende wijn te serveren. Silverjet-gasten 

ontvangen gratis 1x een champagne sabrering, dé traditie van het St. Regis.

ACCOMMODATIE
St. Regis Abu Dhabi beschikt over 283 kamers en suites met schitterend uitzicht 

op de Arabische Golf en de stad. Elegant ingericht met kingsizebed (maximaal 

2 volwassenen en 1 kind) of 2 queensizebedden (maximaal 2 volwassenen en 

2 kinderen). Voorzien van flatscreen-tv, airconditioning, minibar, schrijftafel 

en thee-/koffiezetfaciliteiten. Fraaie badkamer met separate regendouche. 

Kamers kunnen gecombineerd worden. Alle kamers zijn inclusief de St. Regis 

butlerservice.

Superior Kamer (ca. 45 m²): elegant en smaakvol ingericht in warme kleuren, 

gecombineerd met donker hout. Uitzicht over de stad. Ook met zeezicht. 

Junior Suite (ca. 58 m²): gelegen op de hoeken van het hotel. Luxueus ingericht 

met een kleine woonkamer en slaapkamer met kingsizebed. Uitzicht op zee. 

Grand Deluxe Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): halfopen woonkamer en slaapkamer 

met kingsizebed. Badkamer met signature bad en separate regendouche. 

St. Regis Suite (ca. 87 m², max. 3 pers.): gelegen op de hoeken van het hotel 

Woonkame met eettafel, riante slaapkamer en badkamer met signature bad. 

Incl. limousinetransfer van en naar de luchthaven van Abu Dhabi.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Abu Dhabi, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Superior Kamer Stadzicht 1098 1107 1311    

Superior Kamer Zeezicht 1131 1143 1350    

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor half-

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.



61 - SILVERJET VAKANTIES

Saadiyat Island | Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

        

Premium Kamer

Het St. Regis is een spectaculair resort gelegen aan de ongerepte en natuurlijke 

witte zandstranden van Saadiyat. Met de combinatie van traditie en moderne 

luxe blijft St. Regis trouw aan haar streven naar onberispelijke perfectie. Het 

interieur is een mix van mediterrane en Arabische invloeden waardoor een 

uniek aanzien wordt gecreëerd. Het hotel grenst aan de prestigieuze 18-holes 

golfbaan ontworpen door de legendarische golfspeler Gary Player (korting op de 

greenfees + gratis buggyservice van hotel naar de golfbaan). Op 20 autominuten 

van de Abu Dhabi luchthaven en 10 autominuten van het Louvre Museum.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 5 zwembaden w.o. een adults-only zwembad. De 

exclusieve Iridium Spa biedt een geselecteerd programma met massages en 

schoonheidsbehandelingen, alsmede sauna, stoombad en ontspanningsruimte. 

In een apart gedeelte van het resort bevindt zich de exclusieve St. Regis 

Athletic Club, met een ultramoderne fitnessruimte, een juice-bar, een 25 

meter lang binnenbad, 2  tennisbanen en 2 squashbanen (inclusief). Tevens 

groepslessen en persoonlijke trainingssessies mogelijk. De Sandcastle Club met 

kinderzwembad ligt nabij het strand en verzorgt vele activiteiten voor kinderen 

(4-12 jaar). Het restaurant Oléa is gespecialiseerd in de mediterrane keuken 

voor ontbijt, lunch en diner in buffetvorm zowel binnen als buiten op het terras, 

55&5th is een traditioneel grillrestaurant geopend voor diner. Sontaya ligt 

nabij het strand en serveert gerechten uit de oosterse keuken. The Manhattan 

Lounge is geïnspireerd op de beroemde bar in het St. Regis in New York. De 

Drawing Room biedt een selectie van zelfgemaakte pralines en unieke taarten. 

De legendarische Buddha-Bar is een icon op het gebied van gastronomie en 

muziek. Serveert exclusieve cocktails als aanvulling op Japanse en andere pan-

Aziatische gerechten. Dj’s zorgen voor de perfecte muzikale soundtrack en een 

aantal keren per week speelt een saxofonist. 

ACCOMMODATIE
De 376 kamers en suites zijn in warme kleuren ingericht en voorzien van 

kingsizebed of 2 queensizebedden, flatscreen-tv, airconditioning, kluisje, iPod-

dockingstation, strijkservice (2 kledingstukken inclusief) en minibar. Fraaie 

badkamer met signature bad en separate regendouche. Balkon of terras. Alle 

kamers zijn inclusief de 24-uurs St. Regis Butler Service.

Superior Kamer Landzicht (ca. 55 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegant ingericht.

Superior Kamer Zijdelings Zeezicht: met gedeeltelijk uitzicht op zee.

Premium Kamer (ca. 55 m², max. 2 volw. + 2 kind.): met frontaal zeezicht.

St. Regis Suite (ca. 85 m², max. 2 volw.): open plan met woon/slaapkamer, riante 

badkamer, inloopkast en schitterend uitzicht over zee.  

Astor Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en inloopkast. Balkon met panoramisch uitzicht op zee.

Ocean Suite (ca. 105 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met eetgedeelte, 

fraaie en suite badkamer, slaapkamer en zeezicht. Ook boekbaar met 2 

slaapkamers.

Majestic Suite (ca. 207 m², max. 6 pers.): luxueus ingerichte suite. Woonkamer 

met apart eetgedeelte, 2 slaap- en badkamers met kingsizebed en 2 queen-

sizebedden. Riant terras op de begane grond met privézwembad en zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Abu Dhabi, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Superior Kamer Landzicht 1675 1696 1962    

Superior Kamer Zijdelings Zeezicht 1857 1885 2144     

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension: bezoek www.silverjet.nl.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Abu Dhabi | Saadiyat Island

PARK HYATT ABU DHABI HOTEL & VILLA’S
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

        

Park Suite

Dit elegante resort ligt aan het schitterende Saadiyat strand en nabij de 

prestigieuze Saadiyat Beach Golf Club. Park Hyatt biedt uitstekende restau-

rants en een Spacenter van het hoogste niveau. Het onder natuurbescherming 

staande 9 km lange poederwitte zandstrand is ideaal voor wandelingen. Het 

attractiepark Ferrari World, de Sheikh Zayed Moskee en het spectaculaire Water 

World bevinden zich op ca. 20 autominuten De luchthaven ligt op ca. 20 km. 

FACILITEITEN
In de fraaie tuinen bevinden zich 3 zwembaden, waaronder een kinderzwembad 

en adults only zwembad, ligstoelen en parasols. Aan het strand tevens ligstoelen 

en parasols (inclusief). De Camp Hyatt kidsclub organiseert een scala aan in- 

en outdoor activiteiten (5-12 jaar). De exclusieve Atarmia Spa is gelegen op 2 

verdiepingen. Het biedt een keur aan luxe schoonheidsbehandelingen, manicure, 

pedicure en kapsalon. Het ultra moderne fitnesscenter biedt verschillende 

programma’s (24 uur geopend), stoombad, sauna en jacuzzi en een 20-meter 

zwembad. Tennisbaan (inclusief). The Café, met een indrukwekkende open 

keuken en houtoven serveert een selectie internationale gerechten. Elke vrijdag 

brunch. De Beach House met heerlijk uitzicht over zee biedt gerechten uit de 

mediterrane keuken, vergezeld van een selectie wijnen en cocktails, binnen of 

buiten op het terras. Met cocktaillounge op het dakterras. De bibliotheek is een 

eigentijdse theelounge en serveert thee- en koffiespecialiteiten en zelfgemaakte 

pralines. De Park Bar serveert wereldcocktails. Het Grill Restaurant voor 

visspecialiteiten.

ACCOMMODATIE
De 306 kamers en suites zijn in hedendaagse Arabische stijl ingericht. Voorzien 

van en suite badkamer met vrijstaand bad, aparte regendouche. Flatscreen-tv, 

dvd-speler, strijkfaciliteiten, iPod-dockingstation, minibar, Nespresso-apparaat 

en airconditioning. Elke dag vers fruit en mineraalwater op de kamer. Balkon 

met uitzicht op zee of de tuinen. Kamerbezetting is 3 personen. Alle Suites 

beschikken over een kingsizebed.

Park Kamer Tuinzicht (ca. 50 m²): elegant en stijlvol ingericht met parketvloeren.

Family Park Kamer (ca. 100 m², max. 2 volw. + 4 kind.): 2 Park Kamers die 

middels een tussendeur gecombineerd worden.

Family Zeezicht Kamer: als de Family Park Kamer maar met zeezicht.

Park Kamer Zeezicht (ca. 50 m²): met schitterend uitzicht.

Park Suite (ca. 100 m²): aparte woon- en slaapkamer. Groot balkon met zeezicht.

Park Executive Suite (ca. 120 m²): ruimer en groot balkon met zeezicht.

Park Terrace Suite (ca. 130-150 m²): met groot terras, ligstoelen en zeezicht.

Garden Suite ca. 170 m²,): riante woonkamer, inloopkast, luxe badkamer en 

slaapkamer met kingsizebed. Balkon met zeezicht.

Suite - 1 slaapkamer (ca. 120 m²): mooie suite met woon- en slaap kamer, 

kitchenette, terras met plungepool, regendouche en ligbedden. Uitzicht over de 

tuin. Tevens boekbaar met zeezicht en met 2 slaapkamers met king sizebed en 2 

queensizebedden tuin- of zeezicht (max. 6 pers.)

Executive Villa (ca. 340 m², max. 6 pers.): gelegen langs het strand met 2 slaap- 

en badkamers. Riante woonkamer. Groot terras met zeezicht, regendouche, 

massagebed en plungepool. Inclusief butlerservice.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Abu Dhabi, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Park Kamer Tuinzicht 1402 1430 2074    

Park Kamer Zeezicht 1500 1528 2305   

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze Verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- 

pension: www.silverjet.nl.
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Saadiyat Island | Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

SAADIYAT ROTANA RESORT & VILLA’S 
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY  

      

Classic Kamer

Aan een licht glooiend parelwit zandstrand, met het turkooizen water waar 

dolfijnen zwemmen, ligt dit imposante resort van het de Rotana-groep. Met 

een opvallende moderne Arabische architectuur en ononderbroken uitzicht op 

de Arabische Golf staat deze hotelgroep bekend om de excellente restaurants, 

kinderfaciliteiten en ruime kamers. De luchthaven Abu Dhabi ligt op ca. 30 km.

FACILITEITEN
Schitterende lobby met uitzicht over zee. Het middelpunt van het resort is 

het riante zwembad met apart kinderbad. Bodylines Leisure & Fitness Club is 

een volledig uitgeruste fitnessruimte (24 uur geopend). Voorts 2 tennisbanen, 

minigolf en een beachclub aan een ongerept wit zandstrand. Ontspan in 

de ruime Zen Spa met 10 behandelkamers en geniet van de verschillende 

schoonheidsbehandelingen. Voorts sauna en 2 Turkse hamams.  Aladdin’s Cave 

Kidsclub (4-16 jaar) met diverse activiteiten, Lazy River, waterglijbaan, speeltuin 

en ruimte voor teenagers. Er zijn in totaal 7 restaurants en bars. Terwijl u in 

het Sim Sim Restaurant een rijke selectie internationale delicatessen kunt 

verwachten, wordt u verwend met Italiaanse specialiteiten in het Si Ristorante 

Italiano. Hamilton’s Gastropub serveert traditionele Amerikaanse gerechten. 

Turtle Bay Bar & Grill Restaurant biedt een mooi uitzicht op de oceaan en 

serveert uitstekende grillspecialiteiten. Lichte snacks zijn verkrijgbaar aan de 

poolbar. De Nasma Beach Bar voor verfrissende cocktails en livemuziek. Bij 

het boeken van halfpension-plus en volpension-plus, zijn geselecteerde niet-

alcoholische dranken inbegrepen bij de maaltijden. Er geldt een dine around 

indien u op halfpension of volpension boekt (geselecteerde gerechten).

ACCOMMODATIE
De 327 kamers en 13 strandvilla’s zijn in modern design ingericht met felle 

kleuren in combinatie met Arabische stijlelementen. Voorzien van flatscreen-tv, 

airconditioning, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje. Fraaie badkamer 

met bad en separate regendouche. Balkon met uitzicht op de tuin of het strand. 

De kamers zijn voorzien van kingsizebed of 2 queensizebedden.

Classic Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): balkon met uitzicht op de tuin 

of de golfbaan. Deze kamer kan ook gecombineerd worden (Family Kamer).

Deluxe Kamer: balkon met zijdelings uitzicht over zee.

Premium Kamer: balkon met schitterend uitzicht op zee.

Club Rotana Kamer: gelegen op de 4e verdieping met zeezicht. Inclusief 

de clubfaciliteiten: check-in, ontbijt tot 11:00 uur, koffie, thee en frisdranken, 

afternoon tea gedurende de dag en geselecteerde alcoholische drankjes en 

canapés van 18:00-20:00 uur.

Club Rotana Suite 1-slaapkamer (ca. 80 m², max. 4 pers.): voorzien van aparte 

woon- en slaapkamer met kingsizebed en balkon met zeezicht. Inclusief de 

clubfaciliteiten. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 130 m², max. 4 pers.).

Terrace Suite (ca. 90 m², max. 4 pers.): schitterend uitzicht op zee vanuit het 

grote terras (ca. 100 m²). Aparte woon- en slaapkamer en fraaie badkamer.

Beach Villa - 1 slaapkamer (ca. 77 m², max. 2 volw. + 3 kind.): schitterend 

gelegen aan het strand, in moderne stijl ingericht met een aparte woon- en 

slaapkamer. Groot zonneterras met ligbedden en plungepool. Ook boekbaar met 

2 slaapkamers (ca. 150 m², max. 5 pers.). Inclusief toegang tot de clubfaciliteiten.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Abu Dhabi, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Classic Kamer  1493 1514 1717    

Deluxe Kamer  1563 1591 1794    

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze Verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en toeslagen voor half- en/of volpension: 

bezoek www.silverjet.nl.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Abu Dhabi | Saadiyat Island

JUMEIRAH AT SAADIYAT ISLAND RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Ocean Deluxe Kamer 

Het Jumeirah Saadiyat Island Resort behoort de bekende Jumeirah hotelgroep. 

Gelegen aan een schitterend zandstrand met een fantastisch uitzicht op zee. 

Dolfijnen en zeeschildpadden zijn hier niet zeldzaam. Het hotel biedt modern 

ingerichte kamers en suites, restaurants en bars in een aantrekkelijke ambiance, 

verschillende zwembaden en een Spa van wereldklasse. De Abu Dhabi Mall en 

het Louvre museum liggen op ca. 9 km. Yas Island met het themapark Ferrari 

World en Water World op ca. 15 km. De schitterende 18-holes Saadiyat Beach 

Golf Club ligt op ca. 10 autominuten. De luchthaven van Abu Dhabi ligt op ca. 34 

km.

FACILITEITEN
Aan het mooie zandstrand staan ligbedden en parasols ter beschikking. Het 

Spacenter beslaat 2.700 m² en beschikt over 15 behandelkamers, sauna, 

zwembaden met hydrotherapie, stoombad, zoutkamer, hamam en een 

traditionele Rasul-ruimte. Sportcenter (ca.700 m²) met Bodyism Gym, cardio en 

krachttrainingapparatuur. Voorts een tennisbaan, yoga en een zwembad voor 

volwassenen. Aan het strand kajakken en peddelboarding. Kidsclub en Teens 

Club. De 8 restaurants, bars en lounges bieden veel afwisseling. White is een ‘all 

day dining’ restaurant met live cooking stations voor lokale en internationale 

specialiteiten. Geopend voor ontbijt, lunch en diner. Mare Mare bij het zwembad 

is gespecialiseerd in de Italiaanse keuken en Tean serveert het beste van de 

Arabische keuken. Majlis is een populaire ontmoetingsplaats in de lobby voor 

thee, koffie en lichte versnaperingen. Sports Lounge is een sportbar met biljart, 

drankjes en snacks.The Lounge voor sundowners en ontbijt voor suite-gasten.

ACCOMMODATIE
De 293 stijlvol en luxueus ingerichte kamers zijn voorzien van panoramische 

ramen, flatscreen-tv, schrijftafel, minibar, dagelijks gratis water op de kamer, 

koffie-/theezetfaciliteiten, telefoon, kluisje en airconditioning. Fraaie badkamer 

met aparte regendouche. Balkon of terras. Kamerbezetting is maximaal 2 

volwassenen en 2 kinderen.

Resort Deluxe Kamer (ca. 46-50 m²): elegant ingericht met resortzicht.

Ocean Deluxe Kamer (ca. 46-50 m²): met gedeeltelijk uitzicht op zee. Een 

kingsizebed of twee aparte bedden. Op aanvraag met verbindingsdeur naar een 

Family Suite.

Ocean Terrace Kamer (ca. 46-50 m²): gelegen op de begane grond met een 

groot gemeubileerd terras en directe toegang tot de tuin. Voorzien van een 

kingsizebed of twee aparte bedden. 

Family Suite (ca. 88 m²): aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed. De 

woonkamer heeft een comfortabele slaapbank voor maximaal 2 kinderen. 

Mogelijk met verbindingsdeur naar een Ocean Deluxe of Ocean Terrace Kamer.

Ocean Suite (ca. 88 m²): ruime suite met aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en gedeeltelijk uitzicht op zee. 

Ocean Terrace Suite (ca. 88 m²): gelegen op de begane grond met aparte woon- 

en slaapkamer met kingsizebed. Groot terras en toegang tot de tuin. 

Panoramic Ocean Suite (ca. 90 m²): voorzien van aparte woon- en slaapkamer 

met een kingsizebed. Groot balkon met schitterend uitzicht op zee.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Abu Dhabi, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Resort Deluxe Kamer 1472  1493 1654    

Ocean Deluxe Kamer  1500 1528 1829    

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze Verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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 Liwa-woestijn | Abu Dhabi | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN 

ANANTARA QASR AL SARAB DESERT RESORT
ACTIVE | FAMILY | HIDEAWAY

     

Deluxe Kamer 

In de legendarische Liwa-woestijn, een van de grootste aaneengesloten 

zandwoestijnen ter wereld, ligt Qasr Al Sarab. Dit luxe desertresort is gebouwd 

in een paleisachtige villastijl en combineert de unieke stilte van de woestijn 

met de gastvrijheid van de Anantara-hotelgroep. Tot 300 meter hoge duinen 

omringen het resort. Een aantal nachten in Qasr al Sarab in combinatie met een 

verblijf in een van de luxe hotels aan het strand van Saadiyat vormt een unieke 

vakantie belevenis. De luchthaven van Abu Dhabi ligt op ca. 2,5 uur rijden. 

FACILITEITEN
Riant zwembad met waterval, kinderbad, terrassen en swim-up bar. De 

schitterende Anantara Spa ligt in een apart gedeelte van het resort en is 

ontworpen in traditionele Arabische stijl. Beschikt over een Vichydouche, 

hamam, jacuzzi, stoombad, ijskamer en een breed aanbod aan schoonheids-

behandelingen. Fitnessruimte, sauna en stoombad. Het resort beschikt over 

4 restaurants en bars. Al Waha is een gastronomische oase met buffet, ‘live-

cooking’ en thema-avonden. Het fine dining restaurant Suhail biedt internationale 

gerechten en tevens een selectie wijnen en champagnes.Terras met schitterend 

uitzicht. De poolbar Ghadeer voor lichte snacks en ‘s avonds romantisch 

restaurant met terras. Al Liwan Bar in de lobby voor Arabische koffie, muntthee 

en dadels van Liwa. Voorts kidsclub (3-12 jaar) met veel activiteiten, spelletjes, 

lectuur en films. Bibliotheek en boetiek. Verder kameelrijden, boogschieten, 

woestijnwandelingen, quad, safari per 4x4 en mountainbiken (tegen betaling)

ACCOMMODATIE
De 206 kamers en suites zijn in Arabisch design en met kostbare meubelen 

ingericht. Voorzien van flatscreen-tv, telefoon, dvd-speler, minibar, aircondi-

tioning en Nespresso-apparaat. Luxe marmeren badkamer met groot signature 

bad en separate regendouche. De 42 villa’s liggen in een apart gedeelte van het 

resort en bieden veel privacy. 

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelijkvloers met terras en 

toegang tot de tuin. Met kingsizebed of 2 twinbedden.

Deluxe Kamer Balkon (ca. 42 m²): op de 1e verdieping met balkon. 

Deluxe Terrace Kamer (ca. 50 m²): ruim ingericht met schrijftafel en kingsizebed. 

Gelegen op de hoeken van het resort met groot terras, ligbedden en zithoek.  

Suite (ca. 86 m², max. 3 pers.): met kleine woonkamer, aparte slaapkamer met 

kingsizebed en balkon of terras. Combinatie met een Deluxe Kamer mogelijk.

Villa 1-slaapkamer (ca. 125 m², max. 3 pers.): zeer fraai in Arabische stijl 

ingericht met mooie woonkamer, slaapkamer met kingsizebed en fraaie bad-

kamer. Groot terras met ligbedden, plungepool en schitterend uitzicht. 

Villa 2-slaapkamer (ca. 190 m², max. 5 pers.): met 2 slaap- en badkamers. Ook 

met 3 slaapkamers boekbaar (ca. 210 m², max. 7 pers.).

Op ca. 5 autominuten van het hoofdgebouw te midden van de majestueuze 

woestijnduinen liggen de 10 exclusieve Royal Pavilion Villas by Qasr al Sarab 

(ca. 150 m², max. 2 pers.). Deze villa’s bieden het toppunt van luxe en Arabische 

elegantie. Ingericht met kleurrijke stoffen en Arabische ornamenten. Voorzien 

van een aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed. Fraaie badkamer met 

bad en separate regendouche. Groot terras met ligbedden en privézwembad.

Tevens een receptie, lounge, fitnessruimte en restaurant.  

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Abu Dhabi, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Deluxe Kamer 1344 1528 1734    

Deluxe Kamer Balkon 1406 1606 1807    

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voor-

waarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze Verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en 

volpension, bezoek www.silverjet.nl
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OMAN

Oman, nog redelijk onontdekt door toeristen, 

biedt naast ruige bergen, oases, rode zandduinen, 

zoutvlakten, watervallen en vruchtbare heuvels ook 

een kustlijn van liefst 1.700 kilometer. U kunt er 

uitstekend duiken en diepzeevissen! Het sultanaat 

Oman ligt in het zuidoosten van het Arabische 

schiereiland. Behalve een heerlijk vakantieland, is 

Oman ook een van de gebieden waar de westerse 

beschaving haar oorsprong vond. Rond 4000 voor 

Chr. was Oman een belangrijk handelscentrum 

voor zee- en landroutes. Onder meer langs de 

wierookroute ontstonden steden die in de loop der 

tijd uitgroeiden tot machtige koninkrijken.

MUSANDAM
Het sultanaat Oman bestaat uit twee delen. Op het 

noordelijkste puntje van het Arabisch schiereiland 

ligt Musandam. Dit gebied wordt gescheiden van 

de rest van het land door een 110 kilometer brede 

strook van de Verenigde Arabische Emiraten. Voor 

duikers en snorkelaars is het kristalheldere water 

een waar paradijs. In Musandam ligt wel een 

heel bijzonder toevluchtsoord: Six Senses Zighy 

Bay. Deze hideaway bevindt zich in een volledig 

afgezonderde baai die alleen toegankelijk is via een 

bergpas - wie wil paragliden kan zijn aankomst nog 

specialer maken. De architectuur van de gebouwen 

is zeer traditioneel. Veel natuurlijke materialen zijn 

gebruikt waardoor het lijkt op een Omani-dorp. 

Aanvlieghaven voor Zighy Bay is Dubai.

MUSCAT EN OMGEVING
Met de magnifieke Sultan Qaboos-moskee en 

het nieuwe operagebouw is de hoofdstad Muscat 

het culturele centrum. In Muscat zijn een aantal 

golfbanen w.o. de prestigieuze 18-holes golfbaan Al 

Mouj. Barr Al Jissah van het Shangri-La is een groot 

resort dat is verdeeld in drie hotels. Voor degenen 

die van moderniteit houden is de Chedi de perfecte 

keuze. Dit resort combineert een minimalistische 

stijl met Arabische accenten, zoals koepels, 

poorten en waterpartijen. Aanraders zijn tevens 

Eindeloze stranden met zeewatertemperaturen van ruim 25 ºC en schilderachtige havenplaatsen maken Oman 

ideaal voor een veelzijdige, luxe zonvakantie. Een uitgelezen combinatie van oosterse mystiek, 

 westers comfort en een gastvrije bevolking.

het aantrekkelijke en moderne Kempinski Muscat 

en het imposante Al Bustan Palace. Nieuw is het 

recentelijk geopende W Muscat, het eerste lifystyle 

hotel van het sultanaat.

DE WOESTIJN VAN OMAN
Vanuit bovengenoemde resorts kunt u diverse 

dagtochten maken, zoals een 4-WD excursie naar 

Wahiba Sands & Wadi Bani Khalid. Wahiba Sands, 

ten zuiden van Muscat, is een miljoen jaar oud 

woestijnlandschap met hoge duinformaties. Het 

wordt bewoond door nomadische bedoeïenen. 

Wilt u kennismaken met een oorspronkelijke sfeer 

en rijke historie, dan is onze privéreis door Oman 

zeer aan te bevelen U kunt in de Wahiba woestijn 

kiezen voor een verblijf in het Desert Nights Camp 

en het luxueuze Magic Camp Wahiba Sands. Voor 

een wel zeer bijzondere ervaring bieden wij ook het 

exclusieve Magic Private Camp aan. Midden in de 

woestijn overnachten op de meest adembenemende 

plekken omgeven door oranje zandduinen en ver 

weg van de mensenmassa. Dit is een once-in-a-

lifetime ervaring. Dit luxueuze privé-camp wordt 

exclusief voor u opgezet op een locatie naar keuze. 

JABAL AKHDAR
Het machtige Hajar-gebergte met hoogtes tot 3.000 

meter loopt door het noorden. Tussen de bergen 

liggen geïsoleerde idyllische wadi’s - droge rivieren 

die na regen water vervoeren. Als u op een hoog 

plateau wilt verblijven, bijvoorbeeld als onderdeel 

van een privérondreis door Oman, zijn de hotels 

Alila Jabal Akhdar en Anantara Jabal Akhdar met 

meest geschikt. Het duurzame boutique hotel Alila 

ligt midden in het rotsmassief en laat de natuur van 

dichtbij zien. Het uitzicht op het omringende ruige 

berglandschap is indrukwekkend. Het resorthotel 

Anantara Jabal Akhdar ligt op de legendarische 

Green Mountain op 2.000 meter hoogte. Beide 

hotels zijn tevens een uitstekende keuze wanneer 

u in één reis strand en het spectaculaire achterland 

wilt combineren.

HOTELVOORZIENINGEN
In Oman kunnen uw kinderen gewoonlijk gratis 

gebruik maken van de kidsclubs. In de meeste 

gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde water-

sporten en de landsporten gratis (m.u.v. tennissen 

in de avonduren bij verlichting), alsmede de toe-

gang tot de wellnessfaciliteiten. Gemotoriseerde 

wa ter sporten en babysitting zijn tegen betaling. 

Uitzonderingen op bovenstaande regels vindt u 

bij de beschrijvingen van de betreffende hotels en 

resorts.

 Perzische Golf

Golf van Oman

ARABISCHE ZEE

Wahiba Sands

MUSCAT

Zighy Bay

Sur

Nizwa

Ras
al Jinz

QATAR

VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN

SAUDI
ARABIË

Six Senses
Zighy Bay

Shangri La

Al 
Bustan

The Chedi

Desert
Nights Camp

Alila
Anantara

Jabal Akhdar

Kempinski

Magic
Private Camp

Magic Camp
Wahiba Sands

W-Muscat

Oman Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 23 23 26 30 34 36 34 32 32 31 28 24

Watertemperatuur in °C 24 24 25 27 28 29 27 28 27 27 27 26

Zonne-uren per dag 10 10 10 11 12 12 10 10 11 11 10 9

Dagen met enige neerslag 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
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OMAN | Privéreis

 BETOVEREND OMAN

Dag 1: Amsterdam - Muscat

Vertrek per KLM naar Muscat en na aankomst 

luxe privétransfer naar het vijfsterrenhotel 

Shangri-La Barr Al Jissah, Al Bandar. U verblijft 

2 nachten op basis van logies/ontbijt (zie de be- 

schrijving van deze accommodatie op pagina 174). 

Dag 2: Muscat

Na het ontbijt maakt u een stadsrondrit door 

Muscat. De tour begint met een bezoek aan 

het Natural History Museum. Er wordt hier een 

uitvoerige informatie gegeven over de dierenwereld 

van Oman. Vervolgens zult u een bezoek brengen 

aan de Grote Moskee (gesloten op vrijdag en 

op feestdagen). Deze behoort tot de grootste 

moskeeën van de wereld en vervult een belang- 

rijke functie in zowel het religieuze als sociale 

leven van de stad. De moskee heeft schitterende 

kunstwerken en een tapijt dat de gehele 

gebedsruimte van ongeveer 4.300 m² bedekt. Na 

het bezoek wordt de tour vervolgd naar Al Alam 

Palace van Sultan Qaboos. Aan weerszijden van 

het paleis ziet u de forten Mirani en Jalali, gebouwd 

in de 16e eeuw door de Portugezen om de stad te 

verdedigen (fotograferen is hier niet toegestaan). 

Aansluitend bezoek aan de Muttrah soek, de  

oudste soek van Oman.

Dag 3: Muscat - Sur

In de ochtend wordt u per 4-WD opgehaald met 

privéchauffeur/gids voor een tocht langs de 

kust in de richting van Sur. Onderweg heeft u 

een adembenemend uitzicht over de prachtige 

stranden aan de Golf van Oman. Vanaf het vis- 

sersdorp Quriyat richting Fins Beach, met lunch in 

een strandrestaurant en gelegenheid tot zwemmen. 

In de smalle, vruchtbare Wadi Shab met over- 

hangende kliffen, watervallen en kleine tuinen 

kunt u een wandeling maken (wandelschoenen 

aan te raden). Shab in Arabisch betekent letterlijk 

‘Ravijn tussen de kliffen’. Avondexcursie naar Green 

Turtle Beach (seizoengebonden). Verblijf in het een- 

voudige Hotel Sur Plaza op basis van logies/ontbijt 

(raadpleeg onze website voor een beschrijving). 

Dag 4: Sur - Wahiba woestijn

Na het ontbijt stadstour door Sur en vertrek naar 

Wadi Bani Khalid met kleine dorpjes en weelderige 

vegetatie. Vertrek in de richting van de Wahiba 

zandwoestijn, welke een groot contrast vormt 

met Wadi Bani Khalid. Deze woestijn wordt vaak 

omschreven als een perfect voorbeeld van een 

zandzee met een lange rij duinen, sommige tot 

wel 100 m en oranje van kleur. Verblijf in Desert 

Nights Camp op basis van halfpension (zie de be- 

schrijving van deze accommodatie op pagina 179). 

Dag 5: Wahiba woestijn - Nizwa

Na de onvergetelijke indrukken in de woestijn 

bezoek aan Nizwa. De voormalige hoofdstad van het 

land is tegelijkertijd een religieus centrum. De oase- 

stad is de grootste in het binnenland van Oman. U zult 

eerst een bezoek brengen aan de soek van Nizwa. 

De soek is bekend vanwege de verkoop van zilveren  

juwelen en khanjars (zilveren kromdolk). Vervolgens 

neemt u een kijkje in het fort van Nizwa. De enorme 

toren van het fort is in de 17e eeuw gebouwd om de 

route naar de binnenkant van het fort te verdedigen. 

Het fort domineert het hele gebied waarbij de stad 

rond het gebouw is gegroeid. De toegang tot de 

top is alleen door middel van een smalle draaitrap 

te bereiken. Vanaf de top van de toren heeft u 

schitterend uitzicht op de stad Nizwa. Lunch in 

een lokaal restaurant. Aansluitend bezoek aan het 

Bahla Fort en Jabrin (note: Jabrin is op vrijdag 

gesloten). Bahla is een van de mooiste en grootste 

forten en ligt in het Jabal Akhdar gebergte. Over- 

nachting in Anantara Jabal al Akhdar Resort 

op basis van logies/ontbijt (zie de be- 

schrijving van deze accommodatie op pagina 181).

Dag 6: Jabal Akhdar

Het Anantara Jabal Akhdar heeft een spectaculaire 

ligging in het centrale deel van het Al Hajar 

gebergte. Het resort is omringd door bergen, 

kleine dorpjes, steile ravijnen en diepe kloven. Het 

resort is volledig geïntegreerd in de natuur. De  

restaurants serveren traditionele smaken uit 

de regio. De perfecte uitvalsbasis voor het 

verkennen van de schitterende omgeving. Deze 

plek, een paradijs voor avontuurlijke reizigers en 

natuurliefhebbers. Ver van de drukke hoofdstad 

Muscat heerst hier rust en stilte. De stenen 

waarmee het hotel is gebouwd zijn afkomstig uit de 

bergachtige omgeving zelf.  

Dag 7: Jabal Akhdar - Muscat

Terugreis naar Muscat. Aan het strand van Al Bandar 

kunt u nagenieten van de geweldige ervaringen van 

de afgelopen dagen. 

Dag 8: Muscat

In de vroege avond wordt u naar de luchthaven van 

Muscat gebracht en vliegt u met de KLM weer terug 

naar Amsterdam. Een late check-out tot 16:00 uur 

is inclusief. Uiteraard is verlenging van uw verblijf 

in Muscat mogelijk.

Dag 9: Aankomst op Schiphol in de ochtend.

Betoverend Oman: 9-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon nov  jan feb mrt apr

In een Tweepersoonskamer  3705  3703 3838 3703 3703

  Hotels

Muscat Shangri La Al Bandar 5* 

Sur Sur Plaza 4*

Wahiba Desert Desert Nights Camp 4*

Jabal Akdhar Anantara Jabal Akhdar 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis van en naar Muscat en inclusief luchthavenbelasting

• Privéchauffeur/gids in Oman 

• Beschreven excursies inclusief entreegelden

• Lunch bij een strandrestaurant

• Executive lounge op Schiphol

•  7 overnachtingen: 3 nachten + late check-out tot 16:00 uur in 

Muscat in een Deluxe Kamer Zwembadzicht o.b.v. logies/ont-

bijt, 1 nacht in Sur in een Deluxe Kamer o.b.v. logies/ontbijt, 1 

nacht in Wahiba Desert in een Deluxe Suite o.b.v. halfpension 

en 2 nachten in Jabal Akhdar in een Premier Canyon Kamer 

o.b.v. logies/ontbijt. 

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

meer personen, contact op met onze verkoopafdeling. Een visum 

voor Oman is verplicht en kan men online verkrijgen (onder voor-

behoud van wijzigingen).

Silverjet Vakanties laat u kennismaken met Oman. Een land met een rijke historie en een imposante 

oriëntaalse architectuur met eeuwenoude forten en kleurrijke moskeeën. Deze rondreis is inclusief privétransfer, 

verblijf in vier- en vijfsterrenhotels en Engelssprekende privéchauffeur/gids.

Golf van Oman

ARABISCHE ZEE
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Nizwa
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Nizwa
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OMAN | Muscat

 SHANGRI-LA BARR AL JISSAH RESORT & SPA 
 ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

 Al Waha

Deluxe Terras Kamer

Gelegen tegen de imposante bergen en omringd door de Golf van Oman heeft 

dit resort een uitzonderlijke ligging in de schitterende baai van Barr Al Jissah 

te midden van 124 ha fraai aangelegde tuinen. Dit luxe resort in Oriëntaalse stijl 

bestaat uit drie hotels die perfect in de omgeving geïntegreerd zijn: Al Waha, een  

informeel viersterrenhotel met een ruim aanbod aan faciliteiten, ideaal voor 

families, Al Bandar, een uitstekend resort in Arabische stijl en het Al Husn, een 

luxueus resort met veel privacy. 2x per dag gratis shuttleservice naar de soek en 

1x per dag naar de shopping mall. Op ca. 45 minuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
De twee hotels beschikken over een eigen entree, receptie en lounge. Al 

Mazaar Souk en diverse winkeltjes. In de riante tuin vindt u 4 zwembaden, een 

kinderbad en een ‘lazy-river’ van 500 m die de hotels Al Waha en Al Bandar 

met elkaar verbindt. De speciale ‘Cool Zone Children’s Club’ biedt een scala 

aan in- en outdooractiviteiten voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Voorts 4 verlichte 

tennisbanen, fitnessruimte met sauna, minigolf, strandvolley en kano’s (inclusief). 

Diverse watersportmogelijkheden w.o. catamaranzeilen duiken, boottochten 

en waterskiën (tegen betaling). Regelmatig sportief activiteitenprogramma. 

De Chi Spa biedt een keur aan massages en schoonheidsbehandelingen. Het 

resort beschikt over 14 restaurants en bars en een ecocenter met info over 

zeeschildpadden.

ACCOMMODATIE
De kamers en suites zijn ruim ingericht met balkon of terras met uitzicht op 

zee, de tuin of het zwembad. Voorzien van zithoek, schrijftafel, strijkfaciliteiten, 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, kluisje, thee-/koffiezetfaciliteiten. Luxe 

badkamer met bad en aparte douche. De Suites beschikken over een iPod-

dockingstation, Nespresso-apparaat, gevulde minibar (1x per dag bier en 

frisdrankjes). Gasten ontvangen dagelijks fruit en water op de kamer.

AL WAHA****Superior beschikt over 262 kamers. Kamerbezetting max. 3 pers.

Superior Kamer Zwembad- of Zeezicht (ca. 37 m²): voorzien van alle faciliteiten.

Family Kamer (ca. 74 m², max. 2 volw. + 3 kind.): bestaat uit  2 Superior Kamers 

met tussendeur. Uitzicht over de tuin en het zwembad. Een slaapkamer beschikt 

over een kingsizebed en een extra bed en de 2e kamer over 2 queensizebedden.

Executive Kamer (ca. 50 m²): met zithoek en zeezicht.

Suite (ca. 73 m²): ruim ingericht met  aparte woon- en slaapkamer en 2 

badkamers. In de Suites is de inhoud van de minibar inclusief

Al Waha Specialty Suite (ca. 142 m²,): ruim ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer met eethoek en 2 badkamers.

 

AL BANDAR***** beschikt over 198 kamers & suites. De kamerbezetting is 3 pers.

Deluxe Kamer Zwembad/Tuin- of Zijzeezicht (ca. 45 m²): ruime kamer.

Deluxe Terras Kamer (ca. 53 m²): gelijkvloers met toegang tot het zwembad.

Premier Kamer (ca. 58 m²): ruime kamer met zithoek en zeezicht.

Suite (ca. 90 m²): ruime, elegante suite met aparte woon- en slaapkamer, 

Nespresso-apparaat en inhoud minibar (bier en frisdrankjes) inclusief. Deze 

suite kan gecombineerd worden met een Deluxe Kamer via een halletje.

Al Bandar Specialty Suite (ca. 142 m²): elegante suite met woon- en slaapkamer 

en inloopkast. Fraaie badkamer met regendouche. Inclusief inhoud minibar met 

frisdrankjes en bier.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Muscat, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Superior Kamer Zwembadzicht Al Waha 1677 1705 2223    

Deluxe Kamer Zwembadzicht Al Bandar 1936 1957 2475    

Honeymoon: Welkomstdrankje, cake, fruit en bloemen bij aankomst op de kamer, beddecoratie en 

20% korting op spabehandelingen. Bij verblijf van min. 5 nachten bovendien 1x gratis spabehandeling 

voor 2 personen en fles mousserende wijn op de kamer.

Long stay: bij min 21 nachten verblijf een gratis massage per persoon per verblijf en 1x gratis diner 

voor 2 personen in Capri Court, Bait al Bahr of Shahradaz

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpensi-

on: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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Muscat | OMAN

SHANGRI-LA AL HUSN RESORT & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | HIDEAWAY 

        

   Al Husn Speciality Suite

Het hotel is majestueus gelegen op een klif met uitzicht op de turkooizen 

wateren van de Golf van Oman. Het vorstelijke Al Husn, wat kasteel in het 

Arabisch betekent, biedt een koninklijk welkom dat past bij een echt Arabisch 

paleis. Het ontwerp is een voorbeeld van het rijke erfgoed van het Sultanaat van 

Oman. Een heerlijk hotel om te verblijven en te genieten van de persoonlijke 

service en de uitstekende cuisine. De centrale binnenplaats, geïnspireerd op 

het Alhambra van Granada, is de perfecte plek om bij zonsondergang van een 

cocktail te genieten. De luchthaven van Muscat ligt op ca. 45 minuten. Het hotel 

is uitsluitend toegankelijk voor gasten van 16 jaar en ouder.

FACILITEITEN
Infinity zwembad met gratis verfrissingen en een 100 m lang privéstrand 

met ligbedden en parasols. Moderne fitnessruimte. Aan het strand kajakken, 

snorkelen, stand-up paddeling (inclusief). De intieme Hareer Spa by l’Occitane 

voor schoonheidsbehandelingen en massages. Tevens toegang tot Chi, de 

Spa van Shangri-La Al Bandar. Het hotel beschikt over een aantal uitstekende 

restaurants: Sultanah is een stijlvol restaurant met creatieve Spaanse 

gerechten. Het elegante Shahrazad biedt Marokkaanse, Libanese en Omani-

specialiteiten naast een samengestelde selectie Libanese wijnen. Al Muheet 

naast het zwembad richt zich op gezonde gerechten op basis van biologische 

ingrediënten. Mahhara Beach Bar serveert salades, gegrilde vis en verfrissende 

drankjes, terwijl u geniet van het indrukwekkende uitzicht. ‘s Avonds zijn de 

nabijgelegen steile kliffen het decor voor de intieme ‘Dine by Design’-ervaring. 

Op het Sultanah terras wordt van 15:45-16:45 uur afternoon tea en canapés 

geserveerd. Pre-diner hapjes en drankjes van 18.00-19.00 uur in de Courtyard 

(inclusief). Gasten kunnen tevens gebruik maken van de 14 restaurants in de 

aangrenzende zusterhotels Al Bandar en Al Waha. Op een gedeelte van het 

strand komen de zeeschildpadden hun eieren leggen (januari tot augustus). 

Op het resort is een Ecocenter met een specialistisch team die alle info over 

zeeschildpadden deelt.

ACCOMMODATIE
De 180 kamers en suites van Al Husn zijn met fraaie Arabische decoraties 

en warme kleuren ingericht. Voorzien van airconditioning, minibar met gratis 

frisdrankjes en bier, flatscreen-tv, Bose-audiosysteem, kluisje, schrijftafel en 

Nespresso-apparaat. Kingsizebed of 2 queensizebedden. Luxueuze badkamer 

met bad en aparte douche. Groot balkon of terras. Kamerbezetting is maximaal 

2 volwassenen.

Deluxe Kamer Zwembadzicht (ca. 56 m²): ruim en elegant ingericht. 

Deluxe Kamer Zeezicht: hoger gelegen met schitterend uitzicht.

Panoramic Kamer: biedt een panoramisch uitzicht over zee.

1-slaapkamer Suite (ca. 112 m²): elegant ingericht met woonkamer, gastentoilet, 

slaapkamer met kingsizebed, kleedkamer. Fraaie badkamer met separate 

douche en ruim balkon. Dagelijks fruit en bloemen op de kamer. 

Al Husn Specialty Suite (ca. 174 m²): entree, woonkamer met zit- en eethoek, 

aparte slaapkamer, inloopkast en gastentoilet. Fraaie badkamer. Dagelijks fruit 

en bloemen op de kamer. Balkon met verhoogde jacuzzi en zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Muscat, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Deluxe Kamer Zwembadzicht 2440 2462 3119    

Deluxe Kamer Zeezicht 2762 2790 3427    

  

Honeymoon: welkomstdrankje, cake, fruit en bloemen bij aankomst op de kamer, beddecoratie en 

20% korting op spabehandelingen. Bij verblijf van min. 5 nachten bovendien 1x gratis spabehandeling 

voor 2 personen en fles mousserende wijn op de kamer.

Long stay: bij min 21 nachten verblijf een gratis massage per persoon per verblijf en 1x gratis diner 

voor 2 personen in Capri Court, Bait al Bahr of Shahrazad.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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 OMAN | Muscat

W MUSCAT
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

      

Fabulous Kamer

Het recentelijk geopende W Muscat is het eerste lifystyle hotel in de hoofdstad 

van Oman. Het nieuwe hotel zit vol verrassingen terwijl het steeds verwijst naar 

het gastland. Opgezet in modern design in combinatie met trendy bars en stijlvol 

ingerichte kamers. Bij binnenkomst in de lobby krijgt men een goed idee van de 

stijl; marmeren vloeren, kleurrijke meubels en tapijten met patronen zetten de 

toon. De in totaal 7 restaurants en bars serveren een scala aan internationale 

gerechten. De fitnessruimte en het zwembad zijn 24-uur per dag geopend 

en de Away Spa is een uitstekende plek om te genieten van een signature 

behandeling. Het mooie zwembad en het terras kijken uit op zee en zijn voorzien 

van ligbedden en schaduwrijke cabana’s. Gelegen aan het strand in de levendige 

wijk Shatti Al Qurum. De prestigieuze 18-holes golfbaan Al Mouj ligt op ca. 24 

km. Het oude stadcentrum en de Al Muttrah soek liggen op ca. 12 km en de 

luchthaven van Muscat op ca. 20 km afstand. 

FACILITEITEN
De Siddharta Lounge kijkt uit over WET waar zich glamoureuze cabana’s, 

ligbedden in het water en een lappool bevinden. U kunt zwemmen, genieten 

van de zon en de signature cocktails terwijl u luistert naar live DJ-optredens op 

vrijdag. AWAY Spa biedt behandelingen gebaseerd op de nieuwste wetenschap, 

manicure&pedicure, aparte heren- en dameslounge, vichy showers en stoombad. 

De utramoderne fitnessruimte FIT met Technogym-apparatuur. De Siddharta 

Lounge by Buddha-bar is een lifestyle concept met een lounge en rooftop terras. 

Het is de ideale bar om tot laat in de nacht door te brengen in een ontspannen 

sfeer. Ba Ban ontleent zijn sfeer aan Shanghai en roept scènes uit de jaren 

dertig op. CHAR serveert uitstekende grillgerechten en is de perfecte plek voor 

lunch en diner. Voorzien van een binnen- en buitenlounge. Harvest combineert 

verse, lokale en biologische ingrediënten met smaakvolle gerechten. De WET 

bar is afgeleid door de Bimmah Sinkhole, een met water gevuld natuurwonder 

in Oman. Kamerhoge spiegels sieren de wanden waardoor het lijkt alsof je 

wordt ondergedompeld in het omringende heldere water. The Living Room deelt 

passie voor design, mode en muziek en serveert daarnaast signature cocktails 

en andere drankjes.

ACCOMMODATIE
Alle 279 kamers en suites zijn ingericht met Art Deco-details met Arabische 

motieven. De signature minibar is gevuld met cocktails. De kledingkasten hebben 

een met stof bekleed interieur. Opvallende kenmerk is de stijlvolle marmeren 

badkamer met signature bad en separate douche. Alle kamers zijn voorzien van 

de nieuwste apparatuur, koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel, airconditioning, 

iPod-dockingstation, strijkfaciliteiten en zithoek. Kamers kunnen gecombineerd 

worden.

Wonderful Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): voorzien van een kingsizebed of 2 

queensizebedden. Fraaie ruime badkamer. Balkon met tuin-/zeezicht.

Spectaculair Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed  of 

2 queensizebedden en zithoek. Terras met toegang tot de tuin en het zwembad. 

Fabulous Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): hoger gelegen. Slaapkamer met 

kingsizebed  of 2 queensizebedden. Balkon met schitterend uitzicht op zee. 

Fantastic Suite ca. 58 m², (ca. 40 m², max. 3 pers.): opgezet in open plan 

met zithoek en biedt ultiem comfort en de nieuwste voorzieningen. En suite 

badkamer met signature bad en separate douche. Balkon met zeezicht. 

Marvelous Suite (ca. 87 m², max. 4 pers.): trendy suite met aparte woon- en  en 

slaapkamer met kingsizebed. Balkon met zeezicht. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Muscat, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Wunderful Kamer   1327 1327 1327 1327 1111

Spectaculair Kamer 1408 1408 1408 1408 1192

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/

volpension en galadiners rond Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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Muscat | OMAN

THE CHEDI MUSCAT
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

     

 Chedi Club Suite

The Chedi Muscat ligt in een enorme palmentuin, direct aan een 370 meter 

lang privéstrand. De elegante sfeer van het hotel wordt aangevuld door een 

schitterend Spacenter en een van de beste restaurants in Muscat. Twee van de 

drie zwembaden bevinden zich direct aan het strand - hier kunt u ontspannen en 

genieten van de bar aan het zwembad met een schitterend uitzicht op de Golf van 

Oman. Het hotel hecht veel belang aan persoonlijke service en een privésfeer. ‘s 

Avonds wordt het resort door elementen van vuur en licht omgetoverd tot een 

Arabische sprookjeswereld. De luchthaven Muscat ligt op ca. 15 minuten. 

FACILITEITEN
Stijlvolle lounge met receptie, lobbybar, boetiek, juwelier, tropische tuinen 

met vijvers en fonteinen. Strand met ligbedden en parasols. Club Lounge 

met groot assortiment boeken en kunstgalerie. Volledig in harmonie met de 

natuur liggen 3 zwembaden omgeven door zonneterrassen, hangparasols en 

waterpartijen. Een bekroonde Spa met een breed aanbod aan massages en 

schoonheidsbehandelingen. Uitstekend restaurant met 4 open keukeneilanden, 

opgesplitst naar specialiteiten per werelddeel; van westerse specialiteiten 

tot Indische, Arabische en Aziatische gerechten. The Beach Restaurant 

gespecialiseerd in visgerechten is gelegen aan het strand (seizoengebonden). 

Verder beschikt het resort over 2 tennisbanen, lappool van 103 m, moderne 

healthclub met aerobic en yogalessen, sauna en stoombad. Langs de Indische 

Oceaan op ca. 20 km ligt de prestigieuze 18-holes golfbaan Al Mouj.

ACCOMMODATIE
De 158 moderne kamers en suites in Aziatische stijl bieden uitzicht over zee 

of de fraaie tuinen. Voorzien van hoge plafonds, airconditioning, flatscreen-tv, 

gratis minibar (water, bier, frisdrankjes), Nespresso-apparaat, Bose-Wave 

systeem en kluisje. Badkamer met regendouche en luxe badproducten. Geen 

balkon. Kamerbezetting max. 2 personen.

Serai Kamer (ca. 33 m².): gelegen in de moderne Seraivleugel, verdeeld over 3 

verdiepingen met queensizebed. Dagelijks vers fruit.

Serai Kamer Zeezicht: in de Seraivleugel maar uitzicht over zee.

Serai Terrace Kamer: met terras en uitzicht over de tuin.

Deluxe Kamer (ca. 39 m²): ruim ingerichte kamer met kingsizebed en aparte 

zithoek. Gelegen in de Chedi-vleugel. Ook boekbaar met 2 aparte bedden.

Deluxe Club Kamer (ca. 39 m²): inclusief de faciliteiten van de Club Lounge: 

(alcoholische) drankjes gedurende de dag, afternoon tea, cocktails en canapés 

van 18:00-19:30 uur. Gratis minibar inclusief sterke dranken en noten en fruit 

op de kamer. Transfer naar en van de luchthaven Muscat en laundry-service. 

Deluxe Club Terrace Kamer: als de Deluxe Club Kamer maar met balkon.

Chedi Club Suite (ca. 67 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar): fraaie suite met 

ruime woon- en slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met verzonken bad 

en regendouche. Gelegen op de begane grond of 1e verdieping. Groot terras of 

balkon. Inclusief toegang tot de Club Lounge. Ook boekbaar met zeezicht.

Chedi Club Suite Villa (ca. 67 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jr) apart staande 

villa met veel privacy en gelegen nabij het strand. Voorzien van ruime woon- en 

slaapkamer met kingsizebed. Inclusief toegang tot de Chedi Club Lounge.

Chedi Club Suite 2-slaapkamers (ca. 137 m², max. 2 volw. en 2 kind. t/m 14 jr): 

deze suite bestaat uit twee slaapkamers met een kingsizebed en twee aparte 

bedden, 2 en suite badkamers, een aparte kitchenette en een loungeruimte met 

een eettafel. Balkon of Frans balkon met uitzicht op de bergen en de Zen-tuinen.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Muscat, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Serai Kamer 1447 1472 2016    

Deluxe Kamer 2965  2818 2818    

Extra: Bij min. 3 nachten verblijf van 11/04/21 t/m 30/09/21 gegarandeerd early check-in vanaf 

07.00 uur en late check-out tot 19.00 uur. Een Balinese massage per persoon per verblijf bij min. 3 

nachten verblijf van 11/04/21 t/m 30/09/21 in de Club Kamers en Club Suites.

Kamer upgrade: Upgrade van Serai Kamer naar Deluxe Kamer bij min. 3 nachten verblijf van 

11/04/21 t/m 30/09/21. Upgrade van Deluxe Club Kamer naar Deluxe Club Terrace Kamer en van 

Deluxe Terrace kamer naar Chedi Club Suite bij min. 7 nachten verblijf van 06/01/21 t/m 31/10/21.

Mealupgrade: upgrade naar halfpension van 06/01/21 t/m 31/10/21 bij min. 5 nachten verblijf. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen; bezoek www.silverjet.nl.
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 OMAN  | Muscat

AL BUSTAN PALACE, A RITZ CARLTON HOTEL
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

        DELUXE

Junior Suite 

Het Al Bustan Palace, a Ritz Carlton Hotel, oorspronkelijk gebouwd als een 

paleis voor de Sultan van Oman biedt een combinatie van luxueuze elegantie en 

spectaculaire Arabische architectuur, moderne technologie en traditionele 

Omaanse gastvrijheid. Het hotel is gelegen aan de kust van de Golf van Oman, 

in een groene oase van 200 ha tegen de achtergrond van ruige bergen. Wie hier 

naar binnen gaat, komt terecht in een wereld van luxe en comfort. Muscat en 

Muttrah met de beroemde soek liggen op 8 km (1x per dag gratis shuttleservice). 

De luchthaven van Muscat ligt op ongeveer 40 km afstand.

FACILITEITEN
De indrukwekkende lobby van 38 meter hoog is een oriëntatiepunt van oosterse 

pracht en straalt een bijzondere oosterse charme uit. De uitgebreide tuinen 

met twee lagune zwembaden, een groot zwembad en het kilometerslange 

strand bieden veel ruimte voor ontspanning en recreatie. Kids/teensclub 

(5-17 jaar) met kinderzwembad, speeltuin en een scala aan activiteiten 

voor alle leeftijden. Aan het strand ligstoelen en parasols. Voorts 5 verlichte 

tennisbanen en joggingparcours. Diverse watersportmogelijkheden w.o. 

windsurfen, kajakken, zeilen (tegen betaling). De spectaculaire Six Senses Spa 

van 3.600 m², is gebouwd als een miniatuurdorp in lokale bouwstijl met 17 

behandelkamers, variërend van schoonheidsbehandelingen en Ayurvedische 

massages, tot aromatherapie, hamam, kapsalon, manicure&pedicure, yoga, 

fitnessruimte, juicebar, binnenzwembad en privéstrand voor dames. Het 

award-winning restaurant Al Khiran Terrace voor een uitgebreid ontbijtbuffet 

en themabuffetten voor diner. Beach Pavilion Bar & Grill is één van de meest 

romantische restaurants in Muscat. Serveert verse visgerechten. China Mood 

voor authentieke Chinese gerechten, met groot buitenterras. Afternoon tea met 

een selectie lekkernijen in de imposante Atrium Lounge onder begeleiding van 

een Omani-harpiste. Blu serveert snacks en drankjes. 

ACCOMMODATIE
De 250 gerenoveerde kamers en suites zijn met veel zorg ontworpen in een 

combinatie van Arabische moderne inrichting, fijne stoffen en in art-decostijl. 

Voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, kluisje en 

minibar. Vers fruit en water bij aankomst. Luxe badkamer met bad/douche en 

balkon of terras. Kamerbezetting is maximaal 3 personen.

Deluxe Kamer Zwembadzicht (ca. 40 m²): kamer met uitzicht op de tuinen en 

zwembad. Kingsizebed of 2 aparte bedden.

Deluxe Kamer Bergzicht (ca. 40 m²): gelegen op de 5e en 6e verdieping.

Deluxe kamer Lagunetoegang (ca. 40 m²): kamer met groot terras (ca. 16 m²) en 

direct toegang tot het lagunezwembad. Badkamer met separate douche.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 40 m²): gelegen op de 5e en 6e verdieping.

Junior Suite (ca. 60 m²): in open plan met woon/slaapkamer, zithoek, inloopkast 

en fraaie badkamer met separate douche. Gelegen op de 1e-3e verdieping.

Executive Suite Bergzicht (ca. 80 m², max. 2 volw. + 2 kinderen t/m 15 jaar: ruim 

ingerichte luxe suite met aparte woon- en slaapkamer. Bij een min. verblijf van 

3 nachten ontvangt u een een luxe transfer van en naar de luchthaven Muscat, 

laundry-service van max. 2 kledingstukken per dag en van 14:00-17:00 uur 

Palatial afternoon tea in de Atrium Lounge van het hotel.

Executive Suite Zeezicht: als de Executive Suite Bergzicht maar met schitterend 

uitzicht over zee.

Family Suite (ca. 100 m², max. 4 volw. + 1 kind): een combinatie van een Junior 

Suite met een Deluxe Kamer Zwembadzicht. Uitermate geschikt voor families.

Presidential Suite (ca. 300 m², max. 4 volw.): gelegen op de 8e verdieping. 

Toppunt van luxe met ruime woonkamer, 2 slaap- en badkamers, gastentoilet, 

keuken, eetkamer en 2 balkons. Een credit van ca US$130 per kamer per dag 

(kan niet opgespaard worden), 1x afternoon tea, wasserij (2 items per dag) 

en limousinetransfer van en naar de luchthaven Muscat inbegrepen (bij een 

minimaal verblijf van 3 nachten). Boekbaar met berg- of zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Muscat, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Deluxe Kamer Bergzicht 1740  1761 2482    

Deluxe Kamer Zwembadzicht 1817 1845 2608    

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en 

volpension: bezoek www.silverjet.nl
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Het Desert Nights Camp ligt op een unieke locatie te midden van de imposante zandduinen 

van de Wahiba Sands en biedt een uitstekende gelegenheid om de woestijn te ontdekken. Dit 

afgelegen gebied beslaat 11 km aan adembenemend landschap met goudkleurige duinen. Het is 

een intieme plek om te ontspannen. Op 2 uur rijden van Muscat en 11 km van het dorpje Al Wasil.

FACILITEITEN
Het Two Dunes Restaurant met terras serveert lokale gerechten in buffetvorm. De Oasis bar voor 

wijn, cocktails en vruchtensappen. Lounge en telescoop. Traditionele Omaanse live-muziek. Er 

worden diverse excursies georganiseerd als kamelen- en quadtochten, zandsurfen en 4x4 dune-

riding (tegen betaling). 

ACCOMMODATIE
Het Desert Nights Camp bestaat uit 39 comfortabele bedoeïenententen. Het dak van de kamers is 

van tentdoek, de muren zijn van steen. Tevens gratis wifi. Slaapkamer met queensizebed.

Deluxe Suite (ca. 35 m², max. 2 pers.): sfeervol ingericht met airconditioning, zithoek, minibar, 

thee-/koffiezetfaciliteiten en telefoon. Badkamer met douche. Vanaf uw terras heeft u een 

spectaculair uitzicht op de goudkleurige zandduinen. 

Family Deluxe Suite (ca. 110 m², max. 5 pers.): als de Deluxe Suite maar ingericht met 2 

slaapkamers waarvan de 2e slaapkamer over 2 twinbedden beschikt. Badkamer met douche.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis naar en van Muscat, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype   jun aug okt    

Deluxe Suite o.b.v. 2 personen   1123 1123 1210    

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

DESERT NIGHTS CAMP - WAHIBA SANDS
ACTIVE | HIDEAWAY

     DELUXE

 KEMPINSKI HOTEL MUSCAT
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

     

Muscat - Wahiba Desert | OMAN 

Dit hotel biedt een harmonieuze mix van moderne en Omaanse decoratie. Op loopafstand van de 

moderne wijk Al Mouj nabij promenade ‘The Walk’ met winkels, restaurants en jachthaven. Op 5 

km van de prestigieuze 18-holes golfbaan Al Mouj, ontworpen door Greg Norman. Het hotel biedt 

ongeëvenaarde lifestyle, een uitstekend aanbod aan restaurants en elegante kamers & suites. 

FACILITEITEN
In de grote tuin een riant familiezwembad, poolbar en een zwembad voorbehouden aan 

volwassenen. Kids Club, een bowlingbaan, moderne fitnessruimte met sauna en stoombad) en 

een 1.100 m² grote Kempinski Spa. De trendy Zale Beach Club met livemuziek. Café One voor 

koffie, gebak, desserts en à la carte ontbijt. In het Soi Soi worden authentieke Thaise gerechten 

geserveerd en The Kitchen serveert seizoengebonden gerechten met lokale ingrediënten, voor 

ontbijt, lunch en diner. De 1897 Cigar Lounge & Bar whisky’s en een uitgebreide selectie sigaren. 

ACCOMMODATIE
De 310 uitermate luxueuze kamers en suites zijn voorzien van Nespresso-apparaat, schrijftafel, 

flatscreen-tv, kussenmenu en airconditioning. Badkamer met bad en separate douche. Vanaf de 

De (Junior) Suites zijn inclusief toegang tot de Club Lounge met drankjes en snacks.

Superior Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers): ingericht met een kingsizebed of 2 aparte bedden.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Muscat, lucht-

havenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype   jun aug okt     

Superior Kamer   1194 1206 1479    

Deluxe Kamer Resort View   1239 1251 1521    

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 
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De hoge zandduinen van de Wahiba Sands, het woestijngebied van Oman, vormen de perfecte 

en unieke setting van het Magic Camp, een eco-luxe tentenkamp dat elegantie combineert met 

comfort met de natuur en respect voor lokale tradities. Met zijn exclusieve ontwerp en locatie 

biedt het Camp haar gasten een unieke ervaring. U wordt verwelkomd door legendarische 

Arabische gastvrijheid terwijl u geniet van de rust en de imposante omgevig. Het kamp ligt op 3 

uur rijden van Muscat en Nizwa en 40 minuten van de bewoonde wereld.

FACILITEITEN
De Sunset Lounge is de perfecte plek om van de zonsondergang te aanschouwen. In het 

restaurant worden authentieke verse gerechten geserveerd. U heeft de keuze uit een 

aantal woestijnactiviteiten als kameeltrekking, dune bashing per 4-WD, wandelen met een 

bedoeïenengids, het bezoeken van traditionele dorpen (tegen betaling). Inclusief sandboarden. 

‘s Avonds kunt u de sterrenhem ontdekken door een telescoop of ontspannen bij het kampvuur.

ACCOMMODATIE
De 10 kamers bestaan uit een slaapkamertent (ca. 20 m², max. 3 pers.) met tweepersoonsbed of 

2 eenpersoonsbedden. Naast de slaapkamer is er een badkamertent met toilet en douche. Buiten 

de tent een gemeubileerde zithoek. Tevens is het mogelijk om de tent weg van het kamp op te 

zetten en het bed in de buitenlucht op te zetten om onder de sterren te slapen (tegen betaling).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (incl. frisdrankjes), vliegreis naar en 

van Muscat, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype   jun aug okt    

Tent o.b.v. 2 personen   2329 2329 2329    

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

MAGIC CAMP WAHIBA SANDS
ACTIVE | HIDEAWAY

     DELUXE

Midden in de woestijn overnachten op de meest adembenemende plekken in de Wahiba woestijn 

omgeven door oranje zandduinen en ver weg van de mensenmassa. Dit is een once-in-a-lifetime 

ervaring. Dit luxueuze privécamp wordt exclusief voor u opgezet op een locatie naar keuze. Dit 

kan dus midden in de woestijn zijn, maar ook aan de rand van de Grand Canyon. 

FACILITEITEN
Het Magic Private Camp is een eco-tentenkamp, waarbij gebruik wordt gemaakt van zonne-

energie en een verantwoorde hoeveelheid water. Er is tevens een loungetent met mooie kussens, 

tapijten en sfeerverlichting. Kaarsen en olielampen verlichten de sterrenhemel terwijl uw 

gastronomische diner wordt geserveerd onder leiding van een chef-kok. Er worden hierbij enkel 

overheerlijke verse ingrediënten uit de streek bereidt. Frisdrankjes en water zijn inbegrepen bij 

het diner. Naast genieten van de rust kunt u het landschap verkennen met een 4-WD, een tochtje 

per kameel maken, een bedoeïenenhuis bezoeken of quad-biken in de woestijn (exclusief). Magic 

Camp kan tot 10 tenten op privébasis opzetten. 

ACCOMMODATIE
De luxueuze privétent (ca. 30 m², max. 3 pers.) wordt volledig in Arabische stijl voor u opgezet en 

is voorzien van een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden en een badkamer met douche, 

(droog) toilet en wastafel. Het Camp is gesloten van 12 april t/m 30 september 2021.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis naar en van Muscat, luchtha-

venbelasting, Executive Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype   jun aug okt    

Magic Tent o.b.v. 2 personen   3255 3255 3255    

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

MAGIC PRIVATE CAMP
HIDEAWAY

OMAN | Wahiba Desert

      DELUXE

 OMAN | Jabal Akhdar
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Een schitterend hotel in de rotsachtige contouren van het Saiq Plateau op de legendarische 

Green Mountain, gelegen op 2.000 m hoogte op de gebogen rand van een grote canyon. Het resort 

is volledig geïntegreerd in de natuur. Op ca. 3 uur rijden per 4-WD van Muscat. 

FACILITEITEN
Infinity pool, terras met telescoop en bioscoop voor films onder de sterren. De 3 restaurants 

serveren de traditionele smaken uit de regio. Exotische Arabische gerechten, speciale theesoorten 

en unieke kruidenmixen van onderscheidende Aziatische keukens. In het fort bevinden zich de 

Asfour Kids Club met veel activiteiten en de Jabal Teens Club voor tieners. Fraaie Anantara Spa 

met stoombad, plungepool en jacuzzi. Het resort organiseert diverse activiteiten als ‘Rise & 

Shine’ Yogalessen en mountainbiking. Tevens de traditionele Spice Spoons kooklessen. 

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 82 kamers en 33 villa’s. Sfeervol ingericht met Arabische ornamenten, 

handgemaakte meubels en kleurrijke stoffen. Voorzien van airconditioning, inloopkast, 

flatscreen-tv, iPod-dockingstation, schrijftafel, theezetfaciliteiten en Nespresso-apparaat. Luxe 

badkamer met bad en aparte regendouche. Kingsizebed of 2 queensizebedden.

Premier Canyon Kamer (ca. 60 m²): balkon met uitzicht over de kloof. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Muscat, lucht-

havenbelasting, Executive Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype   jun aug okt  

Premier Canyon Kamer   1594 1594 1790    

Deluxe Canyon Kamer   1710 1602 1710     

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

ANANTARA JABAL AKHDAR
ACTIVE | CULINAIR | HIDEAWAY

       

Alila heeft een spectaculaire ligging in het centrale deel van het Al Hajar-gebergte en biedt een 

uitzonderlijk panoramisch uitzicht. Deze regio is bekend dankzij de schitterende landschappen 

w.o. de hoogste berg van Oman en de fruitteelt. Authentieke elementen sieren het interieur zoals 

koperen ornamenten en fortachtige deuren. Een ideaal toevluchtsoord voor iedereen die het 

wilde rotsmassief wil verkennen of gewoon wil genieten van de afgelegen stilte van de bergidylle. 

Het hotel hecht bijzonder veel belang aan duurzaamheid en zorgvuldige omgang met het unieke 

natuurlijke landschap waarin het subtiel is geïntegreerd. Op 2,5 uur rijden per 4-WD van Muscat. 

FACILITEITEN
Verwarmd zwembad met uitzicht op de bergen, bibliotheek en fitnessruimte. Het gourmet-

restaurant Juniper serveert gerechten met verse en seizoensgebonden streekproducten. De 

Rose Lounge voor snacks en cocktails. De Alila Spa biedt unieke oosterse behandelingen. 

ACCOMMODATIE
De 84 kamers en suites bevinden zich in het hoofdgebouw of in de omliggende gebouwen. Zeer 

ruim en in een eigentijdse stijl, gecombineerd met klassieke elementen uit de rijke Omaanse 

geschiedenis en hun tradities, integreren ze in de schoonheid van het wilde landschap. 

Mountain View Kamer (ca. 52 m², max. 3 pers.): op de bovenverdieping van het hoofdgebouw. 

IIndicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Muscat, lucht-

havenbelasting, Executive Lounge en privétransfer per 4-WD ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype   jun aug okt    

Mountain View Kamer   1337 1345 1393    

Horizon Kamer   1411 1417 1479   

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

ALILA JABAL AKHDAR
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

 OMAN | Jabal Akhdar
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OMAN  | Musandam | Zighy Bay

SIX SENSES ZIGHY BAY
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

        

 Pool Villa Beachfront     

De transfer van de luchthaven van Dubai lijkt u naar het einde van de wereld 

te brengen, zeker als u hoog in de bergen over dient te stappen op een 4x4 

terreinwagen. Maar dan ontrolt zich het indrukwekkende Zighy Bay voor uw 

ogen. In de diepte tussen de bergen ligt het verborgen vissersdorpje waar u de 

luxe oase van Zighy Bay vindt. Het resort is gebouwd op het noordelijk gelegen 

schiereiland Musandam, tussen de imposante bergen waar Oman zo bekend om 

is. Zighy wordt via Dubai aangevlogen en ligt op ca. 120 min. van de luchthaven.

FACILITEITEN
Wijnkelder, diverse bars, winkeltjes, Zighy soek, zwembad, poolbar en 

zonneterrassen. Aan het 1,6 km lange zandstrand mogelijkheid tot windsurfen, 

kanoën, snorkelen en duiken. Speciaal zijn ook de Arabische kooklessen 

(2x per week en op verzoek). De fraaie Six Senses Spa biedt een keur aan 

schoonheidsbehandelingen zoals signature behandelingen, Aziatische 

therapieën, Arabische voetbaden en scrub met minerale zouten. De Chaica’s 

Club biedt een scala aan activiteiten voor kinderen van 4-10 jaar. Een aantal 

uitstekende restaurants: Spice Market serveert heerlijke gerechten uit de 

Arabische keuken. Summer House voor gerechten met biologisch geproduceerde 

ingrediënten. De Zighy Bar serveert klassieke cocktails terwijl u uitkijkt op de 

Wadi. Sense on the Edge, het gastronomische restaurant op de bergtop is de 

perfecte plek om te genieten van een zeer gedenkwaardige avond. Geopend 

voor diner van woensdag tot zondag (reserveren is verplicht). Shua Shack is een 

unieke Bedoeïen-dinerervaring. Geserveerd worden lokale biologische salades, 

gevolgd door lamsvlees bereid in de speciale oven. Wine Cellar de uitgebreide 

wijnkelder met vooraanstaande wijnen en tevens geopend voor een intiem diner. 

Op speciaal verzoek stellen de chefs en sommelier een diner samen gebaseerd 

op uw wijnvoorkeur. In-villa dining is eveneens mogelijk.

ACCOMMODATIE
Six Senses Zighy Bay biedt 82 privévilla’s in de eigen Innovative Style. Gebouwd 

in een combinatie van Omaans decor en eigentijdse luxe. De villa’s zijn voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, Nespresso-apparaat en minibar. 

Badkamer met oversized bad, binnen- en buitendouches, zonneterras, eettafel 

en butlerservice. Elke villa beschikt over een klein zwembad met ligbedden. 

Combinaties van villa’s mogelijk. Kamerbezetting max. 3 personen.

Pool Villa (ca. 247 m²): in open plan met zithoek met en suite badkamer. Gelegen 

2- en 3e lijn van het strand en privétuin.

Pool Villa Beachfront: direct gelegen aan het strand.

Pool Villa Suite (ca. 412 m²): met aparte woon- en slaapkamer en groot terras 

met zithoek en dagbedden. 3e lijn van het strand met privétuin.

Pool Villa Suite Beachfront: groot terras en direct aan het strand gelegen.

Zighy Pool Villa 2-slaapkamers (ca. 334 m², max. 5 pers.): in duplex. Een 

slaapkamer, en suite badkamer en op de 1e verdieping een slaap- en badkamer 

met douche. Woonkamer met balkon en terras. Gelegen 2e lijn t.o.v. het strand.

Zighy Pool Villa Suite Beachfront 2-slaapkamers (ca. 438 m²): direct aan het 

strand in duplex. Riant terras met overdekte eethoek, ligbedden en infinity pool.

Raadpleeg onze website voor een uitgebreide beschrijving van alle villa’s.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Dubai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Pool Villa 2326  2528 3248    

Pool Villa Beachfront 2680 2882 3812    

Deze accommodatie biedt regelmatig de volgende soorten kortingen en extra’s aan, waarbij de 

voorwaarden wat betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend  

veranderen: Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

Note: er is geen visum vereist voor Musandam. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en toeslagen voor halfpension: bezoek 

www.silverjet.nl. 
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MAGICAL OMAN

Wahiba woestijn

Dag 1: Amsterdam – Muscat

U vliegt met KLM naar Muscat. Bij aankomst wordt u 

welkom geheten door uw privéchauffeur die u naar 

uw accommodatie zal brengen. The Chedi is een 

chique, minimalistisch toevluchtsoord gelegen aan 

de Indische Oceaan. De serene sfeer is perfect om 

te ontspannen en te genieten van een van de vier 

zwembaden en schitterend aangelegde tuinen. Hier 

verblijft u twee nachten op basis van logies/ontbijt.

Dag 2: Muscat 

Vandaag neemt de gids u mee op ontdekkingstocht 

langs de mooiste plekjes van Muscat. De tour begint 

bij het meest imposante gebouw van Oman, de 

Grand Mosque. Eén van de grootste moskeeën ter 

wereld. De moskee heeft niet alleen een religieus 

doel, maar dient ook als sociaal middelpunt van de 

maatschappij (gesloten op vrijdag en op feestdagen). 

Uiteraard mag een bezoek aan het historische 

centrum en de Muttrah Soek niet ontbreken. U sluit 

de ochtend af met een lunch in een traditioneel 

Omaans restaurant. 

Dag 3: Muscat – Wahiba Sands

U verlaat de hoofdstad en geniet van de mooie 

vergezichten van het Hajar gebergte en de witte 

stranden om vervolgens het landschap wederom 

te zien veranderen naar de groene, met palmen 

omzoomde, Wadi Shab. Hier maakt u een korte 

wandeling. Lunch in Wadi Shab Resort om 

vervolgens door te rijden naar de imposante duinen 

van Wahiba Sands. U verblijft 2 nachten in Magic 

Private Camp op basis van halfpension. Dit luxueuze 

privécamp wordt exclusief voor u opgezet. Een 

once-in-a-lifetime ervaring onder de sterrenhemel.

Dag 4: Magic Private Camp - Bani Khalid

Na het ontbijt vertrekt u naar de paradijselijke oase 

van Bani Khalid met kleine authentieke dorpjes. 

Tegen lunchtijd komt u aan bij een bedoeïenen-

familie waar u de lunch zult nuttigen. Bij terugkomst 

kunt u een ritje per kameel maken, quad-biken of 

dune-bashing met de 4-WD (exclusief).

Dag 5: Wahiba Sands - Jabal Akhdar

U laat de woestijn achter om verder op ontdekking 

te gaan, langs de oude karavanenroute, naar 

de wachttorens uit de 18e eeuw van het dorpje 

Mudayrib. Het dorpje heeft de karakteristieke sfeer 

weten te behouden. Voor u de bergen in gaat, brengt 

u een bezoek aan Birkat Al Mauz, een verlaten vallei 

vol met dadelpalmen. Vervolgens door naar Jabal 

Akhdar, een bergmassief dat zijn naam ontleent aan 

de rijke vegetatie. U overnacht in het boutique hotel 

Alila Jabal Akhdar op basis van logies/ontbijt. 

Dag 6: Jabal Akhdar - Muscat 

Check-out rond de middag en via een mooie route 

bezoekt u een aantal pittoreske en traditionele 

dorpjes en een traditioneel Omaans huis. Na de 

lunch rijdt u terug naar Muscat en overnacht 

wederom in The Chedi op basis van logies/ontbijt. 

Dag 7: Muscat 

Aan het strand van The Chedi kunt u nagenieten van 

de geweldige ervaringen van de afgelopen dagen. 

Laat in de avond vertrek naar de luchthaven voor 

uw vlucht terug naar Amsterdam. 

Dag 8: Amsterdam 

Aankomst op Schiphol in de ochtend.

Magical Oman: 8-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon nov dec jan feb mrt

In een Tweepersoonskamer 5744 5595 5231  5283 5283

Hotels

Muscat The Chedi Muscat 5*

Wahiba Sands Magic Private Camp 4*deluxe

Jabal Akhdar Alila Jabal Akhdar 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Muscat

• Luchthavenbelasting.

• Executive Lounge Schiphol.

• Luxe privétransfers ter plaatse van en naar de luchthaven.

• 5x een lunch

•  6 overnachtingen: 3 nachten in Muscat + een late check-out in 

een Serai Kamer, 1 nacht in Jabal Akhdar in een Kamer Berg-

zicht o.b.v. logies/ontbijt en 2 nachten in Wahiba Sands in een 

Tent o.b.v. halfpension incl. frisdrankjes.

NB: Een visum is verplicht voor Oman 

Op ontdekkingsreis door het land van duizend-en-een-nacht: soeks en moskeeën, groene wadi’s, hooggelegen bergdorpen en forten, 

diepe canyons en per 4-WD langs de stranden op weg naar woestijn en oases. Magische momenten...

Privéreis | OMAN

 Perzische Golf

Golf van Oman

ARABISCHE ZEE

WAHIBA SANDS

MUSCAT

Sur

Nizwa Wadi Shab

Jabal Akhdar

QATAR

VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN

SAUDI
ARABIË

Magic Private Camp
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EMIRATES   KLM   EMIRATES   TURKISH AIRLINES

EMIRATEN  Dubai

DUBAI

dagelijks: EK 148 / EK 147  
H:  Amsterdam v. 15.20
 Dubai a. 23.59
T:  Dubai v. 08.05
 Amsterdam a. 13.15
  
dagelijks: EK 150 / EK 149  
H:  Amsterdam v. 21.50
 Dubai a. 06.30*
T:  Dubai v. 14.45
 Amsterdam a. 20.00
  
ma, wo, vr, za, zo: EK 146 / EK 145  
H:  Amsterdam v. 11.40
 Dubai a. 20.15
T:  Dubai v. 04.15
 Amsterdam a. 09.20
*  Aankomst de volgende dag  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class  € 2.545,-
First Class € 5.717,-

dagelijks: KL 427 / KL 428  
H:  Amsterdam v. 14.30
 Dubai a. 23.10
T:  Dubai v. 00.50
 Amsterdam a. 05.55

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.899,-
Comfort Zone stoel retour € 170,-

dagelijks: EK 058 / EK 057  
H:  Düsseldorf v. 21.15
 Dubai a. 05.40*
T:  Dubai v. 14.20
 Düsseldorf a. 19.15
  
dagelijks: EK 184 / EK 183  
H:  Brussel v. 15.05
 Dubai a. 23.40
T:  Dubai v. 08.20
 Brussel a. 13.25
*  Aankomst de volgende dag  
 

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class af Düsseldorf € 1.768,-
First Class af Düsseldorf € 4.832,-
Business Class af Brussel € 2.395,-
First Class af Brussel € 4.273,-
  

dagelijks: TK 1952 / TK 760  
H:  Amsterdam v. 11.30
 Istanbul a. 15.55
 Istanbul v. 18.50
 Dubai a. 00.20*
  
dagelijks: TK 761 / TK 1951  
T:  Dubai v. 02.00
 Istanbul a. 05.35
 Istanbul v. 07.20
 Amsterdam a. 09.55
  
 

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 874,-

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.   

Bestemmingsinformatie
Taal: Arabisch, maar er wordt overal Engels gesproken.
Valuta: UAE Dirham.
Tijdsverschil: In de winter is het in de Emiraten 3 uur later, in de zomer 2 uur later.
Elektriciteit: 230V. Adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is.
Ramadan: De ramadan vindt in 2021 plaats van 12 april t/m 11 mei. In deze periode wordt er in de 
hotels van Dubai vrijwel overal alcohol geschonken (informatie onder voorbehoud van wijzigingen).

Klimaat
In Dubai schijnt vrijwel altijd de zon, regent het zelden en is het er altijd warm. In de wintermaanden 
aangenaam warm, waardoor Dubai een ideale winterzonbestemming is, maar in de zomer kan het er 
vrij warm worden. Omdat Dubai-Stad aan zee ligt en de zeewatertemperatuur hoog is, koelt het hier ’s 
nachts minder snel af. Dit in tegenstelling tot binnenlandse woestijngebieden.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse luchtha-
vens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en Brussel 
gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, op Düsseldorf 
Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijk-
heid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele klassen, zoals de 
Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. Vraag onze afdeling Verkoop 
naar de mogelijkheden.

VIP Aankomstservice
Op de luchthaven van Dubai wordt u met de professionele Silver Marhaba Arrival Service bij aankomst 
bij de gate persoonlijk verwelkomd. Aansluitend wordt u begeleid naar de douane voor een versnelde 
doorgang en worden de douaneformaliteiten en paspoortcontrole door de Marhaba-assistente in orde 
gemaakt. U wordt geassisteerd met de bagage en naar de auto met chauffeur gebracht. Vanwege het 
feit dat vooral 's avonds laat veel vliegtuigen min of meer tegelijkertijd aankomen in Dubai en er daar-
door lange wachttijden ontstaan raden wij u ten zeerste aan deze service bij te boeken. 
 
Meet & Greet 
U wordt bij aankomst op de luchthaven van Dubai verwelkomd door een vertegenwoordiger van onze 
lokale agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Dubai Stadshotels  10 15
 Hotels Palm Island  45 45
 Hotels Jumeirah Beach   30 30

Uw transfer wordt uitgevoerd in een luxe BMW-5 of gelijkwaardig (2 volw. + 1 kind) of een Mercedes 
Viano (3-4 inzittenden).

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf in Dubai zal een host van onze lokale vertegenwoordiging u bezoeken. Hij zal u 
lokale informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle door ons gecontracteerde resorts in Dubai leveren deze dienst gratis (informatie onder voorbe-
houd van wijzigingen).

Ter plaatse te betalen
In Dubai en de andere emiraten geldt een toeristenbelasting van 20 Dirhams (ca. € 4,-) per kamer per 
nacht voor 5* hotels. Bij een 2- of 3-slaapkamer suite of appartement wordt 2 dan wel 3x de toeslag 
berekend (onder voorbehoud van wijzigingen). De toeslagen zijn gebaseerd op de officiële hotelclassi-
ficatie zoals deze ter plaatse gehanteerd wordt. U dient deze toeristenbelasting ter plaatse in het hotel 
af te rekenen. 

VIP Vertrekservice
Desgewenst kunt u bij vertrek vanaf de luchthaven van Dubai gebruik maken van de Gold Marhaba 
Service inclusief de Marhaba Lounge bij vertrek. Een snelle check-in, paspoortcontrole, douaneforma-
liteiten en buggytransfer naar de lounge worden voor u verzorgd. In afwachting van uw retourvlucht 
kunt u in de Marhaba Lounge relaxen en heeft u de beschikking over wireless internet, magazines, 
internationale kranten (alcoholische) drankjes, lichte maaltijden en snacks.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staat onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.
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ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWA ARDEN
ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWAARDEN
Onderstaand publiceren wij slechts een selectie van onze 
Algemene Informatie en Voorwaarden. Voor de volledige tekst 
van deze voorwaarden verwijzen wij u naar onze website, 
www.silverjet.nl/voorwaarden.  

Tijdens uw aanvraag ontvangt u bij de offerte de gehele Silverjet 
Vakantie voorwaarden en ANVR Reizigersvoorwaarden per 
mail. Wanneer u de voorwaarden liever per post ontvangt dan 
kunt u deze opvragen via een mail aan
klantenservice@silverjet.nl of telefonisch via 055 - 3575500. 

ANVR REIZIGERSVOORWAARDEN 
EN ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
SILVERJET VAKANTIES
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is aangeslo- 

ten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisonder-
nemingen (ANVR). Deze vereniging hanteert strenge normen 
voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen 
en informatie daarover. De reizen in deze brochure worden 
aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van 
toepassing zijn op alle arrangementen in deze reisgids tenzij 
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 

Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgeno- 
men in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet 
weten als je op reis gaat’. De brochure bevat  
naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere 
belangrijke informatie. De ANVR-Reizigersvoor-

waarden en overige informatie zijn te vinden op: 
www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf . 

Indien u een Silverjet vakantie boekt bij een ANVR reisburo of 
een Zelfstandig Reis Adviseur  dan gelden in basis de ANVR-
Reizigersvoorwaarden. Wanneer betreffende wederverkoper 
aanvullende diensten (bv. een huurauto) toevoegt aan de 
Silverjetreis dan gelden de ANVR GRA-voorwaarden (GRA 
betekent Gekoppeld Reis Arrangement). Een afschrift daarvan 
kunt u bij uw wederverkoper verkrijgen. De GRA-voorwaarden 
zijn ook gepubliceerd op www.anvr.nl

De navolgende bepalingen zijn door Silverjet Vakanties zelf 
vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze 
artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en 
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep 
Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. 
Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen 
kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de 
ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als 
aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld 
staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de 
reiziger verder te versterken.

ANNULERING
Silverjet Vakanties hanteert de volgende annuleringskosten op 
alle arrangementen:
• Bij annulering tot de 30e kalenderdag (exclusief) 
 vóór de vertrekdag: de volledige aanbetaling 
• Bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) tot 
 de 15e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van  
 de reissom of de volledige aanbetaling als deze hoger is;
• Bij annulering vanaf de 15e kalenderdag (inclusief) 
 de volledige reissom (=100%)

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Wij maken u nadrukkelijk attent op het feit dat sommige 
hotels in het hoogseizoen, rond feestdagen en in geval van 
een vroegboekactie regelmatig strengere betalings- en annu- 
leringsbepalingen hanteren. In voorkomende gevallen infor- 
meren wij u bij boeking over deze afwijking. Voor afslag-tijden 
bij golfarrangementen zijn wisselende voorwaarden van 
toepassing, waarover u ook geïnformeerd wordt bij boeking. 
Voorts gelden bij low cost airlines en bepaalde lijndienst- 
reserveringen eveneens afwijkende annuleringsvoorwaar- 
den, te weten 100% kosten direct na boeking. Wellicht een extra 
reden om bij boeking een pas-sende verzekering af te sluiten. 

REISSOMMEN & AANBETALINGEN
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een 
aanbetaling van tenminste 15% van de totale overeengekomen 
reissom, verhoogd met (indien van toepassing) de volledige 
ticketprijs, binnen 8 kalenderdagen te zijn voldaan. Het restant 
van de reissom moet uiterlijk 42 dagen voor vertrek in het 
bezit zijn van Silverjet Vakanties. Boekingen welke gemaakt 
worden binnen 42 dagen voor vertrek dienen in zijn geheel per 
omgaande te worden voldaan. Na ontvangst van het volledige 
bedrag geven wij de reisbescheiden af. Afwijkende condities, 
soms van toepassing in geval van specials of bij zeer exclusieve 
accommodaties met name in het hoogseizoen, worden aan u 
bekend gemaakt bij boeking.Meestal houdt dit een verhoogde 
aanbetaling in, soms tot wel 100%. In dergelijke gevallen dient 
u ook rekening te houden met strengere annuleringscondities.

Aanpassing reissom
Silverjet Vakanties behoudt zich het recht voor tot 20 dagen 
voor vertrek de reissom te verhogen i.v.m. wijzigingen van 
vervoerskosten, brandstoftoeslagen, verschuldigde belastin- 
gen, actuele wisselkoersen of eventuele consequenties i.v.m. 
geluidshindermaatregelen en/of milieubelastingen. Voor zover 
deze kosten bekend waren bij het vaststellen van de indi-
catieprijzen van onze reizen (november 2019) zijn zij daarin 
opgenomen. Het is echter niet uitgesloten dat na het verschij-
nen van de brochure (december 2019) een heffing alsnog moet 
worden aangepast. Deze zal op de factuur duidelijk worden aan- 
gegeven. Verhogingen zullen niet worden doorberekend vanaf 
het moment dat de gehele reissom op de bankrekening van 
Silverjet Vakanties is bijgeschreven. In geval er niet rechtstreeks 
aan Silverjet Vakanties wordt betaald dient het reisbureau 
de gehele reissom aan Silverjet Vakanties te hebben voldaan.

AANBETALING LOW COST AIRLINES EN 
VERVROEGD GEPRINTE LIJNDIENSTTICKETS
Voor elke zgn. low cost vliegreservering brengen wij de 
volledige ticketprijs (naast de reguliere aanbetaling voor het 
hotel, meestal 15%) als aanbetaling in rekening om reden dat 
direct bij boeking de tickets (automatisch en elektronisch) 
geprint worden en daarmee direct betaald zijn. Voor dergelijke 
boekingen hebben wij de betalingsvoorwaarden hierop moeten 
aanpassen. Deze aanbetaling dient binnen 8 kalenderdagen 
na boeking in ons bezit te zijn en wordt met de restbetaling 
verrekend. Soms kan het ook voor lijndiensten noodzakelijk 
of voordelig zijn een reservering te maken waarbij de tickets 
direct geprint moeten worden. Hiervoor gelden dezelfde 
betalingsvoorwaarden. 

Uitzondering i.g.v. buitengewone omstandigheden
Er kunnen zich buitengewone omstandigheden voordoen 
(denk aan een pandemie zoals corona) die wijzigingen in onze 
voorwaarden wenselijk of zelfs noodzakelijk maken. Op het 
moment van uitkomen van deze brochure (november 2020) 
hebben wij in nauwe samenwerking met alle hoteliers en 
luchtvaartmaatschappijen onze aanbetalings-, wijzigings- en 
annuleringsvoorwaarden tot nader order aanzienlijk kunnen 
versoepelen. Voor de details en laatste updates van dergelijke 
tijdelijke  afwijkingen in de voorwaarden verwijzen wij u naar de 
website: www.silverjet.nl/algemene-voorwaarden

RESERVERINGSKOSTEN
Wij brengen u voor iedere boeking eenmalig € 35,- reserve- 
ringskosten in rekening.

PREFERENTIE OF ESSENTIE
Silverjet Vakanties zal zich uiteraard optimaal inspannen om aan 
eventuele preferenties (lees: voorkeuren), bij boeking opgege-
ven, te voldoen. Echter een garantie hiervoor kan nooit worden 
gegeven. Wilt u slechts boeken indien aan uw speciale wens(en) 
wordt voldaan dan is sprake van een essentie. Uw wensen 
worden schriftelijk aangevraagd en door de leverancier schrif- 
telijk bevestigd, waarmee uw verzoek gegarandeerd is. De kos- 
ten voor een essentie bedragen € 30,- per bevestigde aanvraag. 
Een aantal van onze accommodaties beschikt over voor- 
zieningen voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. Silverjet 
Vakanties wil v.w.b. de beschikbaarheid altijd zekerheid kunnen 
bieden en zal de aanvraag van deze speciale voorzieningen als 
een essentie behandelen. Zij zal de accommodatieverschaffer 
om een schriftelijke bevestiging vragen.

WIJZIGINGSKOSTEN
Voor vertrek:
• € 30,- voor elke wijziging of aanvulling (zoals wijziging van 
 verzorging, type kamer, naam, preferentie/essentie of ver- 
 voer) vanaf de dag na de boekingsbevestiging. 
 Geheel afhankelijk van wat de aanpassing/wijziging is wordt 
 deze binnen 28 dagen voor vertrek niet beschouwd als een 
  wijziging maar als een annulering. 
• Low cost airlines berekenen wijzigingskosten volgens de door 
  hen gehanteerde voorwaarden, in de meeste gevallen 100%. 
• Lijndiensten berekenen wijzigingskosten volgens de door 
  hen gehanteerde voorwaarden plus eventuele extra kosten  
 die de luchtvaart-maatschappij in rekening brengt vanwege 
  bijv. een duurdere boekingsklasse.

Na vertrek:
• Tijdens uw verblijf verlengen of eerder terugkeren € 60,- p.p. 
 excl. de aanvullende en van toepassing zijnde kosten, die 
  hotels en/of luchtvaartmaatschappijen in rekening brengen. 

STICHTING GARANTIEFONDS 
REISGELDEN
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is aangesloten 
bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U 
kunt dit controleren via www.sgr.nl  

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in 
deze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. 
Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd 
 

is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de 
wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen 
prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst 
mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is 
bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Daar waar dit 
garantiefonds tot op heden (november 2020) kosteloos gedekt 
was zal (vanwege uitzonderlijke omstandigheden) per 1 januari 
2021 een heffing worden ingevoerd van € 5,- per persoon.

STICHTING CALAMITEITENFONDS 
REIZEN
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is tevens aan- 
gesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds  Reizen. 

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger 
deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: 
-  (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als 
 gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen 
  uitvoeren
-  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als 
  gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of 
  indien wij u vervroegd moeten repatriëren. 
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp 
veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Bij een calamiteit kunt u 
aanspraak maken op de garantieregeling van het Calamitei-
tenfonds indien en voor zover de regeling daarin voorziet. 

VERANTWOORD TOERISME
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met 
mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen 
voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen 
genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat 
om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale 
cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal 
gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor 
betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we 
een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op 
de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen 
die op de vakantiebestemming wonen.

BESTRIJDING SEKSUELE UITBUITING 
VAN KINDEREN
Wij steunen actief de ANVR en Defence for 
Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuit-
buiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met 

ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden 
op www.meldkindersekstoerisme.nl  

DUURZAAMHEID
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met 
mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen 
voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen 
genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat 
om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale 
cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal 
gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor 
betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we 
een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op 
de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen 
die op de vakantiebestemming wonen.

GREENSEAT
Silverjet Vakanties realiseert zich goed dat de 

schoonheid van de natuur onderdeel is van een onvergetelijke 
vakantie en steunt daarom GreenSeat. GreenSeat biedt u 
de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van uw vliegreis te 
compenseren door de aanplant en bescherming van bossen 
wereldwijd. Zo kunt u eenvoudig een steentje bijdragen aan 
het tegengaan van het klimaatprobleem en tegelijkertijd de 
prachtige natuur op aarde in stand houden, zodat u blijvend 
kunt genieten van de mooiste vakantiebestemmingen. Meer 
weten en meedoen? Ga naar www.greenseat.nl.

Silverjet Vakanties is een handelsnaam van:
Traveljet Vakanties BV, Kvk nr 8075155
Dit programma wordt u aangeboden door:
SILVERJET VAKANTIES, Nederland
Vlijtseweg 230, 7317 AN APELDOORN
Tel.: 055-357 5500 / Fax: 055-357 55 09
E-mail: info@silverjet.nl / www.silverjet.nl

Silverjet Vakanties is lid van IATA
(International Air Transport Association).
IATA deelnemersnummer 57 2 1252 5
ANVR deelnemersnummer 4213
SGR deelnemersnummer 2686

COPYRIGHT Silverjet Vakanties
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gege-
vensbestand zonder schriftelijke toestemming van Silverjet 
Vakanties. Voor alle aanbiedingen, de gewenste reisduur en de 
juiste prijs vraag uw reisadviseur of kijk op www.silverjet.nl.
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