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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?

10 - SILVERJET VAKANTIES
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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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MAROKKO

Ontdek de vele gezichten van Marokko. Vlak bij 

Europa, op de uiterste noordwestpunt van het 

Afrikaanse continent, maar toch een andere wereld. 

Het grootste deel van het land wordt bedekt door 

woestijnvlakten waar leven nauwelijks mogelijk is. 

Het binnenland telt verschillende berggebieden, 

zoals het Rifgebergte in het noorden en het ruige 

centrale Atlasgebergte met toppen tot boven de 

4.000 meter die een groot deel van het jaar met 

sneeuw zijn bedekt.

Wie Marokko bezoekt zal onder de indruk zijn van 

de prachtige koningssteden, met hun labyrinten 

van markten (soeks) en lemen woonwijken waar de 

Afrikaanse en Arabische culturen samensmelten tot 

een bont geheel. De ommuurde kashba’s ademen 

een mysterieuze sfeer uit. De soeks zijn ware 

schatkamers, waarover de heerlijkste geuren van 

kruiden hangen. Koperslagers en leerbewerkers 

oefenen op straat hun traditionele ambachten uit. 

Van de vier koningssteden (Rabat, Fez, Meknes en 

Marrakech) is vooral Marrakech een bezoek meer 

dan waard, niet in de laatste plaats vanwege de vele 

meer dan uitstekende overnachtingsadressen. De 

stadskern (medina) wordt over een lengte van 12 

kilometer omringd door een hoge lemen muur die 

op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staat. 

Dankzij de ligging aan de Middellandse Zee in 

het noorden en de Atlantische Oceaan in het 

westen beschikt Marokko ook over een duizenden 

kilometers lange kustlijn met prachtige stranden 

en tal van badplaatsen, waar de laatste jaren ook 

resorts van internationale allure zijn verrezen. 

Driehonderd dagen per jaar zon, prachtige landschappen met enorme zandduinen en vergezichten, met palmen 

omzoomde sprookjesachtige oasesteden, een overvloed aan bedrijvige marktjes, heerlijke witte stranden met een warm klimaat. 

Dat is Marokko! 

MARRAKECH
Wanneer u Marrakech bezoekt, stapt u als het ware 

een sprookje uit Duizend-en-een-nacht binnen. In 

het centrum van de stad bevindt zich het Djemaa 

El Fna-plein met een indrukwekkend en fascinerend 

schouwspel. Hier verzamelen zich bij het vallen 

van avond dansers, muzikanten, schrijvers, 

vuurspuwers, slangenbezweerders, waarzeggers 

en straatventers. 

AGADIR
Agadir is een fraaie, moderne stad, met brede lanen, 

bloeiende tuinen, talrijke restaurants, terrasjes en 

winkeltjes, alsmede uitstekende hotels en een 

levendig uitgaansleven, vooral in en rond de medina. 

Rond de vissershaven en in de 16e-eeuwse Kasbah 

vind u nog een vleugje van het oude Agadir. Een 

aanrader is zeker een bezoek aan de soek en laat 

u onder dompelen in de gezellige drukte rondom de 

geurende kraampjes en kleurige stoffen. 

Het strand van Agadir is perfect om te zonnebaden, 

te zwemmen, zeilen, windsurfen of paard te rijden. 

Golfers kunnen zich hier uitleven op een van de 

mooiste golfterreinen van Marokko. 

COMBI MARRAKECH - AGADIR 
We kunnen iedereen aanraden om de heerlijke stad 

Marrakech in één reis te combineren met de fraaie 

stranden van Agadir. 

Op pagina 282 vindt u een voorbeeld van deze 

combinatiereis. Daarnaast kunt u natuurlijk 

ook andere hotels uit ons aanbod met elkaar 

combineren.

HOTELVOORZIENINGEN
In Marokko kunnen uw kinderen gewoonlijk gratis 

gebruik maken van de kidsc lubs. In Agadir zijn de 

niet-gemotoriseerde watersporten en de land-

sporten gratis (m.u.v. tennissen in de avonduren 

bij verlichting). Gemotoriseerde watersporten en 

babysitting zijn tegen betaling. Wanneer u gebruik 

wilt maken van de wellnessfaciliteiten dan zijn 

deze in de regel tegen betaling. Uitzonderingen op 

bovenstaande vindt u bij de beschrijvingen van de 

betreffende hotels en resorts. De openstelling van 

de bij de hotelbeschrijvingen genoemde restaurants 

is veelal seizoengebonden: niet alle restaurants zijn 

het gehele jaar dan wel dagelijks geopend.

 

AUTOHUUR

De hotels in Agadir en Marrakech bieden wij 

inclusief privétransfers aan. In plaats hiervan kunt 

u ook kiezen voor een huurauto of voor een paar 

dagen een auto huren en deze bij uw hotel laten 

bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN MAROKKO HEEFT VOORAL HET FOUR SEASONS 

RESORT MARRAKECH ONS HART GESTOLEN. KIJK 

OP PAGINA 276-277.

ATLANTISCHE
OCEAAN

 Tanger

Fez
Meknès

Marrakech

Agadir

El Jadida

Essaouira

Casablanca
RABAT

ALGERIJE

SPANJE

Jardins de la Koutoubia
Mövenpick Marrakech
Sofitel Palais Imperial
Four Seasons
Villa des Orangers

Sofitel Thalassa Sea & Spa

Agadir Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 18 19 20 20 22 23 24 25 25 24 20 18

Watertemperatuur in °C 17 17 17 18 19 21 23 22 21 20 19 18

Zonne-uren per dag 8 8 10 10 10 10 10 9 9 8 8 7

Dagen met enige neerslag 5 4 5 3 2 1 0 0 1 4 4 6
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MAROKKO | Marrakech

FOUR SEASONS RESORT MARRAKECH
CITY | FAMILY | WELLNESS

    

Gebouwd als een moderne en elegante Marokkaanse Medina wordt het Four 

Seasons Resort Marrakech omgeven door binnenplaatsen, paviljoens, fonteinen 

en Moorse tuinen met olijf- en palmbomen en een zee aan bloemen. Het 

resort ligt net buiten de oude stadswallen tegenover de uitgestrekte konink-

lijke Menara-tuinen. Vanwege deze ligging, de vele faciliteiten en hoogstaande 

service is het niet alleen geschikt voor rustzoekers; het staat tevens bekend als 

een van de beste en meest kindvriendelijke resorts in de wijde omge ving. 

Het Four Seasons is een oase van rust en brengt het beste wat Marrakech te 

bieden heeft op het gebied van architectuur, entertainment en stijl. Omarm al 

wat de ‘Rode Stad’ te bieden heeft vanuit dit unieke resort. Het oude gedeelte 

van Marrakech met zijn Medina, vele paleizen en andere beziens waardigheden 

ligt op wandelafstand. De luchthaven ligt op ca. 3,5 km afstand.

FACILITEITEN
U wordt welkom geheten door het vriendelijke personeel in de fraaie lobby, waar 

zich een boetiek bevindt met lokale kunstvoorwerpen en kleding. Ernaast ligt 

het Maarifa Cultural Center, gewijd aan de kunst en cultuur van Marokko. In de 

fraaie tuinen liggen twee zwembaden, waarvan één een rustig zwembad ideaal 

om te ontspannen. Naast het familiezwembad omringd door zonneterrassen 

met ligbedden en parasols bevindt zich de kidsclub (van 4 t/m 12 jaar) met 

kinderzwembad, speeltuin en vele (sport)activiteiten. 

Verder is er het Young Adult Centre (van 13 t/m 17 jaar) met speelkamer met 

videogames zoals Wii en Playstation, tafeltennis, biljart en een bioscoop. Ook 

is er een fitnessruimte (350 m²) en zijn er tennisbanen. In de directe omge ving 

liggen verschillende golfbanen. In het hart van het resort ligt de elegante Le 

Spa (1.600 m²) met hamam en open tuinen, watsu-zwembad en whirlpool. Er 

zijn aparte relaxruimtes voor mannen en vrouwen. De Spa biedt verschillende 

mogelijkheden voor gezichts- en lichaamsbehandelingen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het ontbijt wordt in buffetvorm 

aangeboden in Quattro. ‘s Avonds kunt u hier genieten van Italiaanse 

specialiteiten met Arabische invloeden op het buitenterras. Tijdens lunchtijd 

serveert de Azzera Grill & Poolbar bij het zwembad vlees- en visspecialiteiten 

alsmede internationale gerechten. In het hart van het resort naast de lobby 

ligt de Inara Bar & Lounge waar u terecht kunt voor een traditionele muntthee, 

cocktails en gerechten geinspireerd op de Turkse, Libanese en Marokkaanse 

keuken voor diner. Tevens zijn er voor de kleinste gasten speciale kindermenu’s. 

De openstelling van de restaurants is seizoengebonden. Ten slotte is er 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Het Four Seasons Marrakech beschikt over 139 luxe kamers en suites die zijn 

voorzien van airconditioning, lcd-tv, telefoon, iPod-dockingstation, cd/dvd-

speler, minibar, wifi, kluisje en strijkfaciliteiten. De luxe marmeren badkamers 

zijn uitgerust met dubbele wastafels, bad en inloopdouche met badjas, slippers 

en haardroger. 

Balkon of terras met zitje en uitzicht op het resort, de Menara-tuinen of het 

Atlasgebergte. In de kamers slaapt een eventuele derde volwassene of kinderen 

op een opklapbed en in de Suites op een sofabed.

Tuinzicht Kamer, Premier Tuinzicht Kamer en Zwembadzicht Kamer (ca. 42 m², 

max. 3 pers.): elegante kamer met zitgedeelte en kingsizebed of twinbedden. 

Gelegen op de begane grond tot en met de 3e verdieping van het hoofdgebouw.

Tuin Patio Kamer (ca. 42 m², max. max. 3 pers): elegante kamer op de begane 

grond van het hoofdgebouw met directe toegang tot de tuinen en de zwembaden. 

Met resortzicht.

Upper Pavilion Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): gelegen in de paviljoens op de 

1e verdieping. Met tuin en zwembadzicht. Ook boekbaar op de begane grond als 

Pavilion Patio Kamer.

Suite Tuinzicht (ca. 57 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.): op de begane grond, 

2e of 3e verdieping van het hoofdgebouw met woon- en aparte slaapkamer met 

kingsizebed. Extra badkamer. Met uitzicht op de tuinen van het resort en de 

Menaratuinen.

Suite Zwembadzicht (ca. 72 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.): op de 2e en 

3e verdieping van het hoofdgebouw met ruime woonkamer met eetgedeelte. 

Slaapkamer met kingsizebed en extra badkamer. Met uitzicht op de tuinen, 

zwembaden en/of het Atlasgebergte.
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Patio Suite met plungepool (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 

woonkamer met sofabed en aparte slaapkamer met kingsizebed en met extra 

badkamer. Gelegen op de begane grond van het hoofdgebouw of de pavil joens 

met directe toegang tot de tuinen en zwembad. Met plungepool.

Premier Patio Suite met plungepool (ca. 80 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 

ruimere suite gelegen op de begane grond van de paviljoens met woonkamer 

met sofabed en aparte slaapkamer met kingsizebed en extra badkamer. Met 

plungepool en resortzicht. 

Tweekamer Villa met plungepool (ca. 210 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 3 kind.): 

Elegante en luxe suite gelegen op de begane grond van de pavil joens met 

woonkamer, eetgedeelte en twee aparte slaapkamers met ieder een eigen en 

suite badkamer en  gastentoilet. Met groot terras en plungepool. Met resortzicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar 

Marrakech, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tuinzicht Kamer  2320 1324 1450 1604 

Premier Tuinzicht Kamer  2455 1389 1515 1674

Zwembadzicht Kamer  2618 1459 1585 1809

Tuin Patio Kamer  2746 1524 1650 1874 

Upper Pavilion Kamer  2746 1524 1650 1874

Suite Tuinzicht (o.b.v. 3 pers.)  2641 1494 1620 1824

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin brochure.

                                                 

SPECIAAL AANBEVOLEN

EEN BELEVENIS VOOR LIEFHEBBERS VAN ELEGANTIE EN COMFORT. EEN HOTEL 

DAT WORDT GEKENMERKT DOOR RUST, PRIVACY, UITGEBREIDE FACILITEITEN 

EN STIJLVOLLE EN DISCRETE SERVICE.  

Le Spa

Premier Tuinzicht Kamer
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SOFITEL MARRAKECH PALAIS IMPERIAL
 CITY | WELLNESS

       

 Executive Junior Suite

Het Sofitel Marrakech met allure en prestige bestaat uit twee afzonderlijke 

hotels: het Sofitel Palais Imperial met traditionele Marokkaanse invloeden 

en tradities en het Sofitel Lounge &  Spa met zijn moderne kamers en suites. 

Het Sofitel Marrakech biedt vele activiteiten en faciliteiten. Het hotel is rustig 

gelegen in de trendy woonwijk Hivernage aan de rand van de stad uit Duizend-

en-een-nacht en aan de voet van het Atlasgebergte, op loopafstand van het 

centrum (ca. 1 km) met de medina en het beroemde Djemaa El Fna-plein. De 

luchthaven ligt op ca. 4 km afstand. 

FACILITEITEN
Grote lounge met receptie en zithoeken en verschillende winkeltjes. In de 

met palmbomen omgeven tuin bevinden zich twee grote verwarmbare 

zoetwaterzwembaden met kinderbad en jacuzzi. Verder een terras met 

ligstoelen en parasols. Op de 1e verdieping ligt voor rustzoekers The Ultimate 

Pool (tegen betaling). Kids Suite is speciaal voor de kleine gasten ontworpen en 

zorgt voor onvergetelijke vakantieherinneringen. Babysit is op aanvraag. Vlakbij 

het hotel bevindt zich een 18-holes golfbaan. Het fraaie Sofitel So Spa health 

center omvat een fitnessruimte, een overdekt zwembad, hamam en jacuzzi. 

Daarnaast wordt een scala aan massages en schoonheidsbehandelingen 

aangeboden. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Le 

Jardin is het buffetrestaurant voor ontbijt en lunch met internationale en 

Marokkaanse gerechten. Het à la carte restaurant L’Oasis serveert mediterrane 

specialiteiten. Voor een diner bestaand uit oosterse gerechten met een Frans 

accent kunt u terecht in het à la carte restaurant So Good. Het uitstekende à 

la carte gourmetrestaurant L’Orangerie biedt tijdens het diner uitzicht op het 

Atlasgebergte. De openstelling van de restaurants is seizoengebonden. Er zijn 

verder verschillende loungeplekken. De pianobar Lawrence Bar met terras 

schenkt lokaal bier, champagne en vruchtensappen. Palais Darkum is de plek 

voor een ‘afternoon tea’ met gebakjes en So Nice voor smoothies op een terras 

met sofa’s. Cocktails en vruchtensappen kunt u bestellen bij de Pool Lounge Bar 

naast het zwembad, terwijl So Fun live-entertainment  van DJ’s en bands biedt. 

Voor de late uurtjes is er de trendy  bar So Zen.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 277 kamers en suites. Alle kamers zijn kleurrijk ingericht en 

voorzien van airconditioning, telefoon, satelliet-tv, wifi, internetaansluiting, 

strijkfaciliteiten, kluisje en minibar. Compleet ingerichte badkamer met bad en/

of douche, toilet en haardroger. Balkon of terras met zitje.

Deluxe Kamer (30 m², max. 2 pers.): ingericht met Marokkaanse accenten. 

Zicht op de Koutoubia-moskee en de stadsmuur. Ook boekbaar met tuin-/

zwembadzicht.

Deluxe Junior Suite (ca. 44 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimere kamer met 

zithoek. Met straatzicht (Hivernage). Ook boekbaar met zicht op het zwembad en 

het Atlasgebergte als Executive Junior Suite.

Prestige Suite (ca. 68 m², max. 2 volw. + 1 kind): aparte woon- en slaapkamer. 

Met zicht op het zwembad en  het Atlasgebergte.

Opera Suite (ca. 81m², max. 4 pers): ruime suite met 2 slaapkamers. 

Sofitel Lounge & Spa: zie onze website voor een uitgebreide beschrijving. 

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

en naar Marrakech, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  689 602 738 782

Executive Junior Suite  849 747 897 941

Prestige Suite  976 877 1021 1065

Opera Suite  1332 1233 1380 1424

Extra: 30% korting op een selectie van Spa behandelingen (geldig tot 12.00 uur) 

Vroegboekkorting: 10% bij aankomst op 01/04/21 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst 

geboekt.

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin brochure.
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MÖVENPICK HOTEL MARRAKECH
CITY

       

Lobby

Superior View Kamer

Het Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech is vernoemd naar de grote 

Sultan Ahmed Mansour Eddahbi die Marokko ooit naar nieuwe culturele 

hoogtepunten stuwde. Het is een oase in combinatie met modern design en 

Marokkaanse architectuur. Het hotel is gelegen in het moderne Hivernage-

district op loopafstand van trendy bars en restaurants maar ook dichtbij de 

medina en het beroemde Djemaa El Fna plein. De luchthaven ligt op ca. 4 km.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een indrukwekkende lobby met waterpartij. Er zijn drie 

verschillende zwembaden, waarvan één verwarmd, gelegen in de rustgevende 

tuinen. De zwembaden worden omringd door terrassen met ligstoelen en 

parasols. Voor de jongste gasten is er de kidsclub ‘Les P’tits Moussafirs’ met 

eigen zwembad en verschillende activiteiten. In de Ô de Rose Spa kunt u in 

een prettige omgeving terecht voor diverse schoonheidsbehandelingen en 

massages, met gebruik van lokale producten. In- en ontspannen is mogelijk 

in de Om Yoga Studio. Er is een zwembad, acht behandelkamers, 2 hamams, 

jacuzzi, sauna, een kapper en een nagelstudio. Ook is er een fitnessruimte. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- en volpension zijn mogelijk. 

U heeft de keuze uit verschillende restaurants met een authentiek decor. In het 

Saray restaurant kunt u terecht voor ontbijt met internationale gerechten. Er is 

tevens een terras. Jamra Organic & Healthy Living is het ‘al fresco’ restaurant bij 

het zwembad en geopend voor de lunch met ‘healthy food’ tot in de late middag. 

De Urban Brasserie - International Cuisine voor diner heeft  ook een buitenterras. 

In Dada’s Diner geniet u in een ontspannen atmosfeer van Maroccan Street 

Food. Tijdens een avond onder de sterren in de  54º Steak & Bar met dakterras 

vindt u een ontspannen en trendy atmosfeer voor cocktails en steaks tot in de 

late uurtjes. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De in totaal 503 elegante en moderne kamers en suites met Marokkaans 

design liggen verdeeld over zeven verschillende gebouwen te midden van de 

tuinen. De kamers zijn voorzien van airconditioning, minibar, tv, wifi, koffie-/

theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met regendouche of bad. Alle kamers 

hebben een terras of balkon.

Classic Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): elegante kamer met warme uitstraling. 

Badkamer met regendouche. Met straatzicht. Ook boekbaar met tuinzicht als 

Classic View.  

Superior Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): ruimere kamer in bruine tinten met 

designelementen. Badkamer met ligbad/douche. Balkon met straatzicht. Ook 

boekbaar met tuinzicht als Superior View. 

Suite (ca. 72 m², max. 2 volw. + 1 kind): moderne suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Badkamer met bad en aparte douche. Ook boekbaar met twee 

slaapkamers (4 volw. + 1 kind).

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

van en naar Marrakech, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer  610 544 659 675

Classic View  649 583 697 714

Superior Kamer  669 603 715 734

Suite  1 slaapkamer (o.b.v. 3 pers.)  814 748 863 905

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien 10 dagen voor aankomst geboekt.

Kamerupgrade: gratis upgrade van Classic kamer naar Classic View kamer en van Superior kamer 

naar Superior View kamer bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt.

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

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

deze brochure.
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LES JARDINS DE LA KOUTOUBIA
 CITY

       

Medina Kamer

Een perfecte keuze om deze fascinerende stad te ontdekken! Deze voormalige 

typisch Marokkaanse Riad Ouarzazi uit de 13e eeuw is verbouwd tot een waar 

tophotel: prestigieus, elegant en authentiek. Hoewel Les Jardins de la Koutoubia 

is gelegen in de levendige medina, direct naast het beroemde plein Djemaa El 

Fna, is de sfeer binnen het hotel juist rustig en ontspannen. Het centrum van 

Marrakech ligt op wandelafstand, de Menara-tuinen op ca. 3 km en de luchthaven 

op ca. 7 km.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een indrukwekkende entree met sfeervolle lounges. Van de 

twee kleine door het gebouw omsloten patiotuinen is er één voorzien van een 

zoetwaterzwembad dat wordt omgeven door een terras met comfortabele 

ligbedden en parasols. Er is tevens een dakterras met zwembad, ligbedden en 

uitzicht op de minaret van de Koutoubia-moskee. 

De uitgebreide Carita Spa kent een elegante sfeer en beschikt over een 

verwarmd binnenzwembad, hamams, verschillende behandelkamers, 

kapsalon en fitnessruimte. U kunt hier terecht voor diverse massages en 

schoonheidsbehandelingen. Er is tevens parkeergelegenheid. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. U heeft de 

keuze uit diverse specialiteitenrestaurants, zoals het Indiase à la carte restaurant 

Les Jardins de Bala voor lunch en diner op het dakterras met een fraai uitzicht 

over de omgeving van het hotel, het à la carte restaurant Marocain met live-

entertainment dat voor het diner is geopend en Marokkaanse specialiteiten op 

de menukaart heeft staan. 

Le Relais de Paris is een à la carte grillrestaurant in de tuin van de tweede patio 

kent een bijzonder ontspannen sfeer en is geopend voor lunch en diner. Voor 

drankjes, snacks en een lichte lunch kunt u terecht bij snackbar Imlil bij het 

zwembad. 

De openstelling van de restaurants is seizoengebonden. Naast de lobby vindt u 

de pianobar Ourazazi met cocktails en op het dakterras de Sky Bar met heerlijk 

uitzicht.

ACCOMMODATIE
Les Jardins de la Koutoubia beschikt over 108 kamers en suites, alle sfeervol 

ingericht en voorzien van wifi, minibar, kluisje en satelliet-tv. Badkamer met 

ligbad/douche. 

Medina Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): comfortabele en verzorgde kamer.

Patio Kamer (ca. 44 m², max. 3 pers.): elegante en warm ingerichte kamer. Met 

uitzicht over de binnenplaats.

Mini Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): stijlvolle en ruime suite met open plan woon-/

slaapkamer. Luxe badkamer met bad en aparte douche. Met terras of balkon.

Junior Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): ruimere en moderne ingerichte suite met 

Marokkaanse accenten en een aparte woon- en slaapkamer.

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

en naar Marrakech, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Medina Kamer  730 599 657 681

Patio Kamer  838 680 735 771

Mini Suite  931 748 799 843

Junior Suite (o.b.v. 3 pers.)  975 752 794 868

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.
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LA VILLA DES ORANGERS
BOUTIQUE | CITY

       

Junior Suite

Een kleinschalig boutique hotel met een sprookjesachtige Duizend-en-een-

nacht sfeer. Villa des Orangers is gehuisvest in een traditionele stadswoning die 

in de jaren dertig van de vorige eeuw door een Marokkaanse rechter is gebouwd. 

De villa ligt nabij de Koutoubia-moskee met haar fabelachtige minaret. Deze 

unieke ligging in het hartje van Marrakech, de intieme patio’s en de fonteinen 

maken dit hotel tot een ideale locatie voor een vakantie waarin u optimaal kunt 

relaxen en genieten in een luxe omgeving. De medina en het Djemaa El Fna-

plein liggen op wandelafstand en de luchthaven bevindt zich op ca. 7 km. Het 

hotel is minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

FACILITEITEN
Achter de hoge muren bevinden zich een intieme sfeervolle receptie en drie 

salons met open haard. La Villa des Orangers heeft twee zwembaden waarvan 

één op het dak van het hotel met uitzicht op de Koutoubia-moskee en het 

Atlasgebergte. In de tuin bevindt zich een verwarmd zwembad. Verder zijn er 

een fitnessruimte en een winkel. 

Het hotel herbergt een traditionele hamam en er zijn diverse massages en 

schoonheidsbehandelingen mogelijk. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt en een lichte lunch tussen 12:00 en 15:00 uur. In de lounges worden 

de gehele dag gratis non-alcoholische dranken of muntthee geserveerd. Het 

gastronomische restaurant biedt elke dag een ruime keuze aan gerechten uit 

de Marokkaanse en mediterrane keuken en voert excellente wijnen op de kaart.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 27 kamers en suites en bestaat uit verschillende gebouwen 

met fraaie patio’s. Alle kamers zijn smaakvol ingericht en voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, minibar en kluisje. Badkamer met 

meestal bad en douche en dubbele wastafel.

Deluxe Kamer (ca. 16 m², max. 2 pers.): gelegen in de kleine patio op de begane 

grond of 1e verdieping. In sommige kamers is de badkamer via enkele treden 

bereikbaar. 

Deluxe Terrace Kamer (ca. 16 m², max. 2 pers.): gelegen op de 1e verdieping met 

privédakterras (via binnentrap bereikbaar). In sommige kamers is de badkamer 

via enkele treden bereikbaar. Met uitzicht op het Atlasgebergte of de medina.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer op de 

begane grond of op de 1e verdieping.

Junior Suite Duplex (ca. 35 m², max. 2 pers.): splitlevelkamer gelegen op de 

begane grond. Lounge en badkamer beneden. Met tuinzicht.

Terrace Suite (ca. 40 m², max. 2 pers.): gelegen op de bovenste verdieping 

met privédakterras (via binnentrap bereikbaar). Uitzicht op de medina of het 

Atlasgebergte.

Grand Suite (ca. 45 m², max. 2 pers.): ruime suite op de bovenste verdieping. 

Privédakterras (via binnentrap bereikbaar). Uitzicht op de Koutoubia-moskee of 

het Atlasgebergte. 

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

vliegreis van en naar Marrakech, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaat-

se van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1014 752 867 1034

Deluxe Terrace Kamer  1143 843 957 1163

Junior Suite  1356 992 1106 1376

Terrace Suite  1407 1028 1139 1426

Grand Suite  1470 1072 1186 1490

Master Suite  1677 1217 1328 1696

Extra: Dagelijks een lunch, gratis non-alcoholische drankjes en gratis gebruik van de wasserijser-

vice tijdens het verblijf. 1x gratis Discovery Hamam behandeling van 30 minuten bij min. verblijf 

van 4 nachten.

Kamerkorting: 30% bij verbijf van 13/06/21 t/m 03/09/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor diner: vraag uw reisad-

viseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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MARRAKECH & AGADIR COMBI

MarrakechAgadir

Dag 1: Amsterdam - Marrakech

U vliegt met Transavia naar Marrakech. Na 

aankomst volgt uw privétransfer naar hotel Sofitel 

Marrakech Palais Imperial voor een verblijf van 2 

nachten op basis van logies/ontbijt. Zie blz. 278 van 

deze brochure voor een beschrijving van dit hotel en 

onze webpagina.

Dag 2: Marrakech

Een hele dag om deze prachtige stad te verkennen. 

Uw hotel ligt in de levendige medina, vlakbij het 

beroemde Djeema El Fna-plein. Hier verzamelen 

zich bij het vallen van de avond talrijke artiesten 

zoals muzikanten, schrijvers, vuurspuwers en 

slangenbezweerders voor een bont spektakel. 

Bezoek ook de hoge lemen stadsmuur die rondom 

de medina loopt en het Bahia-paleis uit 1880 

gebouwd in opdracht van de grootvizier. 

De Jardin Majorelle waar Yves St. Laurent woonde 

is een bezoek meer dan waard. Het herbergt 

tegenwoordig een uniek Berbermuseum en heeft 

kleurrijke tuinen met een exotische collectie bomen, 

planten en cactussen. Bewonder de prachtige 

Koutoubia-moskee uit de 12e eeuw, het beroemdste 

religieuze bouwwerk met stenen ornamenten aan 

de buitenkant van de minaret.  

Dag 3: Marrakech - Agadir (ca. 180 km)

Rond 10.00 uur in de ochtend staat uw privéchauffeur 

gereeed voor de transfer naar Agadir en gaat u in 

zuidwestelijke richting over de snelwegen en N8 

en A7. Na ongeveer 2½ uur bereikt u de badplaats 

Agadir waar u uw intrek neemt in het Sofitel Agadir 

Thalassa Sea & Spa dat direct aan het strand ligt. 

Zie blz. 283 van deze brochure en de webpagina        

voor een beschrijving van dit resort.

Dag 4-7: Agadir

Geniet van het verblijf in uw luxe accommodatie en 

het kilometerslange strand van Agadir. Het is de 

grootste en meest populaire badplaats van Marokko 

en kent meer dan 300 zonnedagen per jaar. De 

moderne stad met brede boulevards, restaurants, 

winkels en een levendige uitgaanscultuur ligt aan 

een fraaie baai met lang goudkleurig zandstrand en 

heeft een gezellig toeristisch centrum. 

De stad en omgeving bieden voor een ieder vele 

mogelijkheden. Voor sportliefhebbers zijn er 

onder meer verschillende fraaie golfterreinen en 

voor de natuurliefhebbers is er het Sous-Massa 

natuurreservaat met vele vogelsoorten. 

U kunt natuurlijk ook een bezoek brengen aan de 

levendige soek. In en rond de medina en de nieuwe 

jachthaven is er van alles te beleven. Hier bevinden 

zich traditioneel nagebouwde witte huisjes, typisch 

Marokkaanse cafeetjes en moderne restaurants. En 

geniet vooral van het verblijf in uw hotel.

Dag 8: Agadir - Amsterdam

De privétransfer brengt u in de loop van de dag in 

een half uurtje naar de luchthaven van Agadir (ca. 

23 km), waar u de vlucht terug naar Amsterdam 

neemt.

Marrakech & Agadir, 8-daagse combinatiereis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

In een Tweepersoonskamer. 2148 1525 2079     1689

Hotels

Marrakech Sofitel Palais Imperial 5*

Agadir Sofitel  Thalassa Sea & Spa 5* 

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar Marrakech en retour vanaf Agadir en lucht-

havenbelasting. • Executive lounge op Schiphol. 

• Privétransfer van en naar de luchthavens in Marrokko.

• Transfer met privéchauffeur van Marrakech naar Agadir.

•  7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten in 

Marra kech (verlenging mogelijk) in een Deluxe Kamer, 5 nach-

ten in Agadir in een Superior Kamer.

Neem voor de actuele prijzen, andere hotels of  kamertypen of 

andere bezetting contact op met onze verkoopafdeling. 

Combineer uw bezoek aan het feeërieke Marrakech met een aantal nachten bij de 

badplaats Agadir met zijn eindeloze stranden.

ATLANTISCHE
OCEAAN

Marrakech

Agadir

Essaouira

Casablanca

ALGERIJE

MAURITANIË

SPANJE
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SOFITEL AGADIR THALASSA SEA & SPA
DESIGN | WELLNESS

    

Het schitterende Sofitel Thalassa Sea & Spa is een elegante mix van modern 

design en Marokkaanse stijl. Absoluut een tophotel met een aangename, luxe 

ambiance, persoonlijke service en een zeer fraai interieur waarin water de 

hoofdrol speelt. Door de hoge buitenmuren lijkt het geheel op een Arabische 

citadel. In de weelderige patio heerst een serene sfeer voor een tijdloze en 

onvergetelijke ervaring. Het hotel biedt een prachtig uitzicht over de Atlantische 

Oceaan. De medina van Agadir ligt op ca. 4 km en de luchthaven op ca. 25 km.

FACILITEITEN
De imposante entree van het resort biedt een lobby, zitjes en receptie. In de 

riante tuin liggen twee zwembaden (waarvan één verwarmbaar) met ligbedden 

en Balinese loungebanken. Ook op het privéstrand treft u ligbedden en Balinese 

loungebanken. Het aanbod in de Kids Clubs is voor verschillende leeftijds-

groepen. Dagelijks worden diverse activiteiten georganiseerd. Babysitservice is 

op aanvraag. Voorts fietsverhuur, tennisbaan en een fitnesscenter. In de directe 

omgeving zijn verschillende watersportmogelijkheden. Het hotel staat vooral 

bekend vanwege haar thalassotherapie en thermische baden en biedt naast 

een verwarmd binnenzwembad, hydromassagejets, een sauna en een hamam 

ook verschillende schoonheidsbehandelingen en massages  om de juiste balans 

tussen lichaam en geest te creëren. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- of volpension is ook mogelijk. 

Restaurants: buffetrestaurant Le Market met terras is geopend voor ontbijt en 

diner en voert een mediterrane en Marokkaanse keuken. Bij L’ Atlantique bij het 

zwembad kunt u ’s middags en ’s avonds terecht voor internationale gerechten. 

Het voor het diner geopende gourmetrestaurant Le Palais du Jardin heeft de 

Marokkaanse keuken op de menukaart staan. Voor verfrissende smoothies kunt 

u overdag in The Aman Bar terecht. ’s Avonds worden hier heerlijke cocktails 

geschonken. Het hotel biedt een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 173 kamers en suites zijn stijlvol ingericht. Het interieur van de kamers 

bestaat uit een combinatie van moderne en natuurlijke elementen. Alle zijn 

voorzien van flatscreen-tv, wifi, minibar en airconditioning. Badkamer met 

kleurentherapie-douche, haardroger en producten van L’Occitane. Balkon of 

terras met zitje.

Superior Kamer  (ca. 25 m², max. 2 pers.): fraaie kamer met zwembad- en/of 

zeezicht. 

Superior Kamer Tuinzicht (ca. 35 m², max. 2 pers): ruime kamer met inloopkast 

en met tuinzicht. Ook te boeken met zijzeezicht als Deluxe Kamer Zijzeezicht.

Junior Suite (ca. 50 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan suite met rustige 

zen-inrichting. Badkamer met bad en douche. Met zwembad- en/of zijzeezicht. 

Prestige Suite (ca. 73 m², max. 2 volw. + 2 kind.): suite met aparte slaapkamer 

(niet afsluitbaar met een deur). Met zijzeezicht. 

Opera Suite (ca. 130 m², max. 2 volw. + 2 kind.): luxe suite met tuin en 

privézwembad.

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

en naar Agadir, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1042 962 1447 1021

Superior Kamer Tuinzicht  1008 928 1409 987

Deluxe Kamer Zijzeezicht  1056 972 1471 1031

Junior Suite  1361 1281 1824 1340

Prestige suite  1630 1549 2145 1608

Opera Suite  2087 2003 2670 2062

Extra: 1 x gratis entree tot de Spa per persoon per verblijf bij min 7 nachten verblijf.

Kamerkorting: 20% bij min 7 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 09/04/21, van 03/05/21 t/m 

30/06/21 en van 01/09/21 t/m 15/10/21 en 15% bij min 4 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij aankomst op 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 30/04/21.

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

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

deze brochure.
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ABC-EILANDEN

CURAÇAO
De grootste Nederlandse koloniale erfenis is 

te vinden op Curaçao. De zonnig gekleurde 

koopmanshuizen in Willemstad met hun trap- en 

flessengevels zijn een bezoek meer dan waard. Het 

water, de grote brug en de gezellige markt maken dit 

fraais tot de Caribische versie van Holland. Curaçao 

biedt naast de onderwaterwereld en mooie stranden 

een fraai heuvellandschap met baaien. Het heerlijke 

klimaat, ongeacht het jaargetijde, maakt iedere 

vakantie in één van de luxe hotels op Curaçao tot 

een succes. Het toerisme is dan ook een belangrijke 

bron van inkomsten. De trots is vooral de hoofdstad 

Willemstad met zijn prachtige koopmanshuizen 

langs de handelskade. Over de pontjesbrug ligt de 

historische wijk Otrobanda met fraaie pakhuizen. 

Hier bieden wij u het recent gerenoveerde 

Renaissance Curaçao aan. Op iets meer dan een 

kilometer van het centrum van Willemstad vindt 

u aan een mooi zandstrand het historische Avila 

Beach Hotel. Daarnaast kunt u op Curaçao uw oog 

laten vallen op het sfeervolle Baoase Luxury Resort, 

het gezellige en sportieve Lion’s Dive Beach Resort 

vlakbij Sea Aquarium, en de exclusieve Royal Villa’s 

bij de Jan Thiel baai. Nieuw in ons aanbod is het 

Dreams Curaçao, dit all-inclusive resort ligt aan de 

monding van de Piscaderabaai. Vlakbij het Dreams 

Curaçao, ligt het eveneens voor Silverjet Vakanties 

nieuwe Marriott Curaçao. Dit uitstekende vijfsterren 

hotel beschikt over een uitgebreid aanbod van 

restaurants, moderne en sfeervolle kamers en 

suites, zwembaden en is direct aan zee gelegen.

BONAIRE
Een tropische idylle! Bonaire is dunbevolkt en geniet 

vooral bekendheid om de natuur en aangename 

stranden. Het eiland heeft wereldwijd een reputatie 

opge bouwd als een paradijs voor snorkelaars en 

duikers met prachtige koraalriffen die tot de mooiste 

ter wereld worden gerekend. Daarnaast biedt het 

Nationale Park Slagbaai 2200 ha aan natuur schoon: 

prachtige baaien, azuurblauwe zee, grote vlaktes 

met bloeiende cactussen. Karakteristiek zijn ook 

de Caribische flamingo en de divi-divi boom. In de 

hoofdstad Kralendijk zijn historische gebouwen 

en gezellige terrasjes. Vlakbij de hoofdstad selec-

teerden wij voor u de intieme en romantische 

Harbour Village Beach Club. 

Curaçao en Bonaire, vormen samen met Aruba, gezamenlijk de ABC-eilanden. Heerlijke, zonzekere bestemmingen met gezellige 

hoofdsteden met tal van restaurants, bars en terrasjes te midden van oer-Hollandse koloniale gevels die veelal in zonnige Caribische kleuren 

zijn opgetrokken.

HOTELVOORZIENINGEN
Op Curaçao en Bonaire kunnen uw kinderen 

gewoonlijk gratis gebruik maken van de kidsclub. In 

de meeste gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde 

watersporten en de landsporten gratis (m.u.v. 

tennissen in de avonduren bij verlichting). Gemo-

toriseerde watersporten en babysitting zijn tegen 

betaling. Ook wanneer u gebruik wilt maken van 

de wellnessfaciliteiten is dit in de meeste gevallen 

tegen betaling. Uitzonderingen op bovenstaande 

regels vindt u bij de beschrijvingen van de 

betreffende hotels en resorts.

AUTOHUUR

Standaard bieden wij de meeste resorts op 

Curaçao en Bonaire aan inclusief privétransfers. 

Uitzondering hierop zijn het Villa Royale, hier 

verblijft u inclusief huurauto en Harbour Village 

Beach Club waar de transfer door het hotel verzorgt 

wordt. Ook voor de overige accommodaties kunt u 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een auto huren en deze bij uw hotel laten bezorgen.

ARUBA ONLINE

Naast ons afwisselende aanbod van luxe 

accommodaties op  Curaçao en Bonaire, bieden wij 

u ook een aantal uitstekende hotels op Aruba aan.   

Ons aanbod op Aruba bestaat uit; Bucuti & Tara 

Beach Resort, Renaissance Aruba Resort & Casino  

en Hilton Aruba Caribbean Resort. Meer informatie 

over deze hotels vindt u op onze website: https://

www.silverjet.nl/luxe-vakantie/aruba

 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP CURACAO HEEFT VOORAL BAOASE ONS HART 

GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 286-287

CARIBISCHE ZEE

ARUBA
CURAÇAO

BONAIRE 

VENEZUELA

VENEZUELA

Harbour Village

Baoase

Renaissance
Avila

Lions Dive

Hilton
Bucuti

Villa Royale

Renaissance

Dreams
Marriott

Oranjestad

Willemstad
Kralendijk

Curaçao & Bonaire Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 28 28 28 29 30 30 30 30 30 30 29 28

Watertemperatuur in °C 27 26 26 26 27 27 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 8 8

Dagen met enige neerslag 6 3 1 1 2 3 3 4 3 5 7 7
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Willemstad | CURAÇAO

 BAOASE LUXURY RESORT
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

        DELUXE

Romantic Pool Suite

Baoase Luxury Resort is een kleinschalig en intiem boutiquehotel te midden 

van tropische tuinen met Aziatische kunst, bloemen en planten aan een mooie 

zandbaai. Een bijzonder hotel met veel privacy, een uitzonderlijke service en 

een uitstekende cuisine. De luchthaven ligt op ca. 15 km en Willemstad op 3 km.

FACILITEITEN
Lounge en trendy boetiek. Check-in in de kamer. In de tropische tuin ligt een 

infinitypool. Op het 300 m lange privézandstrand heeft u de beschikking over 

ligstoelen en gazebo’s. Tevens worden er lichte snacks en water geserveerd. 

Het gebruik van kano’s en een snorkeluitrusting is inclusief. Het vernieuwde 

gourmetrestaurant Baoase Culinary Beach biedt u een uitstekende keuze voor 

ontbijt, lunch en diner. In 2020 is er een tweede restaurant geopend. Tijdens 

het diner kijkt u vanaf het houten terras over zee en de ondergaande zon. De 

maaltijden kunnen ook in de villa bereid worden. Het hotel organiseert diverse 

culinaire avonden met live muziek.

ACCOMMODATIE
De 3 kamers, 11 suites en 9 villa’s zijn gelegen in een tropische tuin en exotisch 

ingericht in Balinese stijl met hardhouten vloeren, kunstvoorwerpen en hoge 

plafonds. Voorzien van flatscreen-tv, dvd-speler, Nespresso-apparaat, minibar, 

plafondventilator en airconditioning. Badkamers met bad en/of douche. De 

villa’s beschikken over een compleet ingerichte luxe keuken. Dagelijks vers fruit.

Run of the House Kamer (max. 2 pers.): voorzien van een slaapkamer met 

kingsizebed en een moderne badkamer met regendouche. Klein terras met 

uitzicht op het resort of de tuin. 

Honeymoon Jacuzzi Suite (ca. 78 m², max. 2 pers.): op de tweede verdieping. 

Slaapkamer met kingsizebed en een moderne badkamer met regendouche. 

Terras met jacuzzi en mooi uitzicht over de tuin. Ook boekbaar met zeezicht.

Romantic Pool Suite (ca. 98 m², max. 2 volw.): slaapkamer met kingsizebed en 

een gastentoilet. Luxe badkamer met douche. Overdekt terras met zithoek en 

eettafel. Direct toegang van het terras tot het privézwembad of het zwembad.

Beach Front Pool Suite (ca. 249 m², max. 2 volw.): biedt spectaculair uitzicht op 

de lagune of de zee. Slaapkamer met kingsizebed en fraaie open-air badkamer 

met massief stenen bad en regendouche. Overdekte patio en terras met 

ligbedden en plungepool. Ook boekbaar met toegang tot het strand.

Tropical Pool Villa - 3 slaapkamers (ca. 230 m², max. 6 pers.): deze schitterende, 

ruim ingerichte villa is voorzien van een slaapkamer met kingsizebed en een en 

suite badkamer met regendouche. Een volledig ingerichte keuken en gastentoilet. 

Op de 1e verdieping bevinden zich 2 slaapkamers met queensizebedden, balkon 

en een badkamer met buitendouche. Riant terras  met eettafel, loungebedden en 

direct toegang tot het zwembad van het resort. 

Private Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 280 m², max. 4 pers.): op de begane 

grond een slaapkamer met open air badkamer, buitendouche en keuken. Grote 

open woonkamer, veranda met ligbedden, dinertafel, zithoek en privézwembad 

met jacuzzi. Op de 1e verdieping een 2e slaapkamer met badkamer en balkon.  

Superior Private Pool Villa - 4 slaapkamers (ca. 390 m², max. 8 pers.): deze 

elegante villa wordt omringd door een weelderige tropische tuin. Op de 

begane grond een slaapkamer met kingsizebed en een en suite badkamer met 

regendouche en ligbad. Op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers met 

queensizebedden en 2 badkamers met buitendouche. Volledig ingerichte keuken. 

Overdekt terras met salon en eettafel. Direct toegang tot het privézwembad. 

Tevens is de zeer luxueuze Master Villa boekbaar met 2-5 slaapkamers.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

‘Run of the House’ Kamer   3318 3318 3346 3318

Romantic Pool Suite   4298 4298 4326 4298

Private Pool Villa - 2 slaapkamers o.b.v. 4 personen   3620 3395 3416 3395

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, toeslagen voor volpension, all-inclusive en aanbiedingen: 

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

BAOASE IS EEN KLEIN PARADIJS WAAR U KUNT GENIETEN VAN WARME 

GASTVRIJHEID, EEN HOOG SERVICENIVEAU EN DE UITSTEKENDE KEUKEN.
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CURAÇAO | Willemstad

AVILA BEACH HOTEL
  ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

      DELUXE

Octagon Deluxe  Kamer

De uitgekiende combinatie van persoonlijke service en hedendaagse luxe maken 

het Avila Beach hotel al meer dan 65 jaar tot een aanrader. Dankzij de stijlvolle 

omgang met gasten voelt u zich direct thuis in dit aangename hotel dat al sinds 

jaar en dag een geliefde vakantiebestemming is voor meer en minder bekende 

Nederlanders. Willemstad ligt op ca. 5 minuten rijden (5 dagen per week, 2x per 

dag gratis shuttleservice) en 20 minuten op loopafstand.

FACILITEITEN
Lobby met receptie en lounge. Het onderbroken intieme strand met ligbedden 

bestaat uit twee delen. Het zwembad met de poolbar en de ligbedden ligt voor 

de Octagon-vleugel. Beleef klassieke concerten van wereldniveau in de La Belle 

Alliance Recital Hall. De Santai Spa biedt een keur aan massages, lichaams- 

en gezichtsbehandelingen, alsmede manicure/pedicure. Moderne fitnessruimte 

met sauna en jacuzzi (inclusief). Het romantisch aan zee gelegen à la carte 

restaurant The Pen biedt een uitzonderlijk menu met ingrediënten en gerechten 

uit de regio. Blues Restaurant & bar serveert heerlijke gegrilde specialiteiten en 

elke donderdag is er live jazz- en blues muziek. Avila Café met overdekt terras 

is geopend voor het ontbijtbuffet. Bij de Schooner Bar aan het strand kunt u 

overdag en ‘s avonds salades, sandwiches en cocktails bestellen. Tevens is het 

mogelijk op het strand romantisch te dineren.

ACCOMMODATIE
De 150 kamers en appartementen zijn voorzien van airconditioning, flat-

screen-tv, strijkfaciliteiten, kluisje, koelkastje en koffie-/theezetfaciliteiten. 

Badkamer met douche. Balkon of terras met zee- of tuinzicht. 2 aparte bedden 

of een kingsizebed.

Octagon Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer gelegen in de 

Octagon-vleugel. Modern interieur en badkamer met douche. Balkon of terras 

met gedeeltelijk zee- of tuinzicht.

Octagon Preferred Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw.): modern interieur en 

ingericht in frisse kleuren. Badkamer met inloopdouche en luxe badproducten. 

Balkon of terras met gedeeltelijk tuin-/zeezicht.

Octagon Deluxe Kamer (ca. 46 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegante kamer met 

kingsizebed of 2 queensizebedden, schrijftafel en zithoek. Badkamer met aparte 

douche en bad. Balkon of terras met gedeeltelijk zee- of tuinzicht.

Belle Alliance Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): recentelijk gerenoveerde kamer 

in Caribische stijl met heldere kleuren. Slaapkamer met kingsizebed of 2 

queensizebedden. Badkamer met inloopdouche. Balkon met (zij)zeezicht.

Belle Alliance Oceanfront Kamer: balkon met frontaal zeezicht.

Appartement 1 - slaapkamer (ca. 75 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim en modern 

ingericht. Het grote overdekte terras biedt zijdelings uitzicht op de Caribische 

Zee. Aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed, gastentoilet en volledig 

ingerichte open keuken. Badkamer met inloopdouche. Ook te boeken met 2 en 

3 slaap- en badkamers.

Blues Ocean Front Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw.): de populaire kamers in de 

Blues vleugel zijn gebouwd op de pier. De moderne kamers beschikken over een 

kingsizebed en badkamer met douche. Balkon met spectaculair uitzicht. 

Octagon Bolivar Suite (ca. 143 m², max. 3 volw.): ingericht met design meubels 

en exotische bamboevloeren. Aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed, 

kitchenette en 2 badkamers. Balkon met ligbedden en schitterend uitzicht.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Octagon Superior Kamer  1556 1556 1566 1556

Octagon Preferred Kamer  1622 1662 1632 1622

Belle Alliance Oceanfront Kamer  1712 1712 1722 1712

Blues Ocean Front Kamer  1991 1991 1999 1991

Octagon Bolivar Suite  2413 2413 2423 2413

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 24/12/21 indien 90 dagen voor aankomst ge-

boekt, geldig voor alle kamertype. Voor de 2- en 3-kamer appartementen geldt dit ook, met uitzonde-

ring van de periode 10/07/21 t/m 31/08/21.

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

pension en volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie 

achterin deze brochure.
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Mambo Beach | CURAÇAO 

LIONS DIVE & BEACH RESORT
ACTIVE | FAMILY

       DELUXE

Penthouse Suite

Een van de bekendste hotels van Curaçao, gebouwd in een Caribische stijl en 

omgeven door tropische vegetatie. Het Lions Dive & Beach Resort, dat onder 

Nederlands management staat, biedt een uitgebreid (water)sportprogramma en 

is mede door de gemoedelijke en ongedwongen sfeer uitermate geschikt voor 

een heerlijke familievakantie. Het strand van het resort is verbonden met het 

langste zandstrand van Curaçao. De Curaçao Beach Boulevard met vele bars 

en restaurants ligt op loopafstand en het Sea Aquarium bevindt zich naast het 

hotel. De luchthaven ligt op ca 20 minuten.

FACILITEITEN
Privéstrand met ligstoelen. Het resort heeft drie zwembaden, waaronder het 

unieke 50 meter lange sportbad en een kinderzwembad. Verder de Body Beach 

Wellness Club en een professionele 5*PADI-duikschool Ocean Encounters. De 

Santai Spa biedt schoonheidsbehandelingen, sauna en stoombad. Restaurant 

Piazza serveert mediterrane specialiteiten voor lunch en diner. Voor vis- en 

grillgerechten kunt u terecht in Restaurant Nemo. Restaurant Hemingway aan 

het strand is een prima keuze voor ontbijt, lunch en diner en 3x per week happy 

hour. De Chill Beach Bar & Grill op het strand voor barbeque, grillgerechten en 

drankjes. Regelmatig livemuziek. Gratis shuttleservice naar Willemstad.

ACCOMMODATIE
De kamers en suites zijn in Nederlands-Caraïbische stijl gebouwd en worden 

omringd door een tropische tuin, alle met balkon en schitterend uitzicht over 

strand en zee. Voorzien van airconditioning, koelkastje, plafondventilator, 

flatscreen-tv en telefoon. Kamerbezetting maximaal 2 volwassenen + 2 kinderen.

Ocean View Kamer (ca. 30 m²): met balkon of terras en zijdelings zeezicht.

Ocean Front Kamer (ca. 28 m²): voorzien van kingsizebed of 2 queensizebedden. 

Groot balkon en frontaal zeezicht. 

Ocean Front Canana (ca. 30 m²): met terras en direct aan het strand. 

Lions Appartement (ca. 100 m², max. 4 volw. + 2 kind.): recentelijk gerenoveerd 

in moderne stijl. Woonkamer met sofabed, volledig ingerichte keuken, een 

slaapkamer met kingsizebed en een slaapkamer met een queensizebed, 2 

badkamers waarvan 1 met bad en separate douche en 1 met douche. Groot 

terras met eettafel voor 6 personen. Groot balkon met ligbedden en uitzicht over 

het Olypische zwembad.

Lions Suite - 1 slaapkamer (ca. 100 m², max. 2 volw. + 2 kind.): voorzien van 

een slaapkamer met kingsizebed of 2 queensizebedden, plafondventilator en 

sofabed, fraaie badkamer met inloopdouche en gastentoilet. Volledig ingerichte 

keuken met magnetron en kookplaat. Groot balkon met zithoek, ligbedden en 

zeezicht.

Lions Suite - 2 slaapkamers (ca. 100 m², max. 4 pers.): als de Lions Suite 

maar met 2 slaapkamers: een slaapkamer met kingsizebed en badkamer 

met inloopdouche en een slaapkamer met een queensizebed en een kleine 

badkamer met douche.

Penthouse Suite (ca. 200 m², max. 4 pers.): fraaie suite op de hoogste verdieping 

met schitterend uitzicht. Woonkamer en 2 slaapkamers met kingsizebed. Een 

badkamer met bad en regendouche. Balkon met zithoek.

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

en naar Curaçao, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Ocean View Kamer  1636 1636 1643 1636

Ocean Front Kamer  1825 1825 1835 1825

Lions Suite - 1 slaapkamer  2215 2215 2225 2215

Lions Appartment  2259 2259 2269 2259

Lions Suite - 2 slaapkamers o.b.v. 4 pers.  1676 1676 1687 1676

Penthouse Suite   3141 3141 3151 3141

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/21 t/m 24/12/21 indien 105 dagen voor aankomst 

geboekt.

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

pension en volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie 

achterin deze brochure.
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CURAÇAO | Jan Thiel

VILLA ROYALE
DESIGN | BOUTIQUE

        

 

 Villa Master bedroom   

Villa Royale, een kleine parel verscholen in de exclusieve wijk Vista Royal. Het 

kleinschalige complex bestaat uit 4 luxueuze villa’s, die zijn ontworpen door 

architect Eric Kuster, een van de meest toonaangevende interieurdesigners 

van dit moment. Zijn interieurs staan vooral bekend om hun glamoureuze 

uitstraling. De villa’s zijn hoger gelegen en bieden zeer veel privacy en comfort. 

De inrichting is een perfecte balans tussen klassiek en modern design, een 

unieke combinatie van kleur en licht. Hoogwaardige kwaliteit in minimalistische 

stijl en bijzonder mooi uitgevoerd. Hier kunt u zorgeloos genieten van het 

adembenemende uitzicht over de tropische omgeving. Tijdens uw verblijf heeft u 

standaard de beschikking over een huurauto. Gelegen in de villawijk Vista Royal, 

op ca. 10 minuten loopafstand van de bekende Jan Thiel baai met beachclub 

en restaurants. De luchthaven ligt op ca. 40 autominuten en de hoofdstad 

Willemstad ligt op ca. 30 autominuten.

FACILITEITEN
Bij het kleinschalige villa-complex is een receptie (dagelijks geopend van 

09:00-18:00 uur), fitnessruimte, en een game room met playstation, pooltafel, 

tafeltennis- en voetbaltafel. Ideaal voor kinderen. Tevens wijnproeverij in de 

hiervoor speciaal ingerichte ruimte. Via de receptie kunt u een spabehandeling 

en kinderoppas boeken. De villa’s zijn voorzien van een eigen parkeerplaats. De 

omgeving is zeer geschikt voor duiken, snorkelen, zeilen, surfen en kajakken. 

Tevens bestaat de mogelijkheid een sloep te charteren (met of zonder skipper). 

ACCOMMODATIE
De modern vormgegeven villa’s worden omgeven door een tropische tuin. De 

villa’s zijn perfect afgewerkt met hoogwaardige producten en ingericht met 

luxe designmeubels. De hoge ramen creëren een oase van licht en ruimte. 

Dat in combinatie met de rijke decoratie, elegante meubilair en designlampen 

maken het tot een ultieme plek om te verblijven. Elke villa is ingericht met 

4 slaapkamers en aangrenzende badkamers met regendouche. De riante 

woonkamer beschikt over exclusieve  sofa’s en een eethoek. De moderne 

keuken met kookeiland beschikt over luxe apparatuur zoals Nespresso-

apparaat, blender, combi-oven, koelkast en een wijn-cooler. Groot gemeubileerd 

terras met buitendouche, 2 ligbedden, een grote eettafel, buitenkeuken met 

BBQ en een privézwembad (8x4m). Eén slaapkamer ligt op de eerste verdieping 

en de overige drie slaapkamers op de begane grond, tezamen met een luxe 

televisie-kamer. Toegang tot de villa is enkel mogelijk via de elektrische poort. 

Een uitgebreid ontbijt wordt dagelijks geserveerd in uw eigen villa. Op verzoek 

en tegen betaling is het mogelijk om vooraf boodschappen te laten verzorgen of 

heeft u de mogelijkheid om te genieten van culinaire gerechten van een private 

chef. Wij bevelen van harte de mogelijk aan om met uw gezin, familie of vrienden 

te genieten een geheel verzorgde bbq in uw villa.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2, 4, 6 of 8 pers., logies/ontbijt, 

elektriciteitsverbruik, 1x tussentijdseschoonmaak per week en eindschoonmaak, vliegreis van 

en naar Curaçao, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Villa o.b.v. 2 personen  2544 2544 3060 2553 

Villa o.b.v. 4 personen  1984 1984 2248 1993

Villa o.b.v. 6 personen  1739 1739 1918 1745

Villa o.b.v. 8 personen  1655 1655 1799 1662

Voor actuele prijzen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek 

www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Piscadera Baai | CURAÇAO 

CURACAO MARRIOTT BEACH RESORT
ACTIVE | CULINAIR

    

Zeezicht Kamer

Na een ingrijpende renovatie van 3 jaar werd het stijlvolle en elegante Curaçao 

Marriott Beach Resort eind 2019 opnieuw in volle glorie heropend. Het design 

is geïnspireerd op de Nederlandse maritieme tradities en uitgewerkt in een 

modern ontwerp door een beroemd Mexicaans architectenbureau. Gelegen aan 

de westkant van het eiland aan een schitterende zandbaai met een sprankelend  

uitzicht op zee. Dit aantrekkelijke strandhotel is omgeven door weelderige 

tropische tuinen en beschikt over een aantal uitstekende restaurants. Het 

historische centrum van Willemstad ligt op ca. 10 autominuten en de luchthaven 

op ca. 15 autominuten. Een geliefd resort met een uitstekende service en 

heerlijke ligging. 

FACILITEITEN
Imposante lobby en lounge. In de fraaie tuin de Harmony pooldeck, een riant 

familiezwembad en de Serenity Pooldeck, een infinity lap pool voor volwassenen 

met zonneterras, ligbedden, parasols en badhanddoekenservice. Vanuit de tuin 

heeft u direct toegang tot het parelwitte zandstrand met ligbedden en parasols. In 

de nabijheid van het hotel bevindt zich een wandel- en joggingpad. De Kids Club (4 

t/m 11 jaar) heeft een speeltuin en er worden diverse activiteiten georganiseerd 

bij het zwembad en op het strand. Tevens een moderne fitnessruimte met 

een uitgebreide selectie aan cardio-apparatuur, aquarobics, volleybal en yoga. 

Overdag is er een activiteitenprogramma. Het hotel biedt een aantal uitstekende 

bars en restaurants. Het fine dining restaurant Çspice biedt gerechten met 

lokale, Caribische en Zuid-Amerikaanse invloeden; voor diner zowel binnen of 

buiten op het terras met uitzicht op de Caribische Zee. De Izakaya Sushi Bar 

voor heerlijke sushi en zeevruchten en een ruime bier- en wijnselectie. De Zala 

Gastro Bar voor premium whisky’s, rum en lichte gerechten met Caribische 

flair. Papiamento Marketplace (grab & go) biedt verfrissende smoothies en 

gerechten voor lunch of diner. De Iguana Ocean Grill staat vooral bekend om de 

populaire hamburgers en sandwiches. Salty Iguana serveert lichte gerechten 

aan het zwembad gedurende de dag en in de avond signature cocktails. De bar 

in de lobby lounge voor koffie, diverse drankjes en cocktails. Het is ook mogelijk 

om een all-inclusive pakket te boeken. Hierbij inbegrepen zijn ontbijt tot 11:00 

uur, lunch en à la carte diner, alle (non)alcoholische dranken, bier en wijn. Alle 

drankjes worden per glas geserveerd (premium likeuren en wijnen zijn niet 

inbegrepen). 

ACCOMMODATIE
Alle 336 kamers en suites zijn ruim en in een modern design ingericht. Voorzien 

van airconditioning, kingsizebed of 2 queensizebedden, kluisje, flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, Nespresso-apparaat, zithoek, schrijftafel en 

strijkfaciliteiten. Badkamer met inloopdouche. Balkon of terras met uitzicht over 

de tropische tuin, het zwembad of de Caribische Zee. 

Kamer Tuinzicht (ca. 39 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met een 

kingsizebed of 2 queensizebedden. Gemeubileerd terras of balkon met tuinzicht.

Kamer Zwembadzicht: als de Kamer Tuinzicht maar met uitzicht op het 

zwembad. Ook boekbaar met zeezicht en frontaal zeezicht.

Suite (ca. 107 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met aparte woon- en slaapkamer 

met kingsizebed. Zowel in de woon- als in de slaapkamer een flatscreen-tv. 

Dinertafel voor 4 personen en gastentoilet. Balkon met schitterend uitzicht over 

zee.

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

en naar Curaçao, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven..

Kamertype  apr jun aug okt

Tuinzicht Kamer  1645 1645 1663 1645

Zwembadzicht Kamer  1679 1679 1699 1679

Zeezicht Kamer  1726 1726 1758 1728

Ocean Front Kamer  1762 1762 1790 1762

Suite  2252 2252 2273 2252

Voor actuele prijzen van de kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor all-inclusive: 

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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CURAÇAO  | Piscadera Baai

DREAMS CURAÇAO RESORT, SPA & CASINO
ALL INCLUSIVE | ACTIVE | FAMILY

       DELUXE

Het levendige all-inclusive Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino ligt aan 

de monding van de Piscadera Baai en slechts enkele minuten rijden van 

Willemstad. In 2019 heeft het hotel een volledige renovatie ondergaan. De 

moderne inrichting, gemoedelijke sfeer en het gastvrije personeel staan garant 

voor een ontspannen vakantie. Het resort biedt een scala aan faciliteiten en 

activiteiten die geschikt zijn voor de hele familie. De luchthaven van Curaçao 

ligt op ca. 12 km.

FACILITEITEN
In de fraaie tuin bevinden zich verschillende zwembaden en heeft u de keuze 

uit twee strandjes. Voor de kleine gasten is er een kinderbad met fonteinen, 

de Explorer’s kidsclub (van 3 t/m 12 jaar) en de Core Zone Teens Club (van 

13 t/m 17 jaar) met gameroom. Er worden voor jong en oud vele (sport)

activiteiten georganiseerd. De Dreams Spa van Pevonia biedt massages en 

schoonheids behandelingen. Tevens is er een fitnessruimte. U verblijft op basis 

van all-inclusive, het zgn ‘Unlimited-Luxury’ en heeft de keuze uit totaal 7 

restaurants met gerechten uit de hele wereld, onbeperkt gebruik van sterke 

dranken en verse vruchtensappen. Minibar met frisdrankjes, mineraalwater 

en bier. Tevens 24-uurs roomservice voor heerlijke diners op de kamer. Zowel 

overdag als in de avond live entertainment en thema-avonden.Het World Cafe is 

het buffet res taurant voor ontbijt, lunch en diner met internationale gerechten. 

Het aan zee gelegen Oceana biedt Caribische visge rechten en is open voor diner. 

Verder kunt u kiezen uit Barefoot Grill voor lunchgerech ten aan het zwembad, 

Portofino voor een al fresco dinner met Italiaanse specialiteiten. De Seaside Grill 

is een à la carte restaurant met ruime keuze aan gerechten van de grill en Coco 

Café voor dag en nachtservice van koffie- en theespecialiteiten met lekkernijen. 

ACCOMMODATIE
Alle 197 recentelijk gerenoveerde kamers en suites zijn modern en comfortabel 

ingericht. Voorzien van een kingsizebed of 2 queenbedden, kluisje,  flatscreen-tv, 

minibar (inclusief), koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel en airconditioning. 

Balkon of terras met uitzicht over het zwembad of de Caribische Zee. De 

kamerbezetting is op basis van de bestaande bedden.

Deluxe Kamer Zwembadzicht (ca. 33 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer 

met zithoek en badkamer met bad of inloopdouche. Balkon met zwembadzicht.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 33 m², max. 2 volw. + 2 kind.): als de kamer met 

zwembadzicht. Deze kamer biedt uitzicht over zee.

Preferred Club Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 33 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 

slaapkamer met zithoek en badkamer met bad of inloopdouche. Deze Kamers 

zijn gelegen op de 4e of 5e verdieping en inclusief de faciliteiten van de 

Preferred Club Lounge: privé check-in/out, congiergeservice, continentaal 

ontbijt, ‘s middags warme en koude hors d’oeuvres en in de avond desserts en 

fijne likeuren. Opgewaardeerde minibar en kussenmenu op de kamer.

Preferred Club Junior Suite (ca. 33 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 

opgezet in open plan woon-/slaapkamer met zithoek. Badkamer met bad of 

inloopdouche. Gelegen op de 3e tot de 5e verdieping. Balkon met uitzicht over 

zee. Inclusief de faciliteiten van de Preferred Club Lounge.

Preferred Club Suite (ca. 65 m², max. 2 volw.): woon-/slaapkamer met 

kingsizebed, inloopkast, comfortabele zithoek en eettafel voor 4 personen. 

Badkamer met inloopdouche. Balkon met uitzicht over zee. Inclusief de 

faciliteiten van de Preferred Club Lounge.

Preferred Club Presidential Suite (ca. 67 m², max. 2 volw.): deze fraaie ruim 

opgezette suite ligt op de bovenste verdieping van het hotel en biedt een 

schitterend uitzicht over zee. Opgezet in open plan met slaap-/woonkamer met 

een kingsizebed, comfortabele zithoek en eettafel voor 4 personen. Badkamer 

met inloopdouche. Inclusief de faciliteiten van de Preferred Club Lounge.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all inclusive, vliegreis van 

en naar Curaçao, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Zwembadzicht  1619 1637 1644 1620

Deluxe Kamer Zeezicht  1685 1706 1709 1692

Preferred Club Deluxe Kamer Zeezicht  1757 1778 1785 1761

Preferred Club Junior Suite  1933 1950 1960 1936

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

 Junior Suite
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Willemstad | CURAÇAO 

RENAISSANCE CURAÇAO
CITY  | CULINAIR

    

Tweepersoonskamer Zeezicht

Zwembad

Het Renaissance Curaçao Resort & Casino heeft in 2019 een uitgebreide 

renovatie ondergaan met als resultaat een sfeervolle, eigentijdse en frisse 

nieuwe uitstraling en inrichting. Geniet van de service en de unieke locatie met 

op loopafstand het gezellige centrum van Willemstad. De oude binnenstad en 

de mooie haven van Willemstad staan op de werelderf goedlijst van UNESCO. 

De stad heeft een rijke historie van monumentale panden, statige huizen 

en indrukwekkende forten. Het historische Rif Fort, aan de waterkant van 

Otrabanda (het centrum van Willemstad), maakt deel uit van het Renaissance 

Resort en reikt tot de ernaast gelegen Cruise Terminal. Het Spacenter, de 

spectaculaire infinitypool met zandstrand, het exclu sieve winkelcentrum, de 

uitstekende restaurants en het casino maken het geheel tot een resort met veel 

mogelijkheden. Het Renaissance hotel is een vakantiebestemming op zich. Het 

zal u hier aan niets ontbreken. De luchthaven ligt op ca. 10 km. 

FACILITEITEN
Sfeervolle lobby met receptie. Infinity zoutwaterzwembad met kunstmatig 

aangelegd zandstrand, massagehutten, restaurant en poolbar. De boulevard met 

luxe designwinkels en boetieks. Tevens vindt u hier een uitgebreid aanbod aan 

restaurants, variërend van internationaal tot lokaal en informeel tot gourmet. 

Blue Lobby Bar voor signature cocktails, diverse snacks en happy hour. De 

relaxte Beach Bar serveert verfrissende drankjes en een informele maaltijd, 

geopend voor lunch en diner. Nautilus voor ontbijt, lunch en diner in buffetvorm 

en a la carte dineren, serveert gerechten met lokale Curaçaose en internationale  

invloeden. Het bekende Starbucks café met verse muffins en broodjes. De 

Renaissance Spa met sauna, stoomcabine en een keur aan massages als mede 

verschillende mogelijkheden voor gezichts- en lichaamsbehandelingen. U kunt 

gratis gebruik maken van de fitnessruimte. Vanuit het Renaissance Resort 

loopt u zo naar het centrum van Willemstad, de historische hoofdstad van 

Curaçao met gezellige restaurants en een verscheidenheid aan winkels. Tevens 

is het mogelijk om all-inclusive te reserveren (bij een minimum verblijf van 4 

nachten): onbeperkt gebruik van premium drankjes, ontbijtbuffet, à la carte of 

buffetlunch, brunch of een lunchbox of buffetdiner, Tevens de mogelijkheid om 

te dineren in het restaurant Nautilus en Starbucks café (alleen de kiosk). Gratis 

parkeergelegenheid tegenover het hotel.

ACCOMMODATIE
De 237 modern ingerichte kamers zijn voorzien van airconditioning, telefoon, 

strijkfaciliteiten, flatscreen-tv, klein koelkastje en koffie-/theezetzetfaciliteiten. 

Badkamer met douche/bad. Kamers met verbindingsdeurmogelijk.

Tweepersoonskamer (ca. 22 m², max. 4 pers.): comfortabele kamer met 

een kingsizebed of twee queensizebedden. Frans balkon en uitzicht over de 

winkelpromenade.

Eilandzicht Tweepersoonskamer(ca. 22 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer 

met een kingsizebed. Balkon met zicht over het eiland. 

Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 22 m², max. 2 pers.): met kingsizebed, balkon 

en zeezicht.

Executive Suite (ca. 50 m², max. 2 volw.): woon- en slaapkamer, badkamer met 

douche en jacuzzibad, balkon. Gelegen op de 2e tot 4e verdieping en uitzicht op 

de winkelboulevard of eilandzicht.

Imperial Suite (ca. 90 m², max. 2 volw.): ruime suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Badkamer met jacuzzibad. Met uitzicht op de boulevard of zee.

Majestic Suite (ca. 90 m², max. 2 volw.): fraaie suite met slaapkamer, luxe 

woonkamer, gastentoilet, groot balkon. Badkamer met jacuzzibad. Gelegen op 

de 4e verdieping met stad- en zijzeezicht. 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1614 1614  2148  1614

Eilandzicht Tweepersoonskamer  1656 1656  2193  1656

Zeezicht Kamer  1726  1726  2263  1726

Imperial Suite  2491    2491    2515    2491

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

sion, volpension of all inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinforma-

tie zie achterin deze brochure.

 Junior Suite
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Dit romantisch, kleinschalig en uitermate fraai gelegen hotel is een perfect 

adres voor zowel een huwelijksreis als een rustige strand- of duikvakantie. 

Harbour Village Beach Club ligt aan een breed zandstrand en een fantastische 

blauwe zee en behoort tot de top van Bonaire. Het eiland is dunbevolkt en 

geniet vooral bekendheid om de ongerepte natuur en aangename stranden. 

Het is een paradijs voor watersporten als (kite)surfen, snorkelen en duiken. De 

prachtige koraalriffen behoren tot de mooiste ter wereld. Karakteristiek zijn ook 

de Caribische flamingo en Nationaal Park Washington Slagbaai. Naast Harbour 

Village ligt een kleine jachthaven met een vuurtoren. De pittoreske hoofdstad 

Kralendijk ligt op ca. 2 km afstand. De luchthaven ligt op 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Harbour Village Beach Club ligt in een tropische tuin en biedt veel privacy. Het 

zwembad wordt omgeven door zonneterrassen met ligbedden en parasols. Op 

het privéstrand bevinden zich ligstoelen, hangmatten en parasols. Er is een 

uitstekend uitgeruste PADI-duikschool en kajakverhuur. Dagelijks snorkel- en 

duikexcursies naar het beschermde eiland Klein Bonaire of andere duiklocaties. 

De 5*duikschool is inclusief de duikconciërge, deze service is uniek voor 

Bonaire. Het biedt de duiker de gelegenheid om zich volledig op het duiken te 

concentreren. Het voorbereiden, in- en uitladen van de duikuitrusting, als ook 

het schoonmaken en opbergen worden volledig uit handen genomen. Kajaks en 

paddleboards zijn gratis voor gasten. Verder een zeer verzorgd wellnesscenter 

op de 1e verdieping met plungepool, fitnessruimte en een breed aanbod aan 

massages en schoonheidsbehandelingen. De receptie is geopend van 07:00-

22:00 uur. La Balandra Beach Bar & Restaurant met mediterrane specialiteiten 

is ont worpen als een oud Spaans schip en ligt deels in zee. Geopend voor ontbijt, 

lunch en diner à la carte. Ook een diner bij kaarslicht op het strand is mogelijk. 

Beperkte roomservice. Voldoende parkeergelegenheid bij het hotel.

ACCOMMODATIE
Het resort heeft in koloniale plantagestijl gebouwde suites. De 30 recentelijk 

gerenoveerde kamers en suites bevinden zich op de begane grond of op de 1e 

verdieping nabij het zandstrand. Zij zijn voorzien van flatscreen-tv, telefoon, 

airconditioning, kluisje, Nespresso-apparaat, plafondventilator, strijkfaciliteiten en 

klein koelkastje (in de suites is de eerste inhoud met ijsthee en water inclusief).

Courtyard Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): gelijkvloers met 2 twinbedden of 

op de 1e verdieping met een kingsizebed. Comfortabel ingerichte kamer met 

uitzicht op de binnenplaats en nabij het zwembad. Badkamer met douche. 

De kamers op de 1e verdieping hebben een Frans balkon en de kamers die 

gelijkvloers liggen een terras. 

Marinazicht Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): als de Courtyard Kamer maar met 

uitzicht over de jachthaven.

1-slaapkamer Beachfront Suite 1e verdieping (ca. 90 m², max. 3 volw. of 2 

volw. + 2 kind.): sfeervol ingericht. Woonkamer met (slaap)bank, slaapkamer, 

ruime badkamer met bad en in sommige suites met separate douche. Op de 1e 

verdieping met gemeubileerd balkon. 

1-slaapkamer Beachfront Premier Suite Begane Grond: gemeubileerd terras.

2-slaapkamers Beachfront Suite 1e verdieping (ca. 120 m², max. 5 volw. of 4 

volw. + 2 kind.): met een tweede slaap- en badkamer en balkon.

2-slaapkamers Beachfront Premier Suite Begane Grond: idem aan 

2-Slaapkamer Beachfront Suite 1e verdieping, maar met gemeubileerd terras.

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

en naar Bonaire, luchthavenbelasting, Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Courtyard Kamer  2190 2190 2205 2190

Marinazicht Kamer  2330 2330 2345 2330

1-slaapkamer Beachfront Suite 1e verdieping  2897 2897 2912 2897

1-slaapkamer Premier Beachfront Suite 1e verdieping 3149 3149 3164 3149

2-slaapkamer Beachfront Suite 1e verdieping, o.b.v. 4 pers.. 2323 2323 2338 2323

Extra’s: bij verblijf van min. 2 nachten in het Harbour Village Beach Club, krijgt u USD 100,- resort 

tegoed (niet van toepassing in de periode 31-12-2020 t/m 03-01-2021)

.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Kralendijk | BONAIRE

       DELUXE

HARBOUR VILLAGE BEACH CLUB
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

Beachfront Premier Suite Begane Grond



MALEDIVEN • MAURITIUS • SEYCHELLEN • ZANZIBAR

ultieme luxe
en witte stranden

Indische Oceaan



MALEDIVEN • MAURITIUS • SEYCHELLEN • ZANZIBAR
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MALEDIVEN

Anantara Dhigu  

Omringd door niets dan de turkooizen wateren van 

de Indische Oceaan liggen de bijna 1.200 bounty-

eilandjes van de Malediven. Deze tot de ver beel ding 

sprekende tropische archipel ten zuiden van India en 

Sri Lanka bestaat uit 26 koraalatollen. Slechts 200 

eilandjes zijn bewoond, waarvan er ongeveer 100 

door de overheid zijn aangewezen als bestemming 

voor toerisme. De lokale leefwijze en tradities 

worden op deze manier zo min mogelijk aangetast, 

waardoor ze zeker kunnen blijven voortbestaan.

Alle hotels en luxe resorts op de Malediven 

bevinden zich op individuele eilanden, waar 

vakantiegangers kunnen ontspannen en genieten 

van veel ontspanning en luxe. Op blote voeten 

door het fijne zand, snorkelen en duiken bij de 

kleurrijke riffen, een cocktail op het terras van 

de eigen watervilla, een romantisch diner bij 

zonsondergang of een goed boek bij het zwembad: 

de Malediven zijn ideaal voor een ontspannen 

vakantie weg van de alledaagse stress. Afhankelijk 

van de afstand tot het eiland vindt de transfer plaats 

per speedboot, watervliegtuig of binnenlandse 

vlucht. Onder het motto “no news, no shoes” zijn 

alle resorts ontspannen en ongedwongen: doe 

na aankomst eerst je schoenen uit en trek ze pas 

weer aan als je weggaat! Parelwit zand omringt 

de eilanden met hun tropische vegetatie van 

kokospalmen, banyanbomen en frangipanistruiken. 

De architectuur volgt grotendeels de traditionele 

bouwstijl met natuurlijke materialen, maar ook 

moderne, minimalistische stijl komt steeds vaker 

voor. Wij hebben de beste hotels op de Malediven 

exclusief voor u samengesteld

De twee hoofdseizoenen die men op de Malediven 

kent, worden bepaald door passaatwinden. Het 

droge en zonnige seizoen duurt van oktober tot 

april. Daarna komt de zuidwestelijke moesson van 

mei tot oktober. De wind brengt dan vochtige lucht 

mee en er ontstaan boven de Malediven korte buien, 

vooral in juli en augustus. De temperatuur van het 

Idyllische eilanden omringd door blauwe lagunes, parelwitte zandstranden, 

veel kleurige koraalriffen en een oogverblindend onderwaterleven. 

De Malediven lenen zich uitstekend voor een duikvakantie, huwelijksreis of een luxe verwenvakantie.

zeewater ligt constant tussen de 27 en 29 °C. De zon 

schijnt het hele jaar door! 

Op een half uur varen per speedboot vanaf de 

luchthaven liggen in het Zuid-Malé Atol het 

familievriendelijke Anantara Dhigu en het trendy 

Velassaru Maldives. Dit eiland biedt zowel 

strandvilla’s als exclusieve watervilla’s. In het 

Noord-Malé Atol ligt het aantrekkelijke Baros, 

omgeven door kokospalmen, tropische vegetatie, 

koraalriffen en het kristalheldere water van de 

Indische Oceaan. De architectuur van het resort 

is perfect geïntegreerd op het kleine privé-eiland. 

Baros biedt fantastische duikmogelijkheden. 

In het Rasdhoo Atol ligt het prijsvriendelijke 

Kuramathi Resort. Dit resort is zeer geschikt voor 

een actieve familievakantie. Er bevinden zich maar 

liefst 25 duiklocaties in de buurt. Kuramathi ligt 

tevens nabij het verbazingwekkende Hammerhead 

Point, een van de weinige overgebleven plekken ter 

wereld waar deze prachtige haaien nog te zien zijn. 

Noordelijker in het Baa Atol selecteerden wij voor u 

het zeer exclusieve Milaidhoo Resort, gelegen in een 

UNESCO biosfeer-reservaat. Een prachtige plek om 

te snorkelen en te duiken. 

Het LUX*South Ari Atol beschikt over een eigen 

Marine Biology Centre dat volledig gewijd is aan 

het onderzoek en behoud van de walvishaai. Naast 

duiken en snorkelen kunt u kiezen uit vele andere 

watersportactiviteiten. Ten noorden hiervan het 

romantische Kandolhu met een schitterend huisrif 

en het stijlvolle Robinson Crusoë eiland Constance 

Moofushi. U verblijf hier op basis van all-inclusive. 

In het zuidelijk gelegen Laamu Atol bevindt zich 

het exotische Six Senses Laamu. De beach- en 

watervilla’s zijn in harmonie met de natuur 

gebouwd. Naast een PADI-duikschool biedt de 

Six Senses Spa onvergelijkbare schoonheids- en 

wellnessbehandelingen op basis van natuurlijke 

producten. Ten zuiden van de Daalu Atol vindt u 

het schitterende COMO Maalifushi. De parelwitte 

zandstranden en het ongerepte huisrif zijn zelfs 

voor de Malediven ongeëvenaard. Al deze resorts 

worden per (water)vliegtuig bereikt.

COMBI MALEDIVEN & DUBAI OF ABU DHABI

Een strandvakantie op de Malediven is uitstekend te 

combineren met een verblijf in Dubai of Abu Dhabi. 

Neem contact op met onze luxury travel consultants.

Baa-atol

Noord Male-atol

Zuid Ari-atol Zuid Male-atol

Lhaviyani-atol

Rasdhoo-atol

Dhaalu-atol

Dhonakulhi

Laamu-atol

MALE

Reethi Rah

Anantara Dighu

Velassaru

Kuramathi

Niyama

Hideaway

Naladhu
Anantara Veli

Six Senses 

Baros

Kanuhura

Milaidhoo

Lux*South Ari Atol

INDISCHE
OCEAAN

Malediven Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 28 29 30 30 29 29 29 29 28 28 28 28

Watertemperatuur in °C 27 28 29 29 28 28 28 27 27 27 27 27

Zonne-uren per dag 9 10 10 8 7 7 6 7 6 7 7 8

Dagen met enige neerslag 3 2 3 9 13 10 13 12 13 13 11 10
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Anantara Dhigu  
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MALEDIVEN | Noord-Ari Atol | Kandolhu

KANDOLHU MALDIVES 
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

        

 Ocean Villa

Kandolhu is een klein paradijs op een bijzondere plek en ver weg van de drukte. 

In de lagune heerst weldadige rust, maar in het omringende rif wemelt het 

van kleurrijke vissen. Het eiland heeft een fascinerende onderwaterwereld en 

biedt discrete luxe. Ontspanning is gegarandeerd in uw luxe villa, de Spa of in 

het uitstekende restaurant. Zelfs op de Malediven is er geen eiland zo perfect 

gevormd als Kandolhu. Genoemd naar de Kandolhu-bloem, is dit idyllische 

eiland ideaal voor rustzoekers en geeft de bezoeker een uniek Robinson Crusoë-

gevoel. Hoge palmbomen vormen een schaduw langs de brede zandstranden en 

het smaragdgroene water. Kandolhu biedt ideale omstandigheden om te duiken. 

Het huisrif bevindt zich op slechts 20 - 100 meter. Het eiland ligt op ca. 70 

kilometer ten zuidwesten van Malé in het Noord Ari-atol en is per watervliegtuig 

in 25 minuten te bereiken. 

FACILITEITEN
Het fraaie Varu Spacenter beschikt over 4 behandelkamers, een sauna, 

stoombad en een jacuzzi. Het hotel heeft een aantal uitstekende restaurants. The 

Market voor internationale en lokale specialiteiten. In Olive worden mediterrane 

gerechten geserveerd. De Sea Grill voor steaks en verse vis van de grill. Ata-

Roa serveert Mexicaanse en Peruaanse gerechten en Banzai biedt Japanse 

specialiteiten. Voorts boetiek, bibliotheek en fitnessruimte. Niet gemotoriseerde 

watersporten zijn inclusief als kajakken, catamaranzeilen en windsurfen. Tegen 

betaling diepzeevissen. Men kan ook Ultimate Inclusions Package boeken, dit is 

inclusief lunch, diner in een van de 5 à-la-carte restaurants, meer dan 30 speciaal 

geselecteerde internationale en mousserende wijnen. Tevens inbegrepen zijn 

drankjes in de wijnkoeler op de kamer, premium sterke dranken, frisdrankjes, 

10% korting op de Spabehandelingen, een privé-snorkeltocht rond het huisrif 

met gids of een champagne + canapé sunset-cruise (1x per persoon per verblijf).

ACCOMMODATIE
De 30 villa’s zijn elegant ingericht in natuurlijke kleuren en voorzien van 

telefoon, flatscreen-tv, wijnkoeler, kluisje, airconditioning, plafondventilator, 

GoPro camera, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met separate 

douche. Terras met uitzicht op zee. Gasten vanaf 6 jaar welkom. Kamerbezetting 

max. 3 pers.

Beach Villa (ca. 85 m², max. 2 pers.): strandvilla met kingsizebed en een tuin 

met een jacuzzibad en buitendouche. Terras met dagbed, eethoek en ligstoelen.

Pool Villa ca. 150 m²): slaapkamer met kingsizebed, tuin en buitendouche. 

Terras met dagbed, eethoek, privézwembad, ligstoelen en parasol. 

Duplex Pool Villa (ca.150 m²): in duplex. Op de eerste verdieping een slaapkamer 

met balkon en een badkamer met douche en toilet, op de begane grond de 

woonkamer, badkamer, zonneterras en privézwembad.

Ocean Villa (ca. 80 m²): ruime slaapkamer met kingsizebed, een dagbed en 

inloopkast. Half open badkamer met separate douche. Riant terras met uitzicht 

op de zonsondergang, ligstoelen en parasol.

Ocean Pool Villa (ca. 90 m²):: over-water villa. Ruime slaapkamer met 

kingsizebed. Zonneterras met plungepool en direct toegang tot de lagune.

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

en naar de Malediven luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Beach Villa 3087  3209 3477    

Pool Villa 3409 3536 3861    

Honymoon: beddecoratie, fruit op de kamer, candlelight diner op het strand, 30 minuten massage per 

persoon bij een min. verblijf  van 5 nachten. 

Kamerkorting: 15% bij min 5 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 30/09/21.

Mealupgrade: gratis upgrade van volpension naar all-inclusive bij min. 5 nachten verblijf van 

01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor volpension, Ultimate Inclusi-

ons Package en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.nl. 
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 Ocean Villa

Kuramathi   | Rasdhoo | MALEDIVEN

KURAMATHI ISLAND RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

     SUPERIOR

Water Pool Villa 

Het paradijselijke Kuramathi ligt aan een kristalheldere lagune en een koraalrif 

met een grote diversiteit aan tropische vissen. Kenmerkend voor het eiland is 

de ongerepte natuur en poederwitte zandstranden. De regio is bekend om de 

schitterende duik- en snorkellocaties. Een uitstekend verzorgd resort met een 

uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Op ca. 20 minuten per watervliegtuig.

FACILITEITEN
Zwembad en kinderbad met loungebedden en poolbar. Bibliotheek, tennisbaan, 

yoga, volleybal, fitnessruimte en kooklessen. De Bageecha Kids Club organiseert 

veel activiteiten (3-12 jaar). De Spa is bekend om ayurvedische behandelingen. 

Het resort beschikt over 9 restaurants: Siam Garden biedt een authentieke 

Thaise keuken. Tandoor Mahal is gespecialiseerd in de Tandoori keuken. The 

Reef is een uitstekend visrestaurant. De vis kunt u zelf selecteren en wordt 

aansluitend voor u gegrild. Restaurant Island voor bbq en een groot aanbod aan 

uitstekende wijnen. Trendy champagne bar. Diverse watersportmogelijkheden 

als, kanoën, windsurfen, waterskiën, diepzeevissen en PADI-duikschool (tegen 

betaling). Er bevinden zich 25 duiklocaties in de buurt. Kuramathi ligt nabij het 

verbazingwekkende Hammerhead Shark Point, een van de weinige overgebleven 

plekken ter wereld waar deze prachtige haaien nog te zien zijn. Tevens een 

Eco Center, waar u alles kunt vinden over het marineleven in zee. U verblijft op 

basis van volpension (geselecteerd restaurant afhankelijk van de locatie van uw 

accommodatie). Tevens is het mogelijk om op basis van all-inclusive te boeken: in 

de buffetrestaurants Haruge, Malaafaiy of Farivalhu, 50 verschillende cocktails, 

huiswijn, bier en per verblijf 2 excursies, gevulde minibar en snorkelset. Ook 

Select All-Inclusive mogelijk: lunch en diner in alle restaurants (m.u.v. bepaalde 

gerechten) en geselecteerde wijnen tijdens de maaltijden. 

ACCOMMODATIE
De 360 ruime villa’s liggen verspreid over het eiland en zijn voorzien van minibar, 

airconditioning, plafondventilator, flatscreen-tv en koffie-/theezetfaciliteiten. 

Ruime badkamer.

Beach Villa (ca. 70 m²): verscholen in de tuin en voorzien van kingsizebed. 

Halfopen badkamer met regendouche en bad. Groot terras met een dagbed. 

Beach Bungalow (ca. 90 m²): gelegen in de tropische vegetatie. Open badkamer 

met jacuzzibad en regendouche. Groot houten terras met dagbed en ligstoelen.

Superior Beach Villa (ca. 90 m²): modern ingericht met dagbed in de woonkamer 

en op het terras, Nespresso-apparaat. Jacuzzi in de halfopen badkamer.

Deluxe Beach Villa ca. 95 m²): nabij het strand. Riant houten zonneterras met 

ligstoelen en dagbed. Kingsizebed. Badkamer met regendouche en jacuzzi.

Water Villa (ca. 90 m²): elegante over-water villa met uitzicht over het rif. 

Slaapkamer met kingsizebed. Terras met jacuzzi en dagbedden. 

Beach House (ca. 205 m², max. 6 pers.): in duplex. Op de benedenverdieping een 

aparte woon- en slaapkamer. Op de bovenverdieping tevens een aparte woon- 

en slaapkamer. Beide slaapkamers met kingsizebed. 2 badkamers.

Thundi Water Pool Villa (ca. 142 m²): luxueuze over-water villa in open plan met 

kingsizebed. Groot zonnedek met zwembad en dagbed. Minibar met wijnkoeler.

Raadpleeg onze website voor een beschrijving van de overige kamertypen.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., volpension, vliegreis van en 

naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig van en naar Kuramathi.

Kamertype jun aug okt

Beach Villa 2285 2456 2436 

Beach Bungalow 2429 2575 2560  

Honeymoon: Bloemdecoratie op bed, chocolade of macarons en fles wijn bij een min. verblijf van 5 nt.

Meal Upgrade: Gratis upgrade van Volpension naar All-Inclusive en van All-Inclusive naar Se-

lect All-Inclusive  bij  een min. 5 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 19/07/21 indien geboekt voor 

31/03/21 en van 20/07/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/05/21 in een Water Villa, (Honey-

moon) Pool Villa,  Deluxe Water Villa, Water Villa Pool, Thundi Water Villa Pool.

Vroegboekkorting: 25% bij min. 5 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21; 30% bij min. 5 nach-

ten verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 in Beach House 2 slaapkamers en 10% bij min. 5 nachten 

verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 in  Beach Villa.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor Basic of 

Select All-Inclusive en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.nl
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MALEDIVEN | Zuid-Malé Atol | Velassaru

VELASSARU MALDIVES
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Water Villa

Trendy hotel op een ongerept koraaleilandje in de Zuid-Malé Atol met fijne 

poederwitte zandstranden en een turkooisgekleurde lagune met goede snorkel- 

en duikmogelijkheden. Genesteld in een tropische vegetatie biedt het resort alle 

ingrediënten voor een onbezorgde vakantie. Ontspannen kunt u in uw luxe villa 

aan het strand of in een over-water villa met een ongeëvenaard uitzicht over de 

Indische Oceaan. Op ca. 25 min. per speedboot van de luchthaven.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met ligstoelen en parasols. Het resort beschikt over een aantal 

uitstekende restaurants: Turquoise voor internationale gerechten. Teppanyaki 

biedt een fantastisch uitzicht over de lagune en is gespecialiseerd in zeevruchten 

sushi en sashimi. Vela is een internationaal buffetrestaurant (voor halfpension). 

Het gastronomisch restaurant Sand serveert grillgerechten. Etesian voor Zuid-

Amerikaanse gerechten. In de Fen Bar en het zonnedek Chill worden heerlijke 

cocktails geserveerd. The Spa maakt uw ontspannen verblijf compleet met 

een ruim aanbod aan spaverwenpakketten. Snorkelen onder begeleiding, 

yoga, boottocht in de ochtend en kajakken inclusief. Duikschool, windsurfen en 

waterskiën tegen betaling. Verblijf op all-inclusive mogelijk.

ACCOMMODATIE
Velassaru is geïnspireerd op de lokale architectuur. Frisse kleuren voeren de 

boventoon met helder groen en levendig turkoois. De kamers zijn voorzien van 

flatscreen-tv, dvd-speler, minibar, plafondventilator, koffie-/theezetfaciliteiten 

en airconditioning. Luxe badkamer met separate douche. Kamerbezetting 

maximaal 3 personen.

Deluxe Bungalow (ca. 70 m²): gelegen in de tuin nabij het strand. In split-level 

opgezet. Terras met zithoek en open badkamer met buitendouche.

Deluxe Villa (ca. 75 m², max. 2 volw. en 2 kind.):  modern ingericht. Terras met 

dagbed en fraaie halfopen badkamer met inloopdouche en dubbele wastafels.

Beach Villa (ca. 96 m²): aan het strand. Schitterende halfopen badkamer met 

binnen- en buitendouche en signature bad.

Beach Pool Villa: als de Beach Villa maar met plungepool en direct aan zee.

Water Pool Bungalow (ca. 80 m²): moderne over-water bungalow op palen. Riant 

terras met plungepool, ligstoelen en direct toegang tot zee. Fraaie badkamer.

Water Villa (ca. 112 m², max. 2 volw. + 1 kind): exclusieve over-water villa met 

houten vloeren, gekoelde wijnbar, Nespresso-apparaat en kingsizebed. Riant 

terras met ligbedden en direct toegang tot de lagune. Panoramisch uitzicht.

Water Pool Villa (ca. 112 m²): als de Water Villa maar met privézwembad.

Deluxe Villa Pool (ca. 110 m²): in split-level met een slaap- en woonkamer. De 

openlucht badkamer grenst aan een tuin met binnenplaats en plungepool.

Pool Villa (ca. 175 m²): stijlvolle split-level woon- slaapkamer. Genesteld tussen 

de tropische vegetatie aan het strand. Grote veranda met eettafel en zwembad. 

Deze exclusieve villa is inclusief butlerservice.

Water Suite (ca. 270 m², max. 2 pers.): mooie over-water suite. Riant zonneterras, 

dagbed, lappool, buitendouche en eettafel. Ontbijt wordt geserveerd in de villa. 

Badkamer met signature bad, bar, wijnkoeler en inloopkast. Butlerservice.

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en speedboottransfer van en naar  Velassaru.

Kamertype jun aug okt

Deluxe Bungalow 2002 2022 2002    

Deluxe Villa 2155 2169 2155    

Gratis kinderen: max. 2 kinderen t/m 11 jaar gratis op de kamer bij min. 2 volwassenen bij verblijf 

van 13/04/21 t/m 31/10/21 in een Deluxe Villa, Deluxe Villa Pool en Pool Villa.

Honeymoon: Fles champagne, 1x tapas in de Chill Bar met 2 glazen mousserende wijn, 1x Honey-

moon Welcome-package`en USD25 spacredit tijdens het verblijf.

Kamerkorting: 20% bij verblijf van 13/04/21 t/m 30/04/21. 30% bij verblijf van 01/05/21 t/m 

31/10/21, niet geldig voor Deluxe Bungalow en Deluxe Villa. 25% bij verblijf van 01/05/21 t/m 

31/10/21 in Deluxe Bungalow en Deluxe Villa.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 06/01/21 t/m 12/04/21 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt en 10% bij verblijf van 13/04/21 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension en volpension, 

all-inclusive en verplichte galadiners rond Kerst en Oud&Nieuw: bezoek www.silverjet.nl. 



49 - SILVERJET VAKANTIES

Dhigufinolhu | Zuid-Malé Atol | MALEDIVEN

ANANTARA DHIGU MALDIVES RESORT
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

        

Over-Water Pool Suite

Anantara Dhigu biedt een luxe, onberispelijke stijl met de warme en gracieuze 

service waar deze hotelketen om bekend staat. Van het verfrissende ochtendbad 

in zee vanuit de op het water gebouwde suites tot de sundowncocktail in het 

adembenemende tropische decor van de Malediven. Het resort strekt zich 

uit over twee idyllische eilandjes die naast elkaar liggen. De eilanden worden 

omgeven door een grote, ondiepe lagune waar u heerlijk kunt zwemmen en 

snorkelen. De luchthaven Malé ligt op 35 minuten per speedboot.

FACILITEITEN
Aan het schitterende strand ligt de infinitypool met poolbar en open restaurant. 

De fraaie over-water gesitueerde Anantara Spa is de ultieme plaats om te 

relaxen en biedt een uitgebreid assortiment van ontspannende massages en 

holistische behandelingen. Voorts sauna, stoomba en jacuzzi. Een scala aan 

sportieve voorzieningen als fitnessruimte, tennisbaan, PADI-duikschool en 

diverse watersportmogelijkheden. Spice Spoons is de bekende kookschool 

van Anantara. Hier komen zowel de Thaise als de Maldivische keuken aan bod. 

Dineren kunt u in uw eigen villa of in één van de 8 restaurants, zoals Terrazzo 

Terrazzo voor verse zeevruchten en traditionele Italiaanse gerechten. De 

aangrenzende wijnkelder heeft topwijnen uit diverse Italiaanse regio’s. Het 

over-water restaurant Baan Huraa serveert Thaise specialiteiten. Sea Fire Salt 

is een geweldig over-water gelegen restaurant en serveert grillgerechten. 

ACCOMMODATIE
De 70 beachvilla’s en 40 over-water suites zijn sfeervol en modern ingericht. 

Alle voorzien van een kingsizebed, airconditioning, flatscreen-tv, cd-/dvd-speler, 

sofa, telefoon, kluisje en minibar met wijnselectie. Luxe natuurstenen badkamer 

met bad, separate douche en toilet. Groot terras met direct toegang tot het 

strand en de lagune. Villabezetting max. 2 volwassenen + 2 kinderen.

Sunrise Beach Villa (ca. 125 m²): ruime villa met een halfopen badkamer met 

buitendouche in de tuin. Slaapkamer met kingsizebed. Aan de voorzijde terras 

met ligbedden aan het strand. Tevens boekbaar als Sunset Beach Villa.

Sunrise Over-Water Suite (ca. 119 m², max. 3 volw.): zeer fraaie suite, gebouwd 

op palen in de lagune. Beschikt over 2 zitgedeeltes, Nespresso-apparaat, mooie 

badkamer en een groot terras met dagbedden en eettafel. Direct toegang tot de 

lagune. Tevens boekbaar als Sunset Over-Water Suite.

Sunset Pool Villa (ca. 180 m²): aan het strand met woon- en slaapkamer met 

kingsizebed, tuin met plungepool en groot terras met ligbedden.

Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 150 m²): elegant ingericht aan het strand in open 

plan met woon/slaapkamer, open-air badkamer. Terras met zwembad.

Pool Villa - 2 slaapkamers ca. 312 m², max. 5 pers.) 2 beach villa’s naast elkaar 

met 2 slaap- en badkamers. Groot terras en zwembad.

Over-Water Pool Suite (ca. 130 m², max. 3 volw.): elegante villa op palen met 

kingsizebed, groot terras en zwembad. Directe toegang tot de lagune. 

Family Villa (ca. 165 m², max. 2 volw. + 3 kind.): aan het strand, slaapkamer met 

kingsizebed. Een 2e slaap- en badkamer speciaal ingericht voor kinderen.

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en speedboottransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Sunrise Beach Villa 2999 3142 3183    

Sunset Beach Villa 3165 3404 3494    

Honeymoon: champagne, chocolade en beddecoratie bij een min. verblijf van 4 nachten.   

Kamerkorting: 30% bij min. verblijf van 7 nachten van 01/11/20 t/m 31/10/21.

Mealupgrade: gratis upgrade naar halfpension bij verblijf van 09/01/21 t/m 31/10/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en volpension: bezoek 

www.silverjet.nl. 
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MALEDIVEN | Noord-Malé Atol | Baros

BAROS MALDIVES
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS 

        

 Baros Suite

Met zijn schitterende stranden, wuivende palmbomen en blauwe lagune biedt 

Baros misschien wel het meest fotogenieke plaatje van alle eilanden. Dit 

intieme resort biedt exclusieve faciliteiten w.o. het architectonisch spectaculaire 

Lighthouse restaurant, het exclusieve ‘Piano Deck’ en een zandbank voor een 

ontbijt of diner midden in de sprankelende lagune. Het resort is een perfecte 

uitvalsbasis voor een romantische vakantie. De kleurrijke onderwaterwereld 

wordt beschouwd als een van de meest indrukwekkende van het Noord-Malé 

Atol. De luchthaven ligt op ca. 25 minuten per speedboot. 

FACILITEITEN
Lobby lounge, boetieks en riant zwembad. Voorts een boetiek, cd/dvd-verhuur 

en bibliotheek. In het ‘fine dining’ restaurant The Lighthouse kunt u niet alleen 

uitstekend eten; er zijn ook regelmatig exposities van lokale kunstenaars. Het 

gastronomisch restaurant Lime voor mediterrane en Aziatische specialiteiten. 

De Cayenne Grill is een halfopen restaurant. Op het ‘Piano Deck’ een klein eiland 

uit de kust wordt ontbijt geserveerd (tegen betaling). Sails en de Lighthouse 

Lounge bieden een fijne selectie van champagne, tropische cocktails en een 

uitgebreide wijnkaart. ‘s Avonds entertainment. Baros beschikt over een eigen 

zeilboot Nooma en een exclusief motorjacht Serenity. Aan het strand kanoën, 

windsurfen, snorkelen en catamaranzeilen. Een gerenommeerde 5*PADI-

duikschool onder Nederlandse leiding. De Aquum Spa is een inspiratie voor 

de zintuigen en biedt een uitgebreide selectie aan schoonheidsbehandelingen. 

Tevens yogalessen, yogapaviljoen en fitnessruimte.

ACCOMMODATIE
De 75 villa’s zijn schitterend geïntegreerd in de tropische vegetatie. Lokale 

architecten ontwierpen de villa’s met natuurlijke materialen. De inrichting is 

modern en aangenaam, een combinatie van kleuren en modern meubilair. De 

villa’s zijn voorzien van een yogamat, telefoon, strijkfaciliteiten, flatscreen-tv, 

plafondventilator, cd/dvd-speler, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, wijncooler, 

iPod-dockingstation en airconditioning. Badkamer met buitendouche. Zonne-

terras met dagbed. Kamerbezetting max. 3 pers. Gasten vanaf 8 jaar welkom.

Deluxe Villa (ca. 89 m²): recentelijk gerenoveerde individuele rietgedekte villa. 

Voorzien van kingsizebed, zithoek, open-air badkamer met separate douche en 

toegang tot het strand.

Baros Villa (ca. 103 m²): met groot houten terras, aan het strand nabij de lagune.

Water Villa (ca. 92 m²): over-water villa met hemelbed en direct toegang tot zee.

Pool Villa (ca. 134 m²): luxe villa aan het strand met groot terras en zwembad.

Water Pool Villa (ca. 126 m²): schitterende over-water villa met veel privacy. 

Slaapkamer en Bose-surroundsysteem. Hardhouten terras, dagbed, ligbedden, 

grote plungepool en direct toegang tot de lagune. 24-uurs villahost.

Baros Suite (ca. 160 m²): schitterende villa aan het strand. In open plan woon- 

en slaapkamer met hemelbed. Groot hardhouten terras met dagbedden, 

buitendouche en zwembad. Deze villa biedt veel privacy. 24-uurs villahost.

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

naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en speedboottransfer van en naar Baros.

Kamertype jun aug okt    

Deluxe Villa 2536 2956 2806    

Baros Villa 3039 3459 3303    

Honeymoon: Fles mousserende wijn en chocolade bij aankomst, ‘honeymoon’-foto en 1x diner tij-

dens verblijf. Tevens  $100,- credit per verblijf per couple in The Baros Spa bij verblijf in Baros Pool 

Villa, Baros Suite, Water Pool Villa en The Residence.

Kamerkorting: 15% bij min 4 nachten verblijf van 13/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 11/01/21 t/m 30/04/21 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt.

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

pension deluxe (o.b.v. dine around): vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension, all-inclusive : 

bezoek www.silverjet.nl. 
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Moofushi | Zuid Ari Atol | MALEDIVEN

CONSTANCE MOOFUSHI MALDIVES
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

       

   Senior Water Villa

Dit stijlvolle resort in trendy design combineert de tropische charme van een 

Robinson Crusöe eiland met de hoge service van de gerenommeerde Constance 

hotelgroep. Het is een plaats van serene rust omdat er nauwelijks andere resorts 

zijn. Het kristalheldere water van de ondiepe lagune met exotische vissen strekt 

zo ver als het oog reikt. Het eiland, bedekt met tropische vegetatie, kokospalmen 

en bananenbomen, heeft poederwitte zandstranden en een schitterend huisrif. 

Ontspanning en modern comfort zijn gegarandeerd in uw luxe villa, de Spa of in 

één van de uitstekende restaurants. Het ‘all inclusive’ pakket laat niets te wensen 

over. Moofushi ligt op 25 minuten per watervliegtuig van het hoofdeiland Malé.

FACILITEITEN
Zwembad met apart kinderbad, boetiek en PADI-duikschool. DJ in de avond. 

Meer dan 35 duikplekken bevinden zich in de buurt. Het kleurrijke huisrif is 

bereikbaar vanaf het strand. Snorkeluitrusting inbegrepen. Verder fitnesscenter, 

yogalessen, beachvolleybal, biljart, windsurfen, catamaran, waterfietsen 

en kajakken (inclusief). Nacht- en diepzeevissen. De fraaie U-Spa ligt over-

water en beschikt over 8 behandelkamers. Het hoofdrestaurant Manta met 

internationale themabuffetten en groot terras. Alizée is het à la carte restaurant 

gespecialiseerd in  gegrilde gerechten. Verder 2 bars en een wijnkelder. Het 

hotel wordt op basis van all inclusive aangeboden en bestaat uit een uitgebreid 

ontbijtbuffet, lunchbuffet in Manta, à la carte lunch in de Totem Bar en diner 

in buffetvorm in Manta. Verder afternoon tea, geselecteerde alcoholische en 

niet-alcoholische dranken in alle bars en restaurants van 10:00-00:30 uur, 

champagne bij de maaltijden, minibar (water, frisdranken, bier, wijn, snacks, 

1x per dag bijgevuld), een excursie per Dhoni boot (bij een min. verblijf van 10 

nachten), begeleid snorkelen vanaf het strand naar het rif. Indien u minimaal 

10 nachten verblijft is 2x dineren in à la carte restaurant Alizée inbegrepen. 

Kindermenu’s zijn mogelijk in de twee restaurants.

ACCOMMODATIE
De 110 Villa’s zijn ingericht met natuurlijke materialen, rieten daken en 

kledingkasten in de vorm van gigantische reiskisten. Een Apple Mac Mini® 

is verborgen in een paarlemoeren schrijftafel. Alle villa’s zijn voorzien van 

airconditioning, plafondventilator, minibar en thee/koffiezetfaciliteiten. Half-

open badkamer met buitendouche. 

Beach Villa (ca. 57 m², max. 3 pers.): vrijstaande villa. Houten veranda met 

hangmat, ligbedden en direct toegang tot het strand.

Water Villa (ca. 66 m², max. 3 pers.): het grote zonnedek (ca. 29 m²) strekt zich 

uit op palen boven de zee. Direct toegang tot de ondiepe lagune. 

Senior Water Villa (ca. 94 m², max. 2 volw. + 2 kind.): mooie ruim opgezette 

villa Het riante zonnedek (ca. 41 m²) beschikt over ligbedden en zithoek. Direct 

toegang tot de ondiepe lagune.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van 

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Beach Villa 3680  3510 3680    

Water Villa 3506 3506 3877    

Gratis kind: max. 1 kind t/m 12 jaar verblijft gratis bij de ouders op de kamer bij verblijf in een Beach 

Villa en Water Villa van 11/04/21 t/m 30/09/21. Bij verblijf in Senior Villa verblijven max. 2 kinderen 

t/m 12 jaar gratis op de kamer bij de ouders.

Honeymoon en huwelijksjubileum: mousserende wijn en fruit bij aankomst, welkomstattentie en 

50% korting per persoon op Spabehandelingen.

Kamerkorting: 20% bij verblijf van 04/01/21 t/m 10/04/21 en van 01/10/21 t/m 31/10/21. 50% bij 

verblijf in een Water Villa van 11/04/21 t/m 30/09/21 en 40% bij verblijf in een Beach Villa en Senior 

Villa van 11/04/21 t/m 30/09/21.

Vroegboekkorting: 40% bij verblijf van 04/01/21 t/m 10/04/21 en van 01/10/21 t/m 31/10/21 indien 

45 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur 

of bezoek www.silverjet.nl.



52 - SILVERJET VAKANTIES

MALEDIVEN | Zuid-Ari Atol | Dhidhoofinolhu

LUX*SOUTH ARI ATOLL
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

      

 Water Villa

Het moderne LUX*South Ari Atoll is een perfecte mix van witte zandstranden, 

helderblauw water en tropische vegetatie. Het resort beschikt over een eigen 

Marine Biology Centre dat volledig gewijd is aan het onderzoek en behoud van de 

walvishaai. Naast duiken en snorkelen kunt u kiezen uit vele andere activiteiten 

zoals kajakken, windsurfen en eilandhoppen. Het eiland is bijna twee 2 km lang 

en is per watervliegtuig vanuit de luchthaven Malé in ca. 30 minuten te bereiken.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 2 infinitypools met poolbar. Eigen koffiebranderij, 

het Marine Biology Centre en verhuur van (onderwater) camera’s en 

fotografiecursussen. De kidsclub Play (3-12 jaar) en Teens Club Studio 17 (12-

17 jaar). Discotheek en openluchtbioscoop op het strand. Befaamd duikcenter 

(5*duikschool van Euro Divers). Excursies per catamaran met picknick op een 

verlaten eiland, snorkelexcursies naar het koraalrif, (tegen betaling). Voorts 

windsurfen, waterskiën, waterfietsen, kajakken, jetski, catamaranzeilen, 

kitesurfen, snorkelen en bootexcursie naar het spotten van de walvishaai 

(tegen betaling). Beachvolleybal, tafeltennis, badminton, 2 tennisbanen, biljart 

en tafelvoetbal (inclusief). Een bijzonder activiteitenprogramma ‘LUX*IT UP’. 

Fitnessruimte en de schitterende LUX*Me Spa (1.550 m²) met een ruim aanbod 

aan schoonheidsbehandelingen. Het hotel beschikt over een aantal uitstekende 

restaurants: Senses serveert oosterse gerechten. MIXE voor internationale 

keuken, Umami voor Japanse ge rechten, East Market gespecialiseerd in de 

Aziatische keuken. In de avond livemuziek. LUX* biedt het unieke ‘Island Light’ 

concept: een bijzonder all-inclusive concept, met ‘dine around’ in 8 restaurants 

en een ruime keuze uit diverse dranken.

ACCOMMODATIE
De 193 kamers en over-water villa’s zijn in moderne stijl in heldere witte 

kleuren en veel extra’s. Badkamer met aparte douche, cd/dvd-speler, inloopkast, 

plafondventilator, flatscreen-tv, telefoon, ‘home theatre-system’ met iPod-

dockingstation, kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Open badkamer 

met signature bad en separate douche. Hardhouten terras met zithoek.

Beach Pavilion (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): aan zee gelegen met direct  

toegang tot het strand. Combinatie met 2 villa’s mogelijk.

Beach Villa  (ca. 95 m², max. 2 volw. + 2 kind.): vrijstaande villa aan het strand.

Beach Pool Villa (ca. 116 m², max. 2 volw. + 1 kind): slaapkamer met kingsizebed, 

terras met plungepool en direct toegang tot het strand. Gelegen aan de 

zonsondergangzijde van het eiland.

Family Lagoon Pavilion (ca. 130 m², max. 4 volw. + 2 kind.): aan het strand 

met 2 slaapkamers waarvan een met kingsizebed en een met 2 twinbedden, 2 

badkamers. Aparte ingang. Groot terras en zithoek.

Water Villa (ca. 98 m², max. 2 volw. + 1 kind): over-water villa. Slaapkamer 

met kingsizebed en slaapbank. Riante badkamer met groot ligbad en separate 

douche. Terras met ligbedden en dagbed. Direct toegang tot zee. 

Romantic Pool Water Villa (ca. 110 m², max. 2 pers.): over-water villa met 

zwembad. Badkamer met 2 regendouches. Groot terras met dagbedden, 

buitendouche en een schommelstoel voor twee.

Temptation Pool Water Villa (ca. ca. 220 m², max. 2 per.): zeer moderne over-

water villa met schitterend uitzicht. Woonkamer met kamerhoge ramen en 

slaapkamer met design bed in ronde vorm. Badkamer met jacuzzibad. Riant 

houten terras met eetgedeelte en een 14 meter infinity pool.

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig van en naar South Ari Atoll.

Kamertype jun aug okt   

Beach Pavilion 2330 2344 2330  

Beach Villa 2743 2763 2743  

Honeymoon en Jubileum: vers fruit en fles mousserende wijn bij aankomst in de kamer en een 

massage van 30 minuten voor 2 personen en sunset cruise tijdens verblijf. 

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf t/m 31/03/21 en van 08/04/21 t/m 31/10/21 indien 31 dagen 

voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension, volpension en 

all-inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.



53 - SILVERJET VAKANTIES

Milaidhoo Island  | Baa Atol | MALEDIVEN

MILAIDHOO ISLAND
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS

        

 Water Pool Villa  Beach Residence

Gelegen op het kleine tropische eiland Milaidhoo in het Baa-atol, benadrukt 

het resort de combinatie van ontspanning met compromisloze luxe en echte 

gastvrijheid. Het eiland Milaidhoo wordt omgeven door poederwitte zandstranden 

en ligt in het hart van de UNESCO World Biosphere Reserve in de Baa Atol. Het 

kleurrijke koraalrif biedt fantastische omstandigheden om te snorkelen en te 

duiken. Dit juweeltje is uitermate geschikt voor koppels en honeymooners. Elke 

villa’s is ontworpen om het meeste uit de betoverende natuurlijke schoonheid 

van het eiland te halen, met charmante rieten daken en 180° uitzicht over de 

Indische Oceaan. Milaidhoo ligt op ca. 35 minuten per watervliegtuig van het 

hoofdeiland Malé.  

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras, poolbar en uitzicht over zee. De over-water 

Serenity Spa biedt een Spamenu met holistische en biologische behandelingen. 

Dagelijks worden gratis yoga- en meditatielessen gegeven in het spa-paviljoen 

met schitterend uitzicht op de oceaan. Fitnessruimte, bibliotheek, snorkelen, 

windsurfen, kajakken, catamaranzeilen en paddling (inclusief). Het Signature 

restaurant is ingericht als een lokale vissersboot. U dineert op een heuse Dhoni 

waarvan het dek is ingericht als restaurant. De Ba’theli Lounge voor cocktails. 

Het restaurant The Grill biedt lokale specialiteiten van de grill en teppanyaki. 

Hier kunt u  heerlijke vers gevangen vis en zeevruchten proeven. Dineren op 

het strand of een avond bij de chef-kok’s ‘teppanyaki’ tafel waar in overleg 

een maaltijd voorbereid wordt. Tevens is het mogelijk te dineren (inclusief 

wijnproeverij) in de wijnkelder. 

ACCOMMODATIE
De 50 elegante rieten dakvilla’s zijn schitterend ingericht met kunstvoorwerpen 

en designmeubilair speciaal ontworpen voor Milaidhoo. Veel lichtinval door 

de kamerhoge ramen. Voorzien van airconditioning, plafondventilator, koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar, wijnkoeler, flatscreen-tv en Nespresso-apparaat. 

Uitermate fraaie badkamer met signature bad, separate regendouche en luxe 

toiletartikelen van Acqua Di Parma. Riant zonnedek met privézwembad, zithoek 

en schommelstoel. Verder 24-uurs eilandhost, champagne bij aankomst, fles 

champagne in de villa, welkomstcadeau, dagelijks water en vers fruit. Gasten 

vanaf 9 jaar welkom.

Water Pool Villa (ca. 245 m², max. 3 pers.): over-water villa gebouwd op palen in 

zee. Slaapkamer met kingsizebed en schitterend uitzicht over de oceaan. Grote 

badkamer met bad en tropische regendouche. 

Beach Pool Villa (ca. 290 m², max. 3 pers.): deze villa ligt direct aan het witte 

zandstrand tussen tropische palmbomen en de tuin (ca. 66 m²). Riant zonnedek 

met privézwembad (ca. 36 m²), zithoek, dagbed en schommelstoel. Fraaie 

badkamer en buitendouche. Groot terras van ca. 95 m². 

Beach Residence (ca. 490 m², max. 2 pers.): aparte woon- en eetkamer. De 

comfortabele woonkamer heeft een aangrenzende kitchenette. Half overdekt 

terras met zwembad (ca. 60 m²). Opzet van een bioscoopscherm op het terras 

en een privé-excursie van een halve dag naar keuze tijdens het verblijf.

Ocean Residence (ca. 475 m², max. 3 pers.): deze schitterende over-water villa 

is voorzien van een ruime slaapkamer en een infinity pool.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig naar Milaidhoo v.v.

Kamertype jun aug okt  

Water Pool Villa 5051 5042 5030  

Beach Pool Villa 5496 5508 5496  

Honeymoon: bruidstaart, badceremonie, 1x  spabehandeling en 1 x candle light diner voor 2 pers.

Kamerkorting: 15% bij verblijf van 13/04/21 t/m 31/10/21 in een Water Pool en Beach Pool Villa.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf t/m 30/04/21 in een Beach Residence en Ocean Residence en 

10% bij verblijf in een Water Pool Villa en Beach Pool Villa  indien 90 dagen voor aankomst geboekt. 

15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 in een Beach Residence en Ocean Residence en 10% bij 

verblijf in een Water Pool Villa en Beach Pool Villa indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslag voor all-inclusive (Milaidhoo 

Gourmet Plan): vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.



54 - SILVERJET VAKANTIES

MALEDIVEN | Thaa-Atol | Maalifushi

COMO MAALIFUSHI
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

  Water Villa

Dit schitterende eiland ligt op het noordelijke Thaa-atol. De pittoreske stranden 

en het ongerepte huisrif zijn zelfs op de Malediven ongeëvenaard. Het eiland is 

bijna volledig omringd door koraalriffen met een aantal uitstekende duikplekken 

in de omgeving, waaronder een ontmoetingsplaats voor walvissen. Het hotel is 

ontworpen door de Japanse architect Koichiro Ikebuchi bekend om de integratie 

in de natuurlijke vegetatie. Tropisch minimalistische stijl tot in de perfectie 

opgezet in strakke lijnen, rieten daken en gebleekt hout. COMO Maalifushi wordt 

bereikt via een spectaculaire vlucht per watervliegtuig vanuit Malé in ca. 50 min. 

FACILITEITEN
Via een lange steiger kunnen duikers en snorkelaars gemakkelijk de rand van 

het rif  bereiken. De beschermende koraalriffen bieden ideale omstandigheden 

voor watersporten zoals windsurfen en kajakken. Andere activiteiten zijn 

sunrise-yoga en stand-up paddle boarding. Voorts duikcenter, boetiek en 

bibliotheek. Een 44-meter zwembad met ligbedden en parasols. In de populaire 

COMO Shambala Spa kunt u genieten van een traditionele behandeling zoals 

de COMO signature schoonheidsbehandelingen en Thaise massages. Het 

eiland is zeer kindvriendelijk met talloze activiteiten Er is een uitgebreid 

kindermenu, een geweldige kidsclub (4 tot 12 jaar) met dagelijkse activiteiten 

als natuurwandelingen, picknicken op het strand, vissen en het bouwen van 

zandkastelen. Tegen betaling diepzeevissen, dolfijncruises en nachtsnorkelen. 

Gasten kunnen deelnemen aan yogalessen in het aparte paviljoen. Cardio- en 

krachttraining zijn mogelijk in de moderne fitnessruimte. Het hotel beschikt over 

een aantal uitstekende restaurants. Madi serveert mediterrane gerechten met 

een focus op zeevruchten. Het Japanse restaurant Tai staat op palen in het water 

en biedt een spectaculair uitzicht op de zonsondergang. Voedingsevenwichtige 

maaltijden van COMO Shambala zijn beschikbaar bij elke maaltijd.

ACCOMMODATIE
Het eiland beschikt over 65 villa’s, alle met privézwembad. De hoogwaardige 

villa’s zijn zeer stijlvol en bieden het ultieme comfort. Minimalistisch ingericht 

met ruime woon- en slaapkamer, kamerhoge glazen deuren en een riant 

zonneterras met dagbed. Voorzien van cd/dvd-speler, PlayStation, koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar, flatscreen-tv, airconditioning en plafondventilator. 

Badkamer met een verzonken marmeren bad en een buitendouche.

Beach Suite (ca. 100 m², max. 3 volw. + 1 kind): groot terras met ligbedden en 

privézwembad. Directe toegang tot het strand. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Beach Villa (ca. 116 m², max. 2 volw. + 2 kind.): als de Beach Suite, maar ruimer.

Water Suite (ca. 107 m², max. 3 volw. + 1 kind): op palen in zee. Slaapkamer en 

een ruime woonkamer met toegang tot het terras met privézwembad. 

Water Villa (ca. 120 m², max. 3 volw. + 1 kind): riante slaapkamer en een aparte 

woonkamer met een eigen kleine badkamer met douche. Het ruime terras is 

ingericht met een dagbed, ligsbedden en een zwembad.

Raadpleeg onze website voor de overige kamertypen.

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype jun aug okt   

Beach Suite 4318  4338 4577  

Beach Villa 4954 4968 5634  

Extra: 30% korting, dagelijks halfpension en 2 excursies bij min. 5 nachten verblijf van 11/01/21 t/m 

19/12/21; 35% korting, dagelijks halfpension, 50% korting op retourtransfers en USD 150,- resort-

credit per kamer per verblijf bij min. 7 nachten verblijf van 11/01/21 t/m 19/12/21.

Honeymoon: champagne, fruit, huwelijksgeschenk en USD 60,- spacredit per persoon per verblijf bij 

min. 4 nachten verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21. Bij min. 7 nachten verblijf champagne, fruit, hu-

welijksgeschenk, 1x 60 min. massage voor 2 pers. per verblijf en candlelight diner voor 2 personen.

Kamerkorting: 25% bij min. 4 nachten verblijf van 11/01/21 t/m 19/12/21; 30% bij min 7 nachten 

verblijf van 35% bij min. 14 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 11/01/21 t/m 19/12/21 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 



55 - SILVERJET VAKANTIES

Olhuveli Island | Laamu Atol | MALEDIVEN

SIX SENSES LAAMU
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

Water Pool Villa 

Dit bijzondere stijlvolle resort is in harmonie met de natuur gebouwd en ligt in 

het zuiden van de Laamu Atol. De service is uitermate zorgvuldig en discreet. De 

cuisine en de wijn zijn er zonder meer voortreffelijk. Six Senses staat wereldwijd 

bekend om haar unieke concept: ecologisch verantwoord en persoonlijk. De rust 

van deze exclusieve zilte oase wordt alleen verstoord door de wind, de branding 

en de af en toe passerende boten. Op ca 45 min. per lokale vlucht van Malé. 

FACILITEITEN
Six Senses Laamu biedt een scala aan restaurants, met wereldse gerechten, 

een zwembad met een verzonken bar, een ijssalon (inclusief) en een 

kenmerkende Chill-bar. Vele activiteiten en excursies zowel over-water als 

onder water. Lounge, bibliotheek, openluchtbioscoop op het strand, boetieks en 

kidsclub geopend van 9:00-18:00 uur. Het restaurant LEAF biedt een fusion van 

lokale gerechten van de grill met groenten en kruiden uit eigen tuin. Gasten 

eten niet alleen uitstekend maar ook gezond. Zen biedt Japanse specialiteiten. 

De innovatieve keuken van het over-water restaurant Longitude serveert 

internationale gerechten. In het 6 meter hoog gelegen Altitude kunt u genieten 

van de beste wijnen en kazen. Verder Ice & Chocolate Studio, Sip Sip Bar en 

Chill Lounge & Bar. Op verzoek wijnproeverijen in de wijnkelder. Naar wens 

kunt u ook dineren op het strand of op een eiland voor de kust. De fraaie Six 

Senses Spa biedt oriëntaalse massages en holistische behandelingen. Niet-

gemotoriseerde watersporten zoals windsurfen, kajakken, kanoën, zeilen 

(catamaran, laser), snorkelen, snorkeluitrusting zijn inclusief. Waterskiën, 

parasailing, diepzeevissen en zeillessen (tegen betaling). Het resort beschikt 

over een schitterend huisrif. PADI-duikschool met first class duikplaatsen.

ACCOMMODATIE
De 97 luxe villa’s zijn in harmonie met de natuur gebouwd. Aan de buitenkant 

steken de grijs verweerde onbewerkte planken prachtig af tegen de intens 

blauwe zee, de parelwitte zandstranden en groene palmbomen. Het interieur 

is stijlvol en voorzien van subtiele luxe: flatscreen-tv, Bose geluidsinstallatie, 

schrijftafel, Nespresso-apparaat, minibar, plafondven tilator en kingsizebed of 2 

twinbedden. Open badkamer en aparte regen douche. Dakterras met uitzicht en 

zithoek. . Riant hardhouten terras met ligbedden, zithoek en schitterend uitzicht. 

Kamerbezetting max. 2 volwassenen + 2 kinderen.

Lagoon Water Villa (ca. 108 m²): over-water villa met groot terras, dagbed en 

direct toegang tot de lagune. Ook boekbaar met uitzicht op de oceaan.

Lagoon Beach Villa (220 m²): direct gelegen aan het strand. Privétuin en groot 

terras met dagbedden. Uitzicht op de lagune. Tevens boekbaar zeezicht.

Laamu Water Villa (ca. 108 m²): gelegen aan het einde van de steiger met een 

panoramisch uitzicht en veel privacy. Ook boekbaar met zwembad. 

Family Beach Villa (ca. 253 m²): direct aan het strand. Terras met zwembad. 

Voorzien van 2 slaap- en badkamers waarvan 1 kleinere slaapkamer speciaal 

ingericht voor kinderen.

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

naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en lokale vlucht ter plaatse van en naar het Laamu 

Atol. Aansluitend korte speedboottransfer van 20 min.

Kamertype jun aug okt

Lagoon Water Villa 3654 3674 4086  

Lagoon Beach Villa 3697 3717 4163  

Gratis nachten: 5=4 en 10=8 bij verblijf van 01/11/20 t/m 21/12/20.

Honeymoon: honeymooncake en beddecoratie, mousserende wijn en welkomstattentie en een 

‘couple’massage van 60 minuten bij verblijf van min. 4 nachten.

Meal Upgrade: gratis upgrade naar halfpension bij min. 4 nachten verblijf van 11/04/21 t/m 

30/09/21 indien geboekt voor 31/03/21.

Kamerkorting: 20% bij min 5 nachten verblijf van 06/01/21 t/m 27/03/21 en van 01/10/21 t/m 

31/10/21; 25% bij min 4 nachten verblijf van 11/04/21 t/m 30/09/21.

Vroegboekkorting: 37% bij verblijf van 11/04/21 t/m 30/09/21 indien geboekt voor 31/03/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen, toeslagen voor half- en volpension: be-

zoek www.silverjet.nl.
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MAURITIUS

 

Mauritius ligt ca. 800 kilometer ten oosten van 

Madagaskar in de Indische Oceaan en maakt deel 

uit van de eilandengroep der Maskarenen. In 1598 

gingen de Hollanders er tijdens een razende storm 

aan wal. Zij doopten het eiland Mauritius, naar 

stadhouder Maurits van Nassau en maakten het tot 

een toevluchthaven op de route naar Oost-Indië. De 

Nederlanders waren niet alleen verantwoordelijk 

voor de naam van het eiland, maar ook voor de 

invoer van het suikerriet. Daarnaast kent Mauritius 

sinds die tijd een zeer internationale bevolking, 

waardoor het een geva ri eerde en voortreffelijke 

keuken heeft. De hoofd stad Port Louis heeft het 

nationale museum, de kleur rijke centrale markt, de 

Chinese wijk en het Fort Adelaïde als voornaamste 

bezienswaardigheden. Mauritius staat ook bekend 

als het eiland waar in 1640 de laatste dodo heeft 

geleefd. Deze vogel is op veel uitingen, zoals munten 

en postzegels, terug te vinden.

Mauritius is een ideale bestemming voor een 

strandvakantie: parelwitte stranden, ondiep en 

helder water, uitgestrekte koraalriffen met een 

verbazing wekkende verscheidenheid aan tropische 

vissen en planten en niet te vergeten vele uitste-

kende hotels. Silverjet heeft haar aanbod aan hotels 

aanzienlijk uitgebreid op Mauritius.

De west- en noordkust van Mauritius worden 

gekenmerkt door schitterende, poederwitte 

stranden. De be kend ste badplaats is Grand 

Baie, waar wij het prestigieuze hotel Royal Palm 

selecteerden. Vele beroemdheden verbleven hier. 

Ten westen hiervan treft u het romantische en 

luxueuze Trou aux Biches aan het gelijknamige 

strand. De mooie suites en villa’s liggen in individuele 

chalets. Op de uiterste noordwestpunt van Mauritius 

ligt het populaire een aantrekkelijk geprijsde en 

geheel gerenoveerde resorthotel Canonnier Golf 

Resort & Spa. Aan de zuidelijker gelegen Baie 

aux Tortues ligt het Maritim Hotel, zowel geschikt 

voor gezinnen als koppels en honeymooners. Aan 

Mauritius in de Indische Oceaan: een garantie voor een heerlijke vakantie met een interessante cultuur, 

prettig levensritme, luxe hotels en een uitstekend serviceniveau. Vanwege de vele extra’s en kortingen

voor honeymooners ook een ideale bestemming voor een huwelijksreis.

de andere kant van de Baie aux Tortues ligt het 

exclusieve, in Aziatisch/Afrikaanse stijl opge trok

ken resort The Oberoi Mauritius. De mooie villa’s 

bieden een summum aan privacy. Verder zuidelijk 

ligt het gezellige Flic en Flac. De hotels die wij hier 

voor u selecteerden benadrukken een boho chique 

stijl. La Pirogue is gelegen in een ruime tuin met 

authentieke bungalows. Toegankelijke luxe voor de 

hele familie. Daarnaast The Sands Resort, uitermate 

geschikt voor een rustige vakantie, een cocktail bij 

zonderondergang is hier onvergetelijk.

 

Het koraalrif langs de oostkust van Mauritius zorgt 

hier voor een bijzonder rustige, bijna golfloze 

zee. Hier vindt u ook tal van kleine baaien, door 

rotspartijen van elkaar gescheiden. Aan deze kust 

bieden wij een groot aantal uitstekende hotels aan. 

Het fraaie en idyllisch gelegen Constance Prince 

Maurice heeft mooie op de Balinese architectuur 

geïnspireerde suites en heeft de sfeer van een lodge, 

gelegen in de beslotenheid van een azuurblauwe 

lagune. Het kindvriendelijke Constance Belle Mare 

Plage met zijn exclusieve villa’s en uitstekende 

golffaciliteiten is zowel geschikt als familiehotel 

als golfhotel. Het elegante all-suite hotel LUX* 

Belle  Mare kent een informele sfeer. One & Only 

Le Saint Géran is een hotel van topklasse. Onlangs 

verbouwd en bijzonder stijlvol vormgegeven aan 

een poederwit strand. Culinair ben u hier ook aan 

het juiste adres.

Nieuw in ons aanbod is het recentelijk volledig 

gerenoveerde Salt of Palmar. Hier geniet u van 

een relaxte sfeer en luxe waarbij de nadruk niet 

ligt op pracht en praal, maar op experiences en 

persoonlijke aandacht.

LUX* Grand Gaube is onze persoonlijke favoriet. 

Met een modern en eigentijdse ontwerp komt het 

tegemoet aan de trendy reiziger die een moderne 

setting zowel als trendy luxe prefereren. Voor 

surfliefhebbers is de zuidkust van het eiland ideaal. 

Bovendien is het uitstekend wandelen en golfen 

in het heuvelachtige achterland. Uiter aard treft u 

hier ook fraaie, witte zand stranden, vooral aan de 

zuidwestkust. Op het schiereiland Le Morne bieden 

wij u het romantische Dinarobin met uitstekende 

mogelijk heden om te golfen. Het ernaast gelegen 

hotel Le Paradis Golf Resort & Spa is door de vele 

faciliteiten uitermate geschikt voor families met 

kinderen. Het elegante St. Regis Mauritius Resort, 

gelegen aan de zuidwestkant van het schiereiland 

com bineert traditie met moderne luxe en biedt 

vele watersportfaciliteiten. Verder oostelijk aan 

de grillige zuidkust selec teerden wij voor u het 

Heritage Le Telfair, gebouwd op het landgoed 

van een voormalige rietsuiker plantage met de 

prestigieuze 18holes golfbaan aan de achterzijde 

van het hotel. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP MAURITIUS HEEFT VOORAL LUX* GRAND GAUBE 

ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 64-65 

INDISCHE
OCEAAN

Le Prince Maurice

Trou aux Biches

The Oberoi

Belle Mare Plage

Dinarobin

Maritim

Royal
Palm

Shandrani

Long Beach

Le Touessrok

St. Regis

Lux* Belle Mare

Canonnier

Victoria

The Residence

Le Paradis

Le Telfair
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Grand Baie

PORT LOUIS

Mauritius Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 28 28 28 26 25 23 22 22 23 25 27 27

Watertemperatuur in °C 27 27 27 26 25 24 23 22 23 23 24 26

Zonne-uren per dag 8 8 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8

Dagen met enige neerslag 15 15 16 14 12 10 9 9 9 8 9 12
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Trou-aux-Biches | Noordkust | MAURITIUS

TROU AUX BICHES RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Pool Villa

Het uitgestrekte Trou aux Biches is een groot resort, maar u zult dit door de ruime 

opzet niet op deze manier ervaren;  de architectuur is geïnspireerd op een klein 

dorp. Zo biedt het resort ruimte, en is er veel aandacht voor persoonijke service. 

De suites en villa’s zijn ondergebracht in individuele chalets gelegen in een 35 

ha grote tropische tuin langs een 2 kilometer lang poederwit zandstrand. Een 

heerlijk resort voor zowel families, koppels als honeymooners. De luchthaven 

ligt op ca. 60 autominuten. 

FACILITEITEN
In de fraaie tuin een riant zwembad en kinderzwembad. Professionele Kids 

Club (312 jaar) met veel activiteiten, speeltuin en playstation. Tevens teensclub 

12-17 jaar. 

Het verblijf is op basis van logies/ontbijt, halfpension, volpension en allinclusive 

zijn mogelijk. Het buffetrestaurant l’Oasis met uitzicht op zee waar u kunt 

genieten van een internationale keuken. La Caravelle biedt internationale à la 

carte gerechten voor diner. Blue Ginger is gespecialiseerd in Thaise gerechten. 

Mahiya biedt een uitmuntende Indiase keuken. Il Corrrallo serveert Italiaanse 

gerechten. Uitgebreide Spa met 17 behandelkamers, 2 sauna’s, stoombaden. 

Een sport center met 6 tennisbanen, aerobiclessen, yoga, spinninglessen zumba, 

taichi en fitnessruimte. Watersportcenter met snorkelen, zeilen, windsurfen, 

kajakken en waterskiën (inclusief). ‘s Avonds liveoptredens en shows. Gratis 

shuttleservice naar de 18holes golfbaan Mont Choisy (korting op de greenfees). 

ACCOMMODATIE
De 306 suites en 27 villa’s zijn modern ingericht. Voorzien van kingsizebed of 2 

aparte bedden, minibar, flatscreentv, plafondventilator, kluisje, strijkfaciliteiten 

en koffie/theezetfaciliteiten. Luxe badkamer met separate douche. Kamerbezet

ting max. 2 volwassenen + 1 kind t/m 16 jaar of 3 volwassenen. Balkon of terras.

Junior Suite (ca. 63 m², max. 2 pers.): gelegen op de 1e etage met tuinzicht. 

Tropical Junior Suite (ca. 70 m²): terras of balkon met buitendouche. Tuin zicht.

Beachfront Pool Suite (ca. 102 m²): nabij het strand. Voorzien van woon/

slaapkamer met kingsizebed, sofabed en schitterende badkamer, zithoek en 

Nespressoapparaat. Groot terras met plungepool, buitendouche.

Beachfront Senior Pool Suite (ca. 163 m²): op de 1e etage. Fraai ingericht met 

grote woon en slaapkamer en kingsizebed. Luxe badkamer met signature bad. 

Groot terras met zithoek en schitterend uitzicht over zee. Een verdieping lager 

ligt het privézwembad.

Family Suite (ca. 94 cm², max. 2 volw. + 3 kind.): ruim ingericht met 2 slaap en 

badkamers, waarvan één slaap en badkamer speciaal voor kinderen.

Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 246 m², max. 4 volw. + 1 kind): in de tuin met 

veel privacy. Exclusief ingericht met 2 slaap en badkamers met buitenbad en 

douche. Een slaap en badkamer is speciaal ingericht voor kinderen. Fraaie 

woonkamer, moderne keuken. Tuin met barbecue en zwembad. Butlerservice.

Ook boekbaar met 3 slaapkamers (ca. 290 m², max. 4 volw. + 3 kind.).

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Junior Suite 2955 2991 3257    

Tropical Junior Suite 3091 3120 3339    

Kamerkorting en Honeymoon: er zijn meerdere kortingen van toepassing gedurende het seizoen. 

Voor de actuele korting voor uw reisperiode en het gekozen kamertype, kunt u terecht op onze web-

site of bij onze Luxury Travel Consultants.

Long Stay: 35% voor verblijven van 12 nachten of langer. Ook geldig bij een combinatie van meerdere 

Beachcomberhotels.  

Vroegboekkorting: 25% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. Late booking offer: 15% indien 

geboekt vanaf 30 dagen tot 2 dagen voor aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor allinclusive: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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MARITIM RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | GOLF

       

Prestige Kamer

Dit geliefde hotel ligt in het hart van een weelderige tropische tuin grenzend aan 

een paradijselijke lagune en biedt een mooi uitzicht op de Indische Oceaan. Een 

compleet en vriendelijk hotel met een keur aan faciliteiten en een warme sfeer 

waar de gasten tot ontspanning komen met een uitgebreid gezinsconcept. De 

luchthaven ligt op ca. 60 km.

FACILITEITEN
Het 800 m lange zandstrand beschikt over ligstoelen, strandbar en parasols. In 

de tuin een riant zwembad met ligstoelen, parasols en poolbar. De exclusieve 

Tropical Flower Spa met rustige vijvers en idyllische waterval strekt zich uit over 

3.500 m² in de schitterende tuin. De Spa biedt een ruime keuze aan massages en 

spaverwenpakketten met lokale planten en oliën. Tevens yoga, pilates, kapsalon, 

relaxzone, jacuzzi, sau na, stoombad en KneippWalk (inclusief). The Turtle Club 

voor kinderen van 311 jaar met veel activiteiten en speelplaats. Geopend 

van 09:0022:00 uur. Verder waterpolo, beachvolleybal, aquagym, minigolf, 

golflessen, boog schieten en introductieduiklessen in het zwembad (inclusief). 

Aan het strand waterskiën, glasbodemboot, waterfietsen, windsurfen, kano

varen en snorkelen (inclusief). Tegen betaling kunt u duiken (PADIduikschool), 

diepzeevissen, parasailing en mountainbiken. Het resort beschikt over een eigen 

manege, kinderboerderij met reuzenschildpadden en 3 verlichte (kunstgras)

tennisbanen. Het restaurant Belle Vue met uitzicht op de zee biedt internationale 

gerechten en showcooking. Het gastronomisch restaurant Château Mon Désir 

serveert mediterrane specialiteiten. Het strandrestaurant La Marée biedt een 

heerlijke selectie van zeevruchten en gegrilde gerechten en het Aziatische 

restaurant Le Banyan voor Chinese gerechten en Aziatische delicatessen met 

prachtige uitzicht op Turtle Bay. In het Lakaz Creol wordt een uniek Creools 

menu geserveerd in familiestijl. Een 9holes Maritim Golfclub (greenfees zijn 

inclusief). U kunt tevens boeken op basis van allinclusive, met inbegrip van 

alle maaltijden in geselecteerde restaurants (m.u.v. Château Mon Désir en Lakaz 

Creol), (alcoholische) drankjes, snacks en minibar (dagelijks gevuld).

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 212 comfortabele kamers en suites. Voorzien van kluisje, 

airconditioning, koffie/theezetfaciliteiten, kingsizebed, plafondventilator, flat

screentv en telefoon. Badkamer met bad en separate regendouche. 

Privilege Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): stijlvol ingericht in koloniale stijl in 

natuurlijke tinten. Badkamer met vrijstaand bad en aparte douche.

Prestige Kamer (ca. 58 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegant ingericht met 

inloopkast en zithoek, 

Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. + 1 kind): voorzien van aparte woon en slaapkamer, 

Nespressoapparaat en champagne bij aankomst. Groot terras of balkon met 

ligbedden. Riante badkamer. Privégedeelte aan het strand en butlerservice

Maritim Villa (ca. 160 m², max. 4 volw. + 2 kind.): grote villa uitermate geschikt 

voor gezinnen. 2 slaap en badkamers, woonkamer, groot terras in de tuin met 

privézwembad. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

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

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Privilege Kamer 2235 2204 2507    

Prestige Kamer 2379 2346 2723    

     

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor all 

inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

MAURITIUS | Noordwestkust | Terre Rouge, Balaclava
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Baie aux Tortues | Noordkust | MAURITIUS

THE OBEROI BEACH RESORT, MAURITIUS
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

Luxury Pavilion

Luxury Villa

The Oberoi Beach Resort Mauritius is een exclusief hotel, opgetrokken in 

Aziatische/Afrikaanse stijl met fraaie villa’s gelegen in een schitterende 

subtropische tuin. Het hotel is omringd door turkooizen baaien met witte 

zandstranden en is uitermate geschikt voor gasten die gesteld zijn op privacy. 

Het hotel is genesteld in de prachtige ‘Baie aux Tortues’ in het noordwesten van 

Mauritius. Op 60 minuten van de luchthaven en 15 minuten van Grand Baie.

FACILITEITEN
Indrukwekkende lobby, 2 zwembaden, omgeven door ruime zonneterrassen, 2 

tennis banen en kidsclub met zwembad (412 jaar). Verder biedt het hotel een 

keur aan water sportfaciliteiten, zoals waterskiën, windsurfen, snorkelen en 

kajakken (met glasbodem) en mogelijkheden voor diepzeevissen, duiken en 

excursies per cata maran (alle tegen betaling). De inbegrepen experiences zijn 

tevens een ware belevenis; elke dag kunt u deelnemen aan een andere activiteit 

als rum en wijnproeverijen, stargazing en tal van authentieke, creatieve 

en culinaire workshops. De Oberoi Spa is een ware tempel van welzijn, een 

toevluchtsoord voor oosterse en Indiase massages. Moderne fitnessruimte met 

stoombad en een ruimte voor yoga en Tai Chi. 

Het verblijf is op basis van logies/ontbijt, halfpension is mogelijk. The Restaurant 

is een gourmetrestaurant voor ontbijt en à la carte diner met internationale, 

oriëntaalse en Indiase gerechten. Het restaurant ‘On The Rocks’ voor lichte 

maaltijden tijdens de lunch en grillspecialiteiten voor diner. Restaurant 

Gunpowder biedt Japanse gerechten. The Bar ligt aan het strand met een breed 

aanbod aan wijnen, sigaren en cocktails. Invilla dining is mogelijk.

ACCOMMODATIE
De 71 pavilions en villa’s liggen verspreid over een 8 ha grote tropische tuin, met 

uitzicht over de tuinen of de zee. De kamers zijn in natuurlijke tinten inge richt 

met ruime zithoek en grote slaapkamer. Luxueuze badkamer met verzonken bad 

en aparte douche, airconditioning, koffie/theezetfaciliteiten, kluisje, mini bar, 

telefoon, dvdspeler, Nespressoapparaat, iPoddockingstation, flatscreentv en 

groot terras. Kamerbezetting 2 volwassenen + 1 kind.

Luxury Pavilion (70 m²): fraai ingerichte kamer met groot terras en uitzicht over 

zee of de tuinen. Villa’s kunnen gecombineerd worden.

Luxury Villa (275 m²): vrijstaande ommuurde villa met privétuin, groot terras en 

paviljoen voor een romantisch diner Tuin/zeezicht en veel privacy. 

Premier Pool Villa (ca. 325 m²): direct gelegen aan de strand. Aparte woon en 

slaapkamer. Privétuin met zwembad. Paviljoen voor al fresco dineren.

Luxury Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 325 m²): vrijstaande villa met privétuin, 

zwembad (8 x 4.5 m) en paviljoen voor een romatisch diner onder de 

sterrenhemel en (gedeeltelijk) zeezicht. 

Luxury Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 650 m², max 4 volw. + 2 kind.): deze 

gecombineerde villa heeft een zwembad en 2 slaapkamers.

Royal Villa (650 m²): fraaie woonkamer, aparte slaapkamer en een 50 m² groot 

zwembad. Riant terras, privétuin en schitterend uitzicht over zee. Deze villa kan 

ook gecombineerd worden met een of twee Luxury Pavilion kamers 

Presidential Villa deze ruime villa beschikt over een groot zwembad en een 

ruime tuin. Boekbaar met 1 of met 2 slaapkamers met eigen badkamer. Optimaal 

voor een gezin met oudere kinderen of 2 koppels. Tevens te combineren met de 

Luxury Villa (totaal 3 slaapkamers). Uitstekend geschikt voor gezinnen.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Luxury Pavilion 3878 3902 6770    

Luxury Villa 4382 4406 7844    

Gratis nachten:  7=5, 10=7 en 14=10 bij verblijf van 01/10/21 t/m 31/10/21.  

Long stay: 10% korting bij min 12 nachten verblijf van 01/10/21 t/m 31/10/21. 

Honeymoon: gratis verblijf voor de bruid, fles wijn, huwelijksgeschenk op de kamer bij aankomst en 

30% korting op massage bij verblijf van min. 5 nachten van 01/10/21 t/m 31/10/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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MAURITIUS | Noordkust | Pointe aux Canonnier 

CANONNIER GOLF RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

   

Superior Kamer

Dit charmante familieresort ligt op een schiereiland in een schitterende 

tropische tuin van 7 ha, omgeven door 3 mooie witte zandstranden. Sfeer en 

historisch verleden komen hier samen. Canonnier ontleent zijn naam aan een 

oud fort, op het terrein zijn nog enkele kanonnen en delen van de ruïne bwaard 

gebleven. Koloniale gebouwen en een vuurtoren zijn nog steeds te bewonderen. 

Het hotel werd onlangs geheel gerenoveerd en biedt een uitstekende prijs/

kwaliteitverhouding. Gelegen op ca. 5 km van de levendige plaats Grand Baie en 

op ca. 75 km van de luchthaven. 

FACILITEITEN
Riant zwembad met kinderbad. De nieuwe kidsclub (312 jaar) biedt een scala 

aan activiteiten. Verder 3 verlichte tennisbanen, volleybal, tafeltennis, fietsen, 

windsurfen, zeilen, kajakken, snor kelen, petanque, boogschieten, yoga, aqua

gym, waterfietsen, standup paddle, waterskiën en introduik in het zwembad 

(inclusief). Tegen betaling: duiken, mountainbiken en diepzeevissen. Overdag 

worden sportieve activiteiten georganiseerd. ‘s Avonds liveoptredens en shows. 

De verzorging is op basis van halfpension, Het hotel kan ook op allinclusive 

basis geboekt worden: inclusief alle maaltijden, een selectie (alcoholische) 

drankjes tot 23:00 uur (m.u.v. de discobar) en minibar (1x per dag bijge vuld).

Het hoofdrestaurant Le Frangipanier voor ontbijt, lunch en themabuffetten, 

gelegen langs het zwembad met een riant terras en omringd door palmbomen. 

Le Navigator met een mooie ligging aan het strand voor à la carte lunch en diner. 

Het sfeervolle La Serenata voor Italiaanse specialiteiten. Bar Le Planteur aan 

het zwembad voor lunch en cocktails. Het unieke wellnesscenter is genesteld 

in het hart van een eeuwenoude Banyan, met 6 kamers voor schoonheids en 

gezichtsbehandelingen.  Overdag worden sportieve activiteiten georganiseerd. 

In de avond is er regelmatig livemuziek en is er voor de jong volwassenen een 

discobar.

ACCOMMODATIE
De 283 modern ingerichte kamers en suites bevinden zich in gebouwen met 

strodaken die verspreid liggen in de tuin en rond het zwembad. Het stijlvolle 

meubilair is gemaakt van natuurlijke materialen . Alle zijn recentelijk gereno veerd 

en beschikken over airconditioning, flatscreentv, koffie/theezetfaciliteiten, 

minibar en kluisje. Badkamer met bad of douche. Balkon of terras.

Tweepersoonskamer Tuinzicht (ca. 24 m², max. 2 pers.): met zicht op de 

weelderige tuinen en/of het zwembad. Ook boekbaar met zijzeezicht.

Superior Kamer Tuinzicht (ca. 28 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 17 jaar): ruimer 

met zicht op de tuinen en/of het zwembad. Ook met zeezicht boekbaar.

Deluxe Kamer Zijzeezicht (ca. 42 m²): ruime kamer op de begane grond of de 1e 

verdieping. Gedeeltelijk zeezicht. Badkamer met bad en aparte douche.

Family Duplex (ca. 35 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer en aparte bad

kamer met bad/douche en 2 bedden op de mezzanine (met een stijle trap 

bereikbaar, niet geschikt voor jonge kinderen). Met tuin of zeezicht.

Family Appartement (ca. 70 m², max. 4 volw. + 1 kind): voorzien van kingsizebed 

en 2e slaapkamer met 3 eenpersoonsbedden, 2 badkamers. Terras met tuinzicht.  

Suite (ca. 50 m², max. 2 volw. + 1 kind): unieke ligging aan zee met veel privacy. 

In open plan met zithoek en slaapkamer. Badkamer met separate douche.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

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

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Tweepersoonskamer Tuinzicht 2895 2988 3070  

Superior Kamer Zeezicht 2988 3077 3146  

Kamerkorting en Honeymoon: er zijn meerdere kortingen van toepassing gedurende het seizoen. 

Voor de actuele korting voor uw reisperiode en het gekozen kamertype, kunt u terecht op onze web-

site of bij onze Luxury Travel Consultants.

Long Stay: 35% voor verblijven van 12 nachten of langer. Ook geldig bij een combinatie van meerdere 

Beachcomberhotels.  

Vroegboekkorting: 25% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. Late booking offer: 15% indien 

geboekt vanaf 30 dagen tot 2 dagen voor aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor allinclusive: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Grand Baie | Noordkust | MAURITIUS

THE ROYAL PALM
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

Royal Suite Tropical Suite

Dit vlaggenschip van de Beachcomber hotelgroep is een van de meest 

prestigieuze hotels van Mauritius. Het ligt in een schitterende palmentuin aan 

een poederwit zandstrand en biedt absolute privacy. Het uitermate voorkomende 

personeel anticipeert zoveel mogelijk op uw wensen zodat u volop kunt genieten 

en ontspannen. De havenplaats Grand Baie met boetieks en restaurants ligt op 

loopafstand, de luchthaven op ca. 75 km.

FACILITEITEN
Open lounge met bar en uitzicht over zee. Winkelarcade met boetieks. In de 

fraaie palmentuin en op het strand staan ligbedden, parasols en douches. Drie 

(verlichte) tennisbanen (tennisles mogelijk), 2 zwembaden, een squashbaan 

en fitnessruimte met moderne apparatuur. Aan het strand bevindt zich een 

watersportcentrum met zeilboten, waterskiën, catamarans, waar u ook kunt 

windsurfen en snorkelen (inclusief). Diepzeevissen (tegen betaling). Uitgebreide 

miniclub (312 jaar). Pianomuziek en liveband in de avond. De Spa Royal Palm 

biedt een scala aan signature schoonheidsbehandelingen. De restaurants staan 

onder leiding van de sterrenchef Michel De Matteis. De gerechten zijn een 

combinatie van uitzonderlijke smaakcreaties. Het gastronomische restau rant 

La Goélette serveert internationale gerechten. Le Bar Plage aan het strand voor 

uitstekende lunchgerechten. In de avond kunt u romantisch dineren in La Brezza 

met Italiaanse specialiteiten. Tevens helikopterplatform. Het hotel beschikt over 

een luxueus jacht, de ‘Royal Princess’ voor dagexcursies.

ACCOMMODATIE
De 69 suites zijn uiterst elegant en smaakvol ingericht en alle voorzien van 

zithoek, inloopkast, airconditioning, dagelijks gevulde minibar (inclusief), kluisje, 

flatscreentv en dvdspeler. Luxueuze badkamer met signature bad en sepa rate 

regendouche. Groot balkon of terras. Kamerbezetting maximaal 2 volwassenen 

+ 1 kind t/m 17 jaar.

Junior Suite (ca. 63 m²): kingsizebed en zitgedeelte. Terras of balkon.

Tropical Suite (ca. 85 m²): op de 1e verdieping met privétrap naar het strand. 

Ocean Suite (ca. 110 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 17 jaar): fraaie suite met 

groot terras van 20 m² met eettafel.

Palm Suite (ca. 106 m²): gelijkvloers met directe toegang tot de tuin. 

Garden Suite (ca. 140 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 17 jaar): ruime woon en 

slaapkamer. Badkamer met bad. Aparte kinderslaapkamer met eigen badkamer.

Senior Suite (ca. 128 m²): gelijkvloers of 1e verdieping. Ruime woon en slaap

kamer, inloopkast en mooie badkamer. Combinatie mogelijk met Senior Suite.

Penthouse Suite (ca. 196 m²): op de tweede verdieping. Riante woon en slaap

kamer en fraaie badkamer. Groot terras met ligbedden en panoramisch uitzicht.

Presidential Suite (ca. 264 m², max. 4 pers.): schitterend ingericht met oosterse 

kunstvoorwerpen op de bovenste etage van het hotel, 2 slaap en badkamers 

en groot terras. 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Junior Suite 3521 3713 4467   

Ocean Suite 4174 4439 5496    

Kamerkorting en Honeymoon: er zijn meerdere kortingen van toepassing gedurende het seizoen. 

Voor de actuele korting voor uw reisperiode en het gekozen kamertype, kunt u terecht op onze web-

site of bij onze Luxury Travel Consultants.

Long Stay: 35% voor verblijven van 12 nachten of langer. Ook geldig bij een combinatie van meerdere 

Beachcomberhotels.  

Vroegboekkorting: 25% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. Late booking offer: 15% indien 

geboekt vanaf 30 dagen tot 2 dagen voor aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension en galadiners 

rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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LUX* GRAND GAUBE
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

      

Het nieuw ontworpen LUX* Grand Gaube ligt aan 2 mooie zandbaaien in het 

noordoosten van Mauritius en is met recht één van de meest trendy hotels op 

Mauritius. Het ruim opgezette hotel biedt de voor deze hotelketen zo typische 

verrassingen als phonehome (in een authentieke Engelse telefooncel), hippe 

koffiebar, een uitgebreid aanbod uitmuntende restaurants, kinderfaciliteiten, 

een geweldige Spa en moderne kamers. Het hotel is uniek op Mauritius, door 

haar eigentijdse en moderne inrichting is het niet moeilijk om te vallen voor 

de charme van het resort. Zowel families als koppels hebben hier hun meest 

memorabele vakanties doorgebracht, wat te danken is aan de uitekende service 

en het scala aan faciliteiten dat LUX* Grand Gaube u te bieden heeft. Gelegen 

nabij het vissersdorp Grand Gaube. Grand Baie met haar gezellige centrum, ligt 

op ca. 15 autominuten. De luchthaven ligt op ca. 80 km. 

FACILITEITEN
Twee zwembaden waarvan één voorbehouden aan volwassenen en de tweede 

met een geïntegreerd kinderbad. Het resort biedt een ruime keuze aan 

restaurants: Palm Court met een tropische uitstraling, is het hart van Lux* Grand 

Gaube, met voor ieder tafeltje een prachtig uitzicht over zee, waar u terecht 

kunt voor een uitgebreid ontbijt en diner in buffetstijl. Het beschikt over een 

open keuken en serveert mediterrane en Aziatische gerechten in combinatie 

met een uitgebreid assortiment kwaliteitswijnen. The Bar @ Palm Court voor 

aperitieven en cocktails tot middernacht. Het trendy strandrestaurant  Beach 

Rouge voor een relaxte lunch aan het strand en voor à la carte diners. Bij 

zonsondergang kunt u hier terecht voor een drankje en loungemuziek van 

de ClubDJ. Het trendy INTI, een à la carte restaurant met ZuidAmerikaans/

Japanse fusiongerechten, zal u verrassen met een bijzondere combinatie aan 

ingrediënten. Het unieke Bodrum Blue gelegen op een rots met schitterend 

uitzicht over de Indische Oceaan serveert gerechten met een Turkse touch. 

De ‘Under The Banyan’ is een ‘adult only’ gedeelte op het resort, waar u in de 

schaduw van een banyan tree kunt genieten van lunch en diner in een rustige 

authentieke omgeving, hier vindt u ook ‘The Rum Treehouse’ bar en ‘The Creole 

Smokehouse’ voor lokale barbecuegerechten. Tevens een ginbar G&T 100 

Club, welke zijn naam dankt aan de meer dan 100 verschillende soorten gin en 

een zwembad. Voorts Café LUX* voor vers gebrande koffie en Ici voor ijsjes en 

sorbets. Dagelijks avondentertainment, filmavonden in de bioscoop en/of op het 

strand. De miniclub PLAY (geopend van 09:00 tot 22:00 uur, kinderen van 3 tot 

11 jaar) en activiteitenprogramma voor tieners tot 17 jaar: kooklessen, vissen, 

excursies, schattenjacht, tennislessen en fietstochten. Voorts fitnessruimte, 

aquagym, tai chi, strandvolleybal, tafeltennis, petanque, 4 verlichte tennisbanen, 

waterski, windsurfen, zeilen, kajakken, waterfietsen, glasbodemboot, snorkelen 

en standup paddle (alle inclusief). Duiken, diepzeevissen, mountainbikeverhuur 

en korting op de greenfees voor de 18holes golfclub Mont Choisy. De LUX* Me 

Spa & Fitness is een uniek concept van welzijn en schoonheidsbehandelingen 

met een speciaal voor LUX* ontwikkeld aanbod luxe producten, voorzien van 

zwembad, sauna en hamam welke vrij toegankelijk zijn voor alle gasten (16 

jaar en ouder, behandelingen tegen betaling). Kapsalon met nagelstudio. 

Fitnessruimte met Technogym, yogasessies, Tai Chi en meditatieprogramma. 

ACCOMMODATIE
De 186 kamers en suites zijn ontworpen door Kelly Hoppens en in een 

trendy retrochic design ingericht. Voorzien van houten vloeren, kingsizebed, 

flatscreentv, airconditioning, minibar, schrijftafel, Nespressoapparaat. Fraaie 

badkamer en balkon of terras. Een apart gedeelte van het resort is voor ‘Adults 

Only’ voor volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar. 

Superior Kamer (ca. 51 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegant ingerichte kamer en 

balkon met zijzeezicht. Badkamer met regendouche.

Deluxe Kamer (ca. 51 m², max. 2 volw.): badkamer met bad en separate douche. 

Terras of balkon met zeezicht. Adults Only.

Junior suite (ca. 56 m², max. 3 pers.): in open plan met schrijftafel en zithoek. 

Fraaie badkamer. Terras met direct toegang tot de privétuin en strand.

Ocean Junior Suite (ca. 70 m², max. 2 volw.): met veel privacy. Slaapkamer met 

hemelbed en groot terras met bad voor 2 en loungebedden. Fraaie badkamer 

met 2-persoons regendouche en toegang tot het terras.

LUX* Suite (ca. 75 m², max. 2 volw. + 1 kind vanaf 16 jaar): uitgerust met een Café 

LUX* koffiemachine, met alle bekende inhouse koffieblends. Buiten een groot 

terras met bad en loungebedden en een ruime zithoek.

Family Suite (ca. 85 m², max. 4 volw. + 2 kind.): aparte woon en slaapkamer met 

in de woonkamer een queensize sofabed. 2 badkamers en inloopkast. 

Ocean Villa (ca. 100 m², max. 4 volw. + 2 kind.): schitterende villa gelegen in 

de tuin. Voorzien van 2 slaap en badkamers en openair woonkamer/lounge. 
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Superior Kamer

Groot terras met privézwembad en dagbedden. Café LUX* koffiemachine, met 

alle bekende inhouse koffieblends. Butlerservice.

LUX* Villa (ca. 159 m², max. 4 volw. + 2 kind): gelegen op een privéeiland, 

ontworpen met oog voor privacy en comfort, met een eigen lobby, keuken, grote 

living, dinerkamer, buitenloungeruimte met privé zwembad en tuin, directe 

toegang tot privéstrand met loungebedden. 2 slaapkamers met eigen badkamer, 

waarvan één met een buitendouche. Butlerservice.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Superior Kamer 2127 1973 1973    

Deluxe Kamer 2264 2114 2114    

Ocean Junior Suite 2639 2489 2489    

Honeymoon en huwelijksjubileum: mousserende wijn en canapes, 1x cocktailworkshop, 1 x roman-

tisch diner (bij verblijf op basis van HP, excl. drankjes) en bij min. 10 nachten verblijf tevens 1 massa-

ge van 45 minuten per persoon per verblijf.

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

half en volpension, allinclusive: bezoek www.silverjet.nl

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

        DELUXE

Beachfront Ocean Suite

Le Saint Géran heeft een wereldwijde reputatie als een van de beste hotels in de 

Indische Oceaan. Gelegen op het schiereiland van Belle Mare in een paradijselijk 

decor van tropische tuinen en parelwitte zandstranden. Bijzonder geliefd hotel 

bij een trouw en veeleisend publiek. De professionele One&Only kidsclub maakt 

dit hotel ook voor families een perfecte keuze.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 3 zwembaden. Het 2 km lange ongerepte en poeder   witte 

zandstrand biedt veel ruimte om te ontspannen. Het KidsOnlyprogramma (311 

jaar) en One Tribe verwelkomt tieners van 11 tot 17 jaar in hun eigen chillout 

ruimte met veel activiteiten als bootcamp en outdoor training. Georganiseerde 

mountainbiketochten, 5 km ochtendloop, tafeltennis, strandvoetbal, schaken, 

bowlen en 9holes minigolf. Club One beschikt over een ultramodern binnen en 

buiten fitnessruimte. Tevens groepslessen als spinning, zumba, kickboksen en 

buitentraining door My Equilibria. In de palmentuin liggen 2 paddlebanen en 3 

verlichte tennisbanen. Het Boothouse voor gratis watersporten w.o. waterskiën, 

catamaranzeilen, kajakken, windsurfen, waterfietsen en glasbodemboot. De One 

& Only Spa is genesteld in weelderige tropische vegetatie. Een toevluchtsoord 

voor luxe behandelingen in samenwerking met het bekroonde product ESPA. 

Voorts een yogapaviljoen en bar met verse en biologische producten. 

Het verblijf is op basis van logies/ontbijt. The One & Only beschikt over een aantal 

uitstekende restaurants: La Terrasse is het hoofdrestaurant met open keukens 

waar chefkoks lokale en internationale specialiteiten serveren. Het beroemde 

steakhouse Prime serveert het beste Australische Wagyurundvlees. Tapasake 

voor fusion cuisine met Aziatische smaken. L’Artisan is een ambachtelijke 

bakkerij. La Pointe aan het strand voor verse visgerechten.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 143 gerenoveerde stijlvolle en elegante suites ingericht 

met handgemaakte meubelen in lichte kleuren. Het bedlinnen is gemaakt van 

het fijnste Egyptische katoen. Voorzien van airconditioning, hifiset met dvd

speler, telefoon, minibar, kluisje en flatscreentv. Volledig ingerichte luxueuze 

badkamer, strandtas en slippers. Balkon of terras. Alle gasten die verblijven 

in een (Junior) Suite ontvangen Mauritiaanse Rum en een welkomstgeschenk. 

Dagelijks gratis minibar met frisdrankjes en water en een selectie van vers 

fruit, kussenmenu, butlerservice, uitpakken van bagage en strijken van een 

kleidingstuk bij aankomst. Kamerbezetting 2 volwassenen en 2 kinderen.

Lagoon Kamer (ca. 6065 m²): biedt uitzicht over de azuurblauwe lagune. 

Slaapkamer met een kingsizebed en sofabed of 2 queensizebedden.

Ocean Balcony Kamer: op de 1e verdieping. Balkon met een spectaculair uitzicht.

Ocean Kamer: op de begane grond met een groot terras met direct toegang 

tot de tropische tuin. Ook met balkon boekbaar met uitzicht over strand en zee.

Beach Front Kamer: direct aan het strand met groot gemeubileerd terras. Ook 

te boeken met een balkon ipv een terras.

Beach Front Balcony Junior Suite (ca. 110 m²): in open plan met zithoek, 

kingsizebed en sofabed. Balkon en schitterend uitzicht. Ook te boeken met 

strandtoegang.

Ocean Balcony Suite: op de 1e verdieping. Aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en sofabed met spectaculair uitzicht op zee. De Suites zijn tevens 

boekbaar met 2 slaapkamers.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Lagoon Kamer 3486 3389 3314    

Ocean Balcony Kamer  3744 3456 3538    

Kamerkorting en Honeymoon: er zijn meerdere kortingen van toepassing gedurende het seizoen. 

Voor de actuele korting voor uw reisperiode en het gekozen kamertype, kunt u terecht op onze web-

site of bij onze Luxury Travel Consultants.

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

pension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of www.silverjet.nl.
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CONSTANCE PRINCE MAURICE
CULINAIR | HIDEAWAY | WELNESS

      DELUXE

Beach Villa

Dit mooie resort is idyllisch gelegen aan de oostkust van Mauritius, te 

midden van 60 hectare ongerepte tropische vegetatie. De combinatie van 

bij zondere architectuur, witte zandstranden en azuurblauwe zee vormen 

een adembenemend decor voor een exclusief verblijf. Le Prince Maurice is 

vernoemd naar de Nederlandse stadhouder Prins Maurits van Nassau die in 

1598 het eiland op de kaart zette. De suites werden ontworpen door JeanMarc 

Eynaud, die zich liet inspireren door de Balinese architectuur. Ideaal voor gas

ten die service in een luxueuze ambiance op prijs stellen en willen genieten van 

een warme gastvrijheid en de uitstekende keuken. Op 45 km van de luchthaven.

FACILITEITEN
Open lounge met panoramisch uitzicht over het zwembad en de zee, diverse 

boetieks. In de fraaie tuin een riant zwembad. Aan het strand tevens ligstoelen 

en beachbar. Twee tennisbanen, fietsen en fitnessruimte. Miniclub (411 jaar) 

met kinderzwembad en speeltuin. Watersportcentrum met gratis waterskiën, 

kano’s, laserboten, windsurfen en snorkelen. Voorts yogalessen, PADI

duikschool en diepzeevissen (tegen betaling). Gasten kunnen tegen een kleine 

vergoeding gebruik maken van de twee 18holes golfbanen bij het zusterhotel 

Belle Mare Plage (10 minuten per shuttleservice). De fraaie USpa met een ruim 

aanbod aan spaverwenpakketten. Voorts sauna, stoombad en plungepool. Het 

gastronomische L’Archipel met internationale specialiteiten en het uitzonderlijke 

Le Barachois. Dit restaurant drijft op het natuurlijke visreservaat en is een ware 

culinaire belevenis. Asian is een Aziatisch restaurant met een selectie Japanse 

gerechten. Lotus Lounge Bar voor exclusieve wijnen en wijnkelder. 

ACCOMMODATIE
De 89 luxueuze suites zijn voorzien van kostbare meubelen, houten vloeren, 

airconditioning, telefoon, minibar, kluisje, koffie/theezetfaciliteiten, Nespresso

apparaat en flatscreentv. Schitterende badkamer met separate regendouche. 

Junior Suite Tuin,- Zee- of Lagunezicht (ca. 70 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen 

in de tropische tuin of langs het strand met zee of tuinzicht. De Junior Suites 

met lagunezicht zijn gebouwd op palen (stilts) in het natuurlijke visreservaat.

Family Suite (ca. 86 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 2 slaap en badkamers, waarvan 

1 slaap en badkamer speciaal is ingericht voor 2 kinderen met stapelbedden. 

Beach of Lagune Villa (ca. 130 m², max. 2 volw. en 2 kind.): fraai ingericht aan het 

strand. Badkamer met jacuzzi en buitendouche. Groot terras met privézwembad 

en ligbedden. De 3 Lagune Villa’s (max. 2 pers.) zijn op palen gebouwd en liggen 

aan de rand van het visreservaat en beschikken niet over een privézwembad.

Princely Villa (ca. 350 m², max. 6 pers.): schitterende Villa met 2 aangrenzende 

Junior Suites. Voorzien van 3 slaap en badkamers. Groot terras met eethoek en 

2 zwembaden. Deze Villa is direct aan het strand gelegen en biedt veel privacy.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Junior Suite Tuinzicht 3333 3529 3952    

Junior Suite Zeezicht 4068 4306 4844    

Gratis kind: Max. 1 kind t/m 12 jaar gratis bij de ouders op de kamer op basis van logies/ontbijt bij 

verblijf van 11/04/21 t/m 03/10/21 in een Junior Suite of Princely Villa. 

Honeymoon: Fles wijn, strandtas en canapes en diner bij kaarslicht tijdens het verblijf. EUR 100 re-

sortcredit per kamer per nacht te besteden in bars, restaurants en in de spa bij verblijf van 03/05/21 

t/m 03/10/21. 

Kamerkorting: 40% bij verblijf van 03/05/21 t/m 03/10/21. 30% t/m 02/05/21 en 04/10/21 t/m 

31/10/21; 20% bij verblijf van 01/03/21 t/m 02/05/21 en 15% bij verblijf van 04/10/21 t/m 31/10/21 

(overige kamertypes). 

Vroegboekkorting: 45% bij verblijf van 01/03/21 t/m 02/05/21; 40% van 04/10/21 t/m 31/10/21 en. 

35% bij verblijf van 01/03/21 t/m 02/05/21 en 30% bij verblijf van 04/10/21 t/m 31/10/21 indien 45 

dagen voor aankomst geboekt (in overige kamertypes).

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension, allinclusive en 

galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl
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SALT OF PALMAR
BOUTIQUE | DESIGN | CULINAIR

       DELUXE

Tweepersoonskamer Best on Beach

Het trendy Salt of Palmar aan de oostkust van het eiland laat u luxe beleven op 

een geheel eigen en bijzondere wijze. De sfeer is zeer persoonlijk, met oog voor 

detail, waardoor u het hotel beleeft in plaats van dat u er enkel verblijft. Zowel 

de originele keuken als alle producten zijn lokaal betrokken of vervaardigd; 

ecovriendelijk en authentiek. Een unieke ervaring voor iedereen die houdt van 

een trendy setting, waar optimale aandacht is voor luxe op verantwoorde en 

eigentijdse wijze. De charme van de individuele benadering zal u verrassen. De 

luchthaven ligt op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
De deuren bij Salt staan altijd open en de vriendelijke staf laat het u aan niets 

ontbreken. De kleine lounge in Moorse stijl, biedt plek aan een kleine boetiek 

en een bibliotheek. Zwembad met directe toegang tot het strand. Diverse gratis 

watersporten als kajakken, waterskiën en snorkelen. Tegen betaling duiken, 

speedboot, catamarantochten, waterfietsen, zeilen, kitesurfen, windsurfen, 

diepzeevissen en glasbodemkajak en boot. Tevens een kleine  maar goed 

uitgeruste fitnessruimte en de SALT Equilibrium Spa met diverse behandelingen 

en hydrolounge.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension is mogelijk. The 

Restaurant serveert à la carte ontbijt, lunch en diner en maakt enkel gebruik van 

verse lokaal verkregen duurzame ingrediënten, welke door de chefkok bereid 

worden op 6 manieren: Wok, Tandoor, Grill, Smoke, Bake en Slow. Hierdoor 

ontstaan bijzonder smakelijke, trendy gerechten. The Bakery bereidt in de 

ochtend op traditionele wijze vers brood en banket. The SALT farm (geopend in 

de middag en de avond) op ca. 5 minuten van het hotel geeft u de mogelijkheid 

om vegetarisch te dineren in een ‘greenhouse’ of een van de ecologische 

workshops als vegetarisch koken en tuinieren te volgen. Het hotel heeft 3 

bars; The Roof Top Bar op het dakterras, biedt u mooie vergezichten, cocktails, 

aperitieven en afternoon tea. Op het strand The Beach Bar voor verkoelende 

drankjes en snacks. Bij The Pool Bar bestelt u bijzondere cocktails en lokaal 

gebrouwen bieren. 

ACCOMMODATIE
De 59 kamers zijn comfortabel ingericht met een kingsize ‘Carpe Diem’ bed, 

airconditioning, wifi, internetradio, USB oplaadstation, telefoon, kluisje, koffie/

theezetfaciliteiten, dagelijks bronwater en koekjes op de kamer. Badkamer 

met regendouche en natuurlijke doucheproducten, haardroger, badjassen en 

slippers. Separaat toilet. Yogamat en blok. Klein balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer Tuinzicht (ca. 35 m², max. 2 volw.): met zicht op de 

beplanting aan het strand en de lagune erachter.

Tweepersoonskamer Zwembadzijde (ca. 33 m², max 2 volw.): met zicht op de 

binnenplaats met het zwembad.

Tweepersoonskamer Bang on Beach (ca. 32 m², max. 2 volw.): gelegen op de 1e 

of 2e etage direct aan het strand.

Tweepersoonskamer Pool Plus (ca. 45 m², max. 2 volw. en 1 kind): ruimer met 

plaats voor een extra bed, Dyson haardroger, tablet met Netflix, gelegen aan de 

binnenplaats met zicht op het zwembad. 

Tweepersoonskamer Best on Beach (ca. 42 m², max. 2 volw.): met een ruimer 

balkon of terras met zonnebed. Tevens Dyson haardroger en tablet met Netflix.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt 

Tweepersoonskamer Tuinzicht 2858 3014 3530     

Tweepersoonkamer Best on Beach 3194 3350 4088    

Honeymoon en Jubileum: skillswap sessie: eigen bruidstaart maken met de SALT bakker, aperitief in 

de rooftopbar,  1 x romantisch diner (bij verblijf op basis van HP) en bij min. 10 nachten verblijf tevens 

1 massage van 45 minuten per persoon per verblijf.

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

halfpension, volpension en allinclusive, vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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MAURITIUS | Zuidwestkust | Le Morne

THE ST. REGIS MAURITIUS RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

Ocean Junior Suite

Een kilometer lang ongerept zandstrand omzoomd met tropische tuinen, 

een verfijnd decor van koloniale huizen, fraaie Spa en een exotische keuken 

zijn slechts enkele ingrediënten van het St. Regis Mauritius Resort. Met de 

combinatie van traditie en moderne luxe blijft St. Regis trouw aan haar streven 

naar perfectie. De locatie in het zuidwesten biedt uitstekende condities voor 

diverse watersporten als kitesurfen. Op ca. 60 minuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
Zwembad met loungebedden en parasols, poolbar en Kids Club (4 12 jaar). 

Bibliotheek en luxe boetiek. Tennisbaan en watersport center met zeilen, 

surfen, waterskiën, kajakken (inclusief). PADIduikschool en een Kite Surfclub 

met kitesurfschool (tegen betaling). Inclusief 2x per dag snorkelen en tochten 

per glasbodemboot. De Iridium Spa completeert het verfijnde aanbod. Elke 

behandeling is gericht op het welzijn van lichaam en geest en biedt een 

ruime keuze aan massages en persoonlijke programma’s. U verblijft op basis 

van halfpension. Het resort beschikt over 5 restaurants: The Boathouse, een 

grilrestaurant aan het strand. Le Manoir met MauritiaansFranse keuken, 

Floating Market serveert Aziatische cuisine. Simply India voor Indiase gourmet. 

Moderne Japanse gerechten en sushi in Atsuko. In het exclusieve restaurant 

Inspirations worden creatieve maaltijden bereid door de chefkok. Bar 1904 met 

jazzmuziek en cocktails. Er geldt een dinearound m.u.v. het Atsuko restaurant.

ACCOMMODATIE
De 172 elegante suites zijn gesitueerd op de begane grond of de eerste verdie ping 

en liggen verspreid in de fraaie tuinen in koloniale villa’s of het hoofdge bouw. 

Voorzien van iPoddockingstation, Nespressoapparaat, flatscreentv, cd/

dvdspeler, minibar, airconditioning, schrijftafel, koffie/theezetfaciliteiten en 

inloopkast. Fraaie badkamer met signature bad en regendouche. Butlerservice. 

Balkon of terras. Maximaal 2 volw. + 2 kinderen t/m 11 jaar of 1 kind t/m 16 jaar.

Junior Suite (ca. 75 m²): met balkon of terras en tuinzicht.

Ocean Junior Suite (75 m²): met zithoek, groot balkon of terras met zeezicht

Beachfront Junior Suite (75 m²): direct aan het strand gelegen. Te boeken met 

balkon gelegen op de verdieping, of met een terras op de begane grond.

Manor House Spa Suite (ca. 146 m², max. 3 pers.): gelegen op de 1e verdieping 

van het hoofdgebouw. In koloniale stijl ingericht met riante woon en slaapkamer, 

ruime badkamer met bed voor spabehandelingen. Groot balkon en zeezicht.

Beachfront St. Regis Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): slaapkamer met 

kingsizebed. Mooie woonkamer met zithoek en fraaie badkamer. Met zeezicht. 

Te boeken met een riant balkon gelegen op de verdieping, of met een groot 

terras op de begane grond.

St. Regis Grand Suite (ca.150 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed en 

woonkamer met eettafel. Fraaie badkamer. Groot terras met zeezicht.

St. Regis Villa (ca. 1660 m², max. 8 volw. + 4 kind.): Deze schitterende villa 

overtreft de verwachtingen van de meest verwende reiziger. Elegante eethoek, 

een volledig ingerichte keuken, fitnessruimte met stoombad, riante woonkamer, 

4 slaap en badkamers. Groot zonneterras met zwembad, ligbedden, buitenbar 

en 3 plungepools. Deze villa kan ook geboekt worden met 1 en 2 slaapkamers. 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Junior Suite 3481 3501 3616    

Beachfront Junior Suite  3784 3798 3956    

Honeymoon en huwelijksjubileum: Fles mousserende wijn en fruitmand bij aankomst, welkomstat-

tentie, 15% korting op Spa behandelingen en 1 massage van 45 min. voor 2 personen tijdens verblijf 

t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

on, volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl
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Le Morne | Zuidwestkust | MAURITIUS

DINAROBIN GOLF RESORT & SPA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

    

Junior Suite Beach

Harmonie is kenmerkend voor Dinarobin, in de architectuur, in de verfijnde 

keuken en het immer aanwezige indrukwekkende landschap. Het hotel is 

ge ïnspireerd op de Britse koloniale stijl, gecombineerd met talloze exotische 

accenten zoals de rieten daken van de suites, het gourmetrestaurant en de 

schit terende Spa. Dit exclusieve hotel ligt aan de westkust en een 7 km lang fijn 

zandstrand. De luchthaven ligt op 70 km.

FACILITEITEN
Open lounge, 2 bars en winkelarcade met juwelier, souvenirshop en boetieks. 

In de tropische tuin een riant zwembad, kinderzwembad en douches. Verder 5 

kleinere zwembaden bij de villa’s. Voorts 3 (verlichte) tennisbanen (tennisles 

mogelijk), fitnessruimte en kitsurfcenter. Voor de kleine gasten miniclub aan het 

strand met speeltuin (312 jaar). Naast het hotel een 18holes golfbaan (tegen 

kleine vergoeding). Watersportcentrum met waterskiën, kajaks, waterfietsen 

en snorkelen (gratis) bij het zusterhotel Paradis (op 5 minuten per buggy). 

Duikschool, fietsverhuur en diepzeevissen (tegen betaling). 

De exclusieve Dinarobin Spa Tempel biedt een ruime keuze aan schoon heids

behandelingen. Voorts 2 sauna’s, hamam, fitnessruimte en een mooi zwembad. 

Ook worden yogasessies aan het strand georganiseerd. 

Het verblijf is op bais van logies/ontbijt en in de Zen Suites op basis van all 

inclusive. Het restaurant L’Harmonie biedt themabuffetten en showcooking. La 

Plage ligt direct aan het strand en biedt lichte lunch en drankjes onder rieten 

daken. Il Gusto voor Italiaanse specialiteiten. Het gastronomische Umami 

serveert Aziatische Fusiongerechten en biedt gerechten die zijn geïnspireerd 

op de beste smaken van Azië. 

ACCOMMODATIE
De villa’s van 13 verdiepingen herbergen de 172 schitterende suites 

harmonisch gelegen in de fraaie tuin. Voorzien van zithoek, airconditioning, 

koffie/theezetfaciliteiten, strijkfaciliteiten, minibar, inloopkast en flatscreentv. 

Luxe badkamer met separate douche. 

Junior Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): groot balkon of terras met tuin/zijzeezicht.

Junior Suite Beach: gelegen aan het strand.

Senior Suite (ca. 115 m², max. 3 pers.): aparte woon en slaapkamer. Groot 

terras en schitterend gelegen nabij het strand.

Family Suite (ca. 130 m², max. 2 volw. + 3 kind.): 2 Junior Suites met verbin

dings deur. Extra: kids welkomstpakket, kinderbed en aan gepaste badkamer. 

Family Luxury Suite: Junior Suite in combinatie met Senior Suite.

Zen Suite (ca. 65 m² max. 2 volw.): met privileges als toegang tot privé

strandgedeelte met wifitoegang en water. Verblijft u in een Zen Suite dan is een 

Escape Package (allinclusive) inbegrepen.

Villa (ca. 400 m², max. 8 pers.): topvilla aan het strand met 4 slaap en 3 bad

kamers, riante woonkamer en keuken. Terras met loungebedden en zwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt of allinclusi-

ve, vliegreis van en naar Mauritius, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Junior Suite 3064 3094 3427    

Senior Suite 3578 3620 4068    

Kamerkorting en Honeymoon: er zijn meerdere kortingen van toepassing gedurende het seizoen. 

Voor de actuele korting voor uw reisperiode en het gekozen kamertype, kunt u terecht op onze web-

site of bij onze Luxury Travel Consultants.

Long Stay: 35% voor verblijven van 12 nachten of langer. Ook geldig bij een combinatie van meerdere 

Beachcomberhotels.  

Vroegboekkorting: 25% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. Late booking offer: 15% indien 

geboekt vanaf 30 dagen tot 2 dagen voor aankomst.

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

pension, volpension, all inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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SEYCHELLEN

 

De meest levendige fantasie komt niet in de buurt 

van de onbeschrijfelijke schoonheid van deze uit 

115 eilanden bestaande archipel in de Indische 

Oceaan, die in 1502 door Vasco da Gama werd 

ontdekt. Met een oppervlakte van slechts 443 km², 

een ligging op enkele graden ten zuiden van de 

evenaar en 1.600 km ten oosten van Afrika, zijn de 

Seychellen letterlijk duizenden mijlen van de rest 

van de bewoonde wereld verwijderd. 

Hoewel de eilanden vandaag de dag goed bereik-

baar zijn, blijven ze hun ietwat mysterieuze en 

mythische beeld behouden. De rustige stranden, 

de kristalheldere zee en de uitstekende service 

zijn stuk voor stuk redenen om de Seychellen te 

bezoeken. Maar er is meer dan alleen zon, zee en 

strand. De meeste inwoners van de Seychellen 

stammen af van Afrikaanse slaven, anderen van 

migranten uit Europa, India, China en Arabische 

landen. Tot meer dan tweehonderd jaar geleden 

waren de eilanden die de Seychellen vormen 

echter onbewoond. De afgelegen ligging en de late 

komst van mense lijke bewoners hebben voor een 

unieke flora en fauna op de eilanden gezorgd. In 

het nevelwoud op de berghellingen van de eilanden 

Mahé en Silhouette, maar ook op lagere plaatsen 

komen boom- en plantensoorten voor die alleen 

op deze eilanden te vinden zijn. Een voorbeeld is 

de met mythes omgeven Coco de Mer, de grootste 

kokosnoot ter wereld die tot 40 kilo kan wegen. Voor 

duikers en snorkelaars zijn de Seychellen een waar 

paradijs. De eilanden zijn het hele jaar door goed 

te bezoeken. Er heerst een warm klimaat, maar 

dankzij de passaatwinden is het erg aangenaam. 

MAHÉ
Ruim 90% van de bevolking van de Seychellen 

woont op het hoofdeiland Mahé met zo’n 70 schitte

rend witte palmstranden en een indrukwekkend 

berg achtig binnenland. U vindt hier de meest 

unieke planten en vogelsoorten die vrijwel nergens 

elders op de wereld voorkomen. In het noorden 

Dicht tegen de evenaar liggen de Seychellen, een exotische droombestemming met volop ‘bountyeiland romantiek’ 

voor een huwelijksreis. Een culturele smeltkroes, met rustige stranden en een kristalheldere zee. 

Het summum voor een luxe vakantie.

van Mahé ligt de hoofdstad Victoria met de enige 

haven van het eiland. Langs de westkust treft u 

bij Anse Louis een van de mooiste stranden en het 

klein scha lige, zeer exclusieve Maia Luxury Resort 

& Spa, een geweldig resort voor honeymooners. 

Langs de noordwestkust, lieten wij ons oog vallen 

op het familievriendelijke Constance Ephelia 

Resort, gelegen aan het Marine National Park. Iets 

noordelijker ligt het H Resort aan het levendige 

strand van Beau Vallon. Het groene achterland is 

werkelijk prachtig. Wekelijks is hier een gezellige 

lokale markt op het strand. Aan de noorkant van het 

eiland vindt u het moderne CaranaBeach, met ruime 

kamers in villa’s naar wens met plungepool. 

PRASLIN
Het palmeneiland Praslin, op 15 minuten vliegen 

van Mahé is het op één na grootste eiland van de 

Seychellen. Ooit vooral een schuilplaats voor pi ra ten 

is het vandaag de dag een stukje paradijs op aarde. 

Het grootste deel van het eiland wordt door jungle 

ingenomen, omzoomd door geweldige stranden. 

Dankzij het koraalrif voor de kust is er een prachtige 

onderwaterwereld met vele verschillende vis soor-

ten en kleurrijke schelpen. Aan de noordwestkust 

van Praslin wordt het bij honeymooners en golfers 

geliefde Constance Lemuria Resort door drie 

parelwitte zandstranden omgeven. Geniet hier in 

uw luxe villa met eigen zwembad of in een van de 

recentelijk gerenoveerde suites.

DENIS PRIVATE ISLAND
Dit stukje paradijs op aarde ligt bij de mooiste 

koraalriffen van de Seychellen. Duizenden 

kokos¬palmen, eindeloze zandstranden en een 

stralende blauwe lagune omringen het eiland. 

Op dit kleine romantische privé-eiland ligt het 

gelijknamige resort. Dit eiland is exclusief voor de 

gasten van Denis Private Island. Het eiland is per 

vliegtuig te bereiken. Voor het resort vindt u  een 

prachtig huisrif waar u kunt snorkelen of duiken. 

Daarnaast zijn er nog tal van watersporten en 

activiteiten mogelijk op het eiland zoals fietsen 

en wandelen. Verder staat het eiland ook bekend 

vanwege de verschillende soorten schildpadden die 

zich nestelen op het eiland. Een deel van het eiland 

is beschermd natuurgebied voor verschillende 

diersoorten. Geniet na een lange dag van een wijntje 

uit de exclusieve wijnkelder. Voor een idyllisch 

verblijf bent u hier aan het juiste adres.

COMBINATIEREIZEN
Alle eilanden zijn perfect met elkaar te combineren 

en doordat ieder eiland zijn eigen karakter heeft, is 

een combinatie ook zeer aan te bevelen. De eilanden 

Mahé en Praslin zijn zowel per boot als vliegtuig erg 

goed bereikbaar, er is een dagelijkse dienstregeling 

tussen de eilanden. Ook een combinatie met La 

Digue behoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast zijn diverse bestemming in het Midden 

Oosten ook goed te combineren met de Seychellen. 

Onze luxury travel consultants helpen u graag met 

het maken van de juiste keuze. 

PRASLIN

MAHÉ

LA DIGUE

INDISCHE
OCEAAN

The H Resort

Lemuria

Ephélia

Denis Island

 L’ Archipel
Grand'Anse

Grand'Anse

VICTORIA
Seychellen Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 27 28 28 28 28 27 26 26 27 27 27 27

Watertemperatuur in °C 27 28 29 28 28 27 26 26 27 27 27 27

Zonneuren per dag 6 7 7 8 8 9 9 10 9 8 7 6

Dagen met enige neerslag 15 10 11 10 9 9 8 7 8 9 12 15
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SEYCHELLEN | Mahé | Port Launay

CONSTANCE EPHÉLIA SEYCHELLES
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

     

Family Pool Villa

In een uniek decor tussen zee en lagune, weelderige vegetatie en mangroven, 

granieten rotsen en 2 fijne zandstranden, ligt dit schitterende resort. Ephélia 

biedt uitzicht op een Marine Nationaal Park en is zowel geschikt voor koppels als 

voor gezinnen. De eigentijdse villa’s zijn voorzien van alle comfort. De perfecte 

locatie om helemaal tot rust te komen. Op ca. 40 min. van de luchthaven.

FACILITEITEN
In de fraaie tuinen liggen 4 zwembaden met geïntegreerd kinderbad. Ligstoelen 

en parasols aan de 2 stranden als de zwembaden. Het resort beschikt over 

5 restaurants en 5 bars. Kindermenu’s en baby maaltijden beschikbaar. Het 

hoofdrestaurant Corossol is onderverdeeld in verschillende zones met ‘live 

cooking’, internationaal buffet, pizzaoven en een ruime keuze aan desserts. Helios 

biedt mediterrane gerechten, Adam & Eve voor grillspecialiteiten. Fine dining 

restaurant Cyann voor een fusie van Franse en Aziatische gerechten. Tevens 

sushibar. In een tropische tuin Spa Village (7.000 m², toegang vanaf 16 jaar) met 

U Spa by Constance,  yogapaviljoen, sauna en jacuzzi. Kidsclub (412 jaar) met 

kinder bad en veel activiteiten onder professionele leiding (geopend 09.00-20.00 

uur). Verder 5 boetieks en vertreklounge. Fitnessruimte, 4 tennisbanen, squash

baan en nietgemotoriseerde watersporten (catamaranzeilen, windsurfing en 

kajakken) inclusief. Tegen betaling klimmuur, PADIduikschool en diepzeevissen.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 224 suites en 42 villa’s. Voorzien van airconditioning, 

plafondventilator, flatscreentv, iPoddockingstation, cd/dvdspeler, minibar, 

telefoon, minibar en kluisje. Moderne badkamer met bad en separate douche. 

Junior Suite (ca. 62 m², max. 2 volw. + 1 kind): kingsizebed en sofa(bed). Gelegen 

in de tuin op de begane grond of 1e verdieping met balkon of terras. 

Senior Suite (ca. 80 m², max 3 pers.): met zithoek en Nespressoapparaat.

Family Villa - 2 slaapkamers (ca. 205 m², max. 4 pers.): in duplex. Op de 1e 

verdieping een slaap en badkamer en gelijkvloers een slaap en badkamer. 

Ommuurde patio voor veel privacy met terras, eettafel en privézwembad. 

Family Villa - 3 slaapkamers (ca. 350 m², max. 6 volw. + 1 kind): als hierboven 

maar met 2 slaapkamers en 1 badkamer op de 1e etage.

Beach Villa - 1 slaapkamer (ca. 185 m², max. 2 volw. en 1 kind): aan het strand 

op de begane grond met zwembad. Aparte slaap en woonkamer en fraaie 

badkamer.

Beach Villa - 2 slaapkamers (ca. 370 m², max. 4 volw. + 2 kind.): aan het strand, 

in duplex. 2 slaap- en badkamers en riante open woonkamer. Zwembad.

Hillside Villa - 1 slaapkamer (ca. 120 m², max. 2 volw.): slaap en woonkamer. 

Terras met privézwembad en spectaculair uitzicht. Butlerservice.

Hillside Villa - 2 slaapkamers (ca. 220 m². max. 4 volw.): als hierboven, echter 

met een extra slaap- en badkamer.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (de Villa’s zijn op 

basis van logies/ontbijt), vliegreis van en naar Seychellen, luchthavenbelasting, Executive Lounge en 

luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Junior Suite 2535 2681 2681    

Senior Suite 2834 2980 2980    

Gratis kind: max. 1 kind t/m 12 jaar verblijft gratis bij de ouders op de kamer bij verblijf  t/m 31/07/21 

en van 24/08/21 t/m 31/10/21 in een Suite, Family Villa  3 slk of Beach Villa  1+2 slk. 

Honeymoon:  Gebak, strandtas en een fles mousserende wijn bij aankomst op de kamer en 1 x 20% 

korting op een spabehandeling tijdens verblijf. 

Kamerkorting: 15% bij min. 3 nachten verblijf t/m 31/07/21 en van 24/08/21 t/m 31/10/21; 15% bij 

verblijf van 01/08/21 t/m 23/08/21. 

Meal Upgrade:  upgrade naar halfpension bij verblijf van 11/04/21 t/m 13/07/21 en van 24/08/21 

t/m 31/10/21 in een Villa. 

Vroegboekkorting: 30% bij min. 3 nachten verblijf van 04/01/21 t/m 11/07/21, en van 24/08/21 t/m 

30/09/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 25% bij min. 3 nachten verblijf van 12/07/21 t/m 

31/07/21 en van 01/10/21 t/m 31/10/20 indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.



75 - SILVERJET VAKANTIES

Beau Vallon Beach | Mahé | SEYCHELLEN

THE H RESORT & SPA
WELLNESS | FAMILY | ACTIVE

     

Beach Pool Villa

Het in koloniale stijl opgetrokken H Resort heeft een zowel authentieke als 

moderne uitstraling wat in de architectuur fantastisch tot zijn recht komt. 

Gelegen tussen de groene bergen en de turquoise zee in Beau Vallon; een van de 

meest levendige plaatsen van Mahé. De charmante Creoolse gastvrijheid lacht u 

overal toe, dat maakt de sfeer en luxe in dit resort persoonlijk en toegankelijk. De 

faciliteiten zorgen ervoor dat het een fijn toevluchtsoord is voor zowel koppels 

als families. Gelegen op ca. 30 minuten van de luchthaven en ca. 10 minuten van 

de hoofdstad Victoria.

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie, boetiek en bar. Zwembad met ligging aan zee, 

kinderbad, kidsclub met speeltuin (3 t/m 11 jaar), tennisbaan, fitnessruimte. 

Diverse watersporten; kajakken en snorkelen (gratis), windsurfen en duiken 

(beide tegen betaling). Sesel Spa zorgt voor ontspanning en rust en biedt 

lichaams- en schoonheidsbehandelingen evenals massage, en hydrotherapie.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension en volpension zijn 

mogelijk. Buffetrestaurant Vascos is geopend voor ontbijt en diner, hier kunt u 

terecht voor internationale gerechten. Er worden regelmatig thema-avonden 

georganiseerd en het restaurant beschikt over een sublieme pizzasteenoven. 

U geniet à la carte in restaurant Eden van verfijnde gerechten geïnspireerd op 

de Creoolse keuken, tevens culinaire visgerechten. Seyshima serveert mooie 

teppanyakigerechten en sushi. Trader Vic’s gelegen aan de lagune is een 

internationaal gewaardeerde plek voor tropische fusiongerechten bereid in de 

Chinese houtoven, fingerfood en wereldberoemde cocktails. Ripples poolbar 

serveert drankjes en snacks.  

ACCOMMODATIE
Alle suites zijn voorzien van een kingsize bed of twinbedden, sofa, zitje, 

flatscreentv, airconditioning, wifi, koffie/theefaciliteiten, onbeperkt gebotteld 

water, minibar, kluisje en roomservice. Ruime badkamer met bad en separate 

walkin regendouche, toilet. Badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 volw.): gelegen op de 1e of 2e verdieping met 

groot balkon. Uitzicht over de tuin.

Garden Junior Suite (ca. 55 m², max. 2 volw.): gelegen op de begane grond met 

terras met zonnebedden en tuinzicht.

Family Suite (ca. 110 m², max. 4 volw. en 2 kinderen t/m 11 jaar): bestaande uit 

2 Junior Suites met verbindingsdeur.

Beach Pool Villa (ca. 150 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 11 jaar): geschakelde 

villa met plungepool, Nespresso-apparaat, bluetoothradio, buitendouche, tuin 

met cabana met zonnebedden en directe toegang tot het strand.

Grand Beach Pool Villa (ca. 250 m², max. 3 volw. en 1 kind t/m 11jaar): met 

separate woon/eetkamer, en slaapkamer, grote tuin met privézwembad 

met zeezicht, buitendouche, zonnedek met loungers en cabana. De villa biedt 

veel ruimte en privacy en heeft direct toegang tot het strand. Butlerservice 

beschikbaar op aanvraag.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Junior Suite 2191 2191 2245    

Beach Pool Villa 3792 3792 3938    

Extra: fruit op de kamer bij aankomst en voucher voor gratis drankje per persoon bij min 5 nachten 

verblijf. 

Honeymoon: 35% korting bij min 4 nachten verblijf van 08/01/21 t/m 03/04/21 en van 12/04/21 

t/m 31/10/21. Fles wijn of Prosecco, fruit en taart bij aankomst en tevens 1 x candle Light Diner bij 

verblijf o.b.v. halfpension. 

Vroegboekkorting:  25% bij verblijf van 08/01/21 t/m 03/04/21 en 12/04/21 t/m 31/10/21 indien 

90 dagen, 20% indien 60 dagen, 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 

04/04/21 t/m 11/04/21 indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 60 dagen voor aan-

komst geboekt.

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

pension en volpension : vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie 

achterin deze brochure.
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RAFFLES SEYCHELLES
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

    

Pool Villa Panoramic - 1 slaapkamer Panoramic Pool Villa

Raffles Praslin is tegen de heuvels gebouwd met een sprookjesachtig decor van 

imponerende rotsformaties, poederwitte zandstranden en tropische vegetatie. 

Het hotel ligt aan een 500 meter lang zandstrand met uitzicht op het eiland 

Curieuse. De moderne en luxe villa’s beschikken over een eigen zwembad en 

een paviljoen met een adembenemend uitzicht op de oceaan en weelderige 

groene heuvels. Op ca. 30 minuten van de luchthaven van Praslin.

FACILITEITEN
Nabij het strand 2 riante zwembaden, Raffles Boutique & Café met diverse 

boetieks. Sugar Palm Club met een uitgebreid programma voor kinderen 

(4 t/m 11 jaar, tegen betaling). Het hotel organiseert diverse activiteiten als 

wandelingen en kooklessen (tegen betaling). Watersportcenter aan het strand 

voor kajakken, snorkelen en zeilen (niet gemotoriseerde watersporten inclusief). 

Tegen betaling diepzeevissen, duiken, yoga, fietsen en boottochten. De Raffles 

Spa is modern ingericht met 13 behandelkamers die een spectaculair uitzicht 

bieden en tal van signatuurbehandelingen. Met openluchtpaviljoen voor yoga 

en pilates, spaboetiek, fitnessruimte, jacuzzi, stoombad en sauna. Losean voor 

een uitgebreid ontbijtbuffet en mediterrane gerechten tijdens diner. Daarnaast 

zijn er diverse themaavonden met livemuziek. Curieuse Restaurant voor diner, 

met gegrilde vis en oosterse gerechten. The Sushi Room voor sushi en Japanse 

gerechten. De poolbar met restaurant is geopend voor drankjes gedurende 

de dag en voor lunchgerechten. De Danzil Lounge biedt klassieke cocktails en 

wijnen in de avond. De Takamaka Terrace Lounge & Shisha voor drankjes op een 

spectaculair dakterras. De Zil Beach Bar voor cocktails en snacks op het strand. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om in uw villa te dineren (toeslag).

ACCOMMODATIE
De 86 villa’s zijn in modern eigentijds design ingericht. Voorzien van een 

kingsizebed of 2 queensizebedden, kluisje, Nespressoapparaat, dvdspeler, 

flatscreentv, iPoddockingstation en inloopkast. Fraaie badkamer met 

natuurlijk daglicht, regendouche en signaturebad. Groot terras met zwembad 

en een openluchtpaviljoen met ligbedden en eettafel.

Pool Villa Tuinzicht (ca. 125 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 11 jaar): op 

loopafstand van de faciliteiten van het resort.

Pool Villa Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 125 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind. t/m 

11 jaar): hoger gelegen. Ook boekbaar als Pool Villa Zeezicht en als Panoramic 

Pool Villa met een spectaculair uitzicht over zee door de hoge ligging.

Pool Villa Tuinzicht - 1 slaapkamer (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind. 

t/m 11 jaar): ideaal voor families met een woonkamer, slaapkamer met en suite 

badkamer en buiten regendouche. Riant terras en paviljoen met dagbedden, 

eettafel. Butlerservice en toegang tot de Sugar Palm Club inbegrepen. Tevens 

boekbaar met zeezicht of met panoramisch zicht. 

Pool Villa Zeezicht - 2 slaapkamers (ca. 275 m², max. 4 volw. en 2 kind. t/m 

11 jaar): bijzonder ruim, luxe ingericht met oog voor detail. Uitgerust met twee 

slaapkamers met en suite badkamer. Butlerservice en toegang tot de Sugar 

Palm Club inbegrepen. Tevens te boeken als Beachfront Villa. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt    

Pool Villa Tuinzicht 3623 3623 3623    

Pool Villa Zeezicht 3959 3959 3959    

Honeymoon: 5% korting, fles Champagne, 1 x 60 min massage p.p per verblijf bij min 4 nachten 

verblijf van 07/01/21 t/m 31/10/21. 

Kamerkorting: 25% bij min 8 nachten verblijf t/m 31/10/21; 20% bij min 5 nachten en 15% bij min 

3 nachten. 

Meal Upgrade: upgrade van LO naar HP bij min 5 nachten verblijf t/m 26/03/21 en van 06/04/21 

t/m 30/04/21. 

Vroegboekkorting: 15% indien 120 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 60 dagen voor aan-

komst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension, volpension: 

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

SEYCHELLEN | Praslin | Anse Takamaka
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MAIA LUXURY RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

     

Ocean Panoramic Villa

Het Maia Resort wordt beschouwd als een van de beste hotels van de Seychellen. 

Het ligt op een unieke locatie aan een van de mooiste kusten van het eiland 

waar granieten rotsformaties, uitbundige flora en fauna en de turkooizen zee 

het beeld bepalen. De exclusieve villa’s liggen in een 12 ha groot domein aan het 

on ge repte zandstrand van Anse Louis en bieden uitzonderlijke kwaliteit. Alles 

straalt roman tische luxe uit, zoals een verzonken buitenbad op hetzelfde water

niveau als het privézwembad. De zonsondergang kan bewonderd worden vanuit 

elke villa. Ideaal voor een intieme en zorgeloze vakantie dankzij de persoonlijke 

en uitmuntende service. Zo heeft u gedurende uw verblijf een persoonlijke 

butler die alles voor u regelt. De luchthaven ligt op 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Open lounge met boetiek en juwelier. In de fraaie tuin bevindt zich een zwem

bad met zonneterrassen en ligstoelen. Aan het strand tevens ligbedden en 

parasols. Sunset Pool Bar met zee en strandzicht voor tropische cocktails en 

lichte gerechten. Het resort biedt de volgende activiteiten: snorkelen, kanoën, Qi 

Gong (bewegingstherapie) en yoga (inclusief). Duiken en gemotoriseerde water

sporten in de nabije omgeving. Poolbar voor lichte lunchgerechten en cocktails 

tijdens zonsondergang. De Maia Spa is onovertroffen. In een natuurlijke rotstuin 

liggen de behandel kamers van het resort die het decor vormen voor de zeer 

bijzondere signature schoonheidsbehandelingen en massages. 

Het verblijf is op basis van allinclusive en ‘Whatever, Whereever en Whenever’ 

basis. Inclusief alle maaltijden, premium (alcoholische) drankjes, onbeperkt 

duiken (introductie en openwater duiken, duikspullen inclusief) en wasservice. 

Het uitstekende gourmetrestaurant Tec-Tec onder leiding van een Michelin-

sterrenkok serveert een innovatieve combinatie van mediterrane en oosterse 

gerechten. U kunt tevens in privacy dineren, opgediend door uw privébutler, op 

het strand, onder de sterren, of het terras van uw eigen villa.

ACCOMMODATIE
De 30 exclusieve villas beschikken over een riante slaapkamer met king size

bed, gepolijste teakhouten vloeren en speciaal voor het resort ontworpen 

meu bilair van Bill Bensley uit Bangkok. Badkamer en aangrenzende kleed ka mer 

met glazen wanden, pastelkleurige mozaïekvloeren, wastafels van natuursteen 

en regendouche. Verzonken buitenbad in een gedeelte van het privézwembad. 

Grote veranda met dagbed, ligbedden, eettafel, fauteuils en bar. Privézwembad 

(7x3 m). Bij aankomst een fles champagne en homemade cake.

Ocean Panoramic Villa (ca. 250 m², max. 2 volw.): gelegen tegen de tropische 

heuvels met schitterend uitzicht over zee. Voorzien van flatscreentv, 

minibar, iPoddockingstation, kluisje, koffie/theezetfaciliteiten, dvdspeler, 

airconditioning en plafondventilator.

Maia Signature Villa (ca. 250 m², max. 2 volw. + 2 kind.): direct aan het strand 

of tegen de heuvels gelegen met fantastisch uitzicht en veel extra’s zoals een 

fles champagne, invilla dining, vroege checkin en late checkout, dagelijks 

yogasessie in de villa en manicure/pedicure.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en 

naar de Seychellen, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Ocean Panoramic Villa 5349 5349 5349    

Maia Signature Villa 6329 6329 6329    

Gratis nachten: 7=6 en 10=8 bij verblijf van 10/01/21 t/m 31/10/21.

Honeymoon: 1x 3gangen diner voor 2 personen, fles champagne en 1x een massage van 75 minuten 

bij verblijf van 10/01/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij min 5 nachten verblijf t/m 31/10/21 indien 30 dagen voor aankomst 

geboekt.

Welkomstattentie: Champagne bij aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Anse Louis | Mahé | SEYCHELLEN
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SEYCHELLEN | Praslin | Anse Kerlan

CONSTANCE LEMURIA RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

        DELUXE

Junior Suite

Op het schitterende eiland Praslin ligt Constance Lemuria op een droom loca-

tie, omgeven door een championship golfbaan en 3 poederwitte zand stranden 

waarvan Anse Georgette tot het mooiste strand ter wereld mag worden 

be schouwd. De combinatie van verfijnde luxe, originele architectuur en tropi sche 

vegetatie van de omliggende natuur zijn ingrediënten voor een onvergetelijk en 

exclusief verblijf. Dit fraaie resort ligt aan de noordwestkust van Praslin op ca. 

10 minuten van de luchthaven. Hoofdeiland Mahé ligt op ca. 15 minuten vliegen.

FACILITEITEN
Open lobby met uitzicht over het zwembad en het strand, cocktailbar en boe tieks. 

Zwembad op drie niveaus met watervallen, zonneterrassen, kinderzwembad en 

poolbar. Op de stranden tevens ligstoelen, à la carte service, pool- en strandbar. 

Het hoofdrestaurant The Legend voor ontbijt, lunch en diner. Uitgebreid buffet 

en thema-avonden. Het gastronomische restaurant Diva aan het golfbaan, open 

voor lunch en diner met een schitterende selectie wereldwijnen. The Nest met 

uitzicht over het strand, voor zeevruchten en visspecialiteiten. Catamarans, 

kajaks, laserboten, windsurfen en snorkeluitrusting (inclusief). PADIduikschool, 

diepzeevissen en boottochten (tegen betaling). Voorts 2 tennisbanen en 

spectaculaire 18holes golfbaan met glooiende hellingen ontworpen door 

Rodney Wright (gratis voor hotelgasten, buggy tegen betaling, GVB noodzakelijk). 

Proshop en clubhouse. Voor de kleine gasten de Constance Kids Club (4-12 jaar, 

geopend van 09:00 21:00 uur) met speeltuin, kindermenu’s en vele activiteiten. 

De fraaie U Spa by Constance biedt diverse schoonheidsbehandelingen. 

Fitnessruimte, sauna, jacuzzi en stoombad (inclusief). 

ACCOMMODATIE
De 26 villa’s die elk 4 suites herbergen, liggen verspreid over de tropische tuin 

van 100 ha. langs de zee en 515 minuten lopen van het hoofdgebouw. Voorzien 

van zithoek, airconditioning, plafondventilator, telefoon, minibar, kluisje en 

flatscreentv. Riante badkamer met separate douche. Balkon of terras met 

ligbedden. 

Junior Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): recentelijk gerenoveerd en elegant  

ingericht met moderne meubels en zithoek. Tuin/zeezicht.

Senior Suite (ca. 115 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim ingericht met aparte woon 

en slaapkamer, 2 terrassen en jacuzzibad. 

Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 375 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxueus ingericht 

met een slaap en badkamer, woonkamer, een verzonken eetgedeelte, 

een massagepaviljoen, kitchenette en gastentoilet. Riant terras met tuin, 

privézwembad, ligbedden en zithoek. Inclusief butlerservice. Ook boekbaar met 

2 slaapkamers (ca. 750 m², max. 4 volw. + 2 kind.)

Presidential Villa (max. 6 volw. + 3 kind.): schitterende villa met 3 slaap 

en badkamers, woonkamer en kitchenette. Zwembad op drie niveau’s en 

privéstrand.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Junior Suite 3672 3609 3609    

Senior Suite 4635 4526 4526    

Honeymoon: Fruit en welkomstattentie bij aankomst in de kamer. Fles mousserende wijn en  bad-

ceremonie in de kamer tijdens verblijf. €50 resortcredit per kamer per nacht te besteden in bars, 

restaurants en in de spa bij verblijf van 18/04/21 t/m 13/07/2. 

Kamerkorting: 15% bij min 3 nachten verblijf t/m 10/05/21, van 14/07/21 t/m 31/07/21 en van 

01/10/21 t/m 31/10/21. 20% bij min 3 nachten verblijf van 11/05/21 t/m 13/07/21 en van 24/08/21 

t/m 30/09/21. 15% bij verblijf van 01/08/21 t/m 23/08/21. 

Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van 04/01/21 t/m 31/10/21 in een Villa. 

Vroegboekkorting: 30% bij min 3 nachten verblijf t/m 10/05/21, van 14/07/21 t/m 31/07/21 en van 

01/10/21 t/m 31/10/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 40% bij min 3 nachten verblijf van 

11/05/21 t/m 13/07/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt en 35% bij min 3 nachten verblijf 

van 24/08/21 t/m 30/09/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension en galadiners 

rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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Au Cap | Praslin | SEYCHELLEN

HOTEL L’ARCHIPEL
 

       DELUXE

Familie Suite

Hotel l’Archipel is een kleinschalig boutiquehotel met misschien wel een van 

de mooiste en rustigste privéstranden van Praslin direct voor de deur. De 

ligging aan de prachtige befaamde ruime baai van Côte d’Or, ingesloten tussen 

de groene heuvels en de zee, is de belangrijkste troef. De kamers zijn gelegen 

in kleine plantagehuizen welke tegen de heuvels met tropische begroeiing zijn 

gebouwd en bieden een adembenemend uitzicht. Het personeel is servicegericht 

en uitermate vriendelijk wat l’Archipel de ideale plaats maakt voor een relaxte 

vakantie, waar rust en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. De 

luchthaven van Praslin ligt op ca. 12 km, en de haven op ca. 3 km. 

FACILITEITEN
Knusse lobby met receptie en boetiek, gelegen in een prachtig plantagehuis. 

Zwembad met zonneterras. Het hotel biedt watersporten als kajakken en 

snorkelen en is graag behulpzaam bij het organiseren van Padiduikcursussen, 

boottochten en excursies.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension en volpension zijn 

mogelijk. De restaurants van l’Archipel behoren tot de beste van Praslin. La 

Gigolette is direct aan het strand gelegen en serveert internationale en creoolse 

gerechten. Eens per week een Creoolse avond en showcooking met visgerechten 

op het strand. La Feuille d’Or gelegen naast de bar biedt kleine gerechten en 

snacks. Bij het zwembad een bar en cocktail lounge met een ontspannen sfeer. 

Teven een bar aan het strand.   

ACCOMMODATIE
De 32 bijzonder ruime kamers zijn koloniaal ingericht met ieder een eigen stijl 

en kleurstelling en bieden een spectaculair uitzicht over de baai. Voorzien van 

tweepersoonsbed, airconditioning, flatscreentv, wifi, koffie/theefaciliteiten, 

kluisje, minibar. Roomservice beschikbaar. Badkamer met inloopdouche en 

dubbele wastafel. Balkon of terras met meubilair.

Superior Kamer (ca. 60 m², max. 3 volw.): gelegen in de heuvels of in de tuin. Met 

uitzicht over de baai.

Deluxe Kamer (ca. 60 m², max. 2 volw.): gelegen in de heuvels, in de tuin of aan 

het strand, met veel pricacy en een rustige ligging.

Senior Suite (ca. 65 m², max. 3 volw.): extra ruim, met zitgedeelte, badkamer met 

bad en separate inloopdouche. Tevens te boeken met vebindingsdeur, ideaal 

voor een familie of 2 koppels.

Familie Suite (ca. 120 m², max. 2 volw. en 3 kinderen, of 3 volw. en 1 kind): 

separate woonkamer, ruime veranda, 2 badkamers. Gelegen op de bovenste 

verdieping van het kleine hoofdgebouw.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt

Superior Kamer 2828 2828 2828    

Deluxe Kamer 2965 2965 2965    

Honeymoon en huwelijksjubileum: 50% korting voor de bruid bij min 3 nachten verblijf van 05/01/21 

t/m 31/10/21. Tevens cocktail bij aankomst,  fles wijn en gebak op de kamer en 1 x candlelight diner 

bij verblijf op basis van halfpension of volpension.

Long Stay: 25% bij min 13 nachten verblijf t/m 31/10/21; 20% bij min 8 nachten verblijf en 15% bij 

min 4 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij min 3 nachten verblijf van 05/01/21 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor 

aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension en volpension: 

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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THAILAND

Met zijn levendige cultuur, glinsterende kustlijn en 

schitterende landschappen, is Thailand al jaren 

een topkeuze voor vakantiegangers die op zoek 

zijn naar de perfecte luxe vakantie. Als u heerlijke 

gerechten wilt proeven, fascinerende geschiedenis 

en ongelooflijke jungle wilt beleven en enkele van 

de beste stranden ter wereld wilt bezoeken, is 

Thailand uw favoriete bestemming.

U zult keer op keer versteld staan van de buiten-

gewone vriendelijkheid van de bevolking. Thailand 

is reeds 700 jaar een monarchie. Het koninkrijk 

heeft haar erfgoed en tradities zorgvuldig bewaard. 

Tegelijkertijd is het een natie die nieuwe invloeden 

en culturen snel heeft geadopteerd. Deze voorspoed 

brengende combinatie van oud en nieuw, van traditie 

en innovatie, maakt het land zo aantrekkelijk. Van de 

charme van het platteland tot het uitgaansleven in 

de badplaatsen. 

De eeuwenoude handelsbetrekkingen hebben een 

groot effect gehad op de Thaise keuken. De pittige 

specerijen en verse ingrediënten zijn wereldberoemd 

evenals de gezonde bereidingswijze. Zo kijkt een 

Thai op de markt  eerst naar het aanbod van verse 

kruiden en groenten. Vlees en vis komen pas later 

in beeld. Van oorsprong kent de Thaise keuken drie 

kookmethoden; stoven, roerbakken en grillen. Door 

de relatief korte bereidingstijd blijft de smaak van 

verse kruiden en groenten bijzonder goed bewaard.

De eilanden van Thailand behoren onmiskenbaar 

tot de mooiste ter wereld en zouden bovenaan 

elke bucket-list moeten staan. En er is nog steeds 

een veelvoud aan ongerepte baaien die verborgen 

liggen voor de drukte en perfect zijn voor ultieme 

ontspanning. De torenhoge rotseilandjes in de 

baaien van Krabi, Koh Phi Phi en Phuket, beroemd 

geworden in de James Bond-klassieker, ‘The Man 

with the Golden Gun’, zijn een iconische achtergrond 

die men op elke tour door Thailand moet zien. 

Mooie witte zandstranden, helder warm water; 

 Thailand wordt vaak het reiscentrum van Zuidoost-Azië genoemd en omvat alles; van kristalhelder water, witte zandstranden en kokospalmen 

tot bruisende steden, natuur en cultuur. Schitterende hotels op het vasteland en de eilanden nodigen uit om te ontspannen.

weelderige tropische tuinen en een zachte zeewind 

treft u in Koh Samui. De beste reisperiode voor dit 

eiland is in onze zomer. Misschien wel de meest 

populaire attractie van het eiland is de Grote 

Boeddha in Wat Phra Yai. Of wat dacht u van een 

verblijf in de fantastische hideaway van Six Senses 

Yao Noi. Het hotel heeft een duurzaam concept en 

biedt veel privacy met uitzicht op de bizarre rotsen 

van de baai van Phang Nga.

Wij selecteerden voor u exclusieve resorts in de 

badplaatsen Hua Hin en Krabi, alsmede op de 

prachtige tropische eilanden Phuket en Koh Samui 

en een viertal stadshotels in het levendige en 

boeiende Bangkok. 

Het bruisende Bangkok met zijn drijvende 

markten, designer winkelcentra en tuk tuks. In de 

nachtmarkten wordt onderhandelen voor koopjes 

al snel een verworven kunst. Trakteer uzelf op een 

diner in een van de exclusieve restaurants op het dak 

van de stad voordat u geniet van het flamboyante 

nachtleven. De hoofdstad van Thailand is de toe-

gangspoort tot dit uitgestrekte land. Een bezoek 

aan de gouden paleizen en kleurrijke tempels van 

Bangkok laat zich uitstekend combineren met een 

strandverblijf. Naast het be roem de Grand Palace, 

de voormalige residen tie van de koninklijke familie, 

zijn de kleurrijke Wat Arun, de ‘Wat Phra Kaeo’, 

de tempel van de Boeddha van Smaragd, en de 

naastgelegen Wat Po met zijn liggende Boeddha een 

bezoek meer dan de moeite waard.  

Het noorden van Thailand is de perfecte plek voor 

mensen die kennis willen maken met de levendige 

cultuur van dit land. Steden als Chiang Mai en Chiang 

Rai zitten vol met marktkramen en schilderachtige 

galerijen. Hoewel het steeds populairder wordt, 

behoudt het een sfeer van intimiteit. Historisch 

berucht om zijn verbinding met de opiumhandel, 

is de Gouden Driehoek getransformeerd in een 

landschap van koffie-, thee- en fruitplantages in 

terrasvormige velden. Exotische ambachten van 

bergstammen zoals sieraden, zilverwerk en borduur- 

sels kunnen worden gekocht naast producten van 

lokale boerderijen. 

De 700 jaar oude stad Chiang Mai wordt beschouwd 

als de culturele hoofdstad van Thailand. In en 

rond de stad zelf zijn er boeddhistische tempels in 

overvloed. Natuurliefhebbers zullen genieten van 

het Doi Intanon Nationaal Park met zijn dramatische 

berglandschap, oude groenblijvende bossen, zeld-

zame vogels en spectaculaire watervallen. Maak 

een mooie wandeling langs de Kew Mae Pan Nature 

Trail of ontspan tijdens een riviercruise met een 

long-tail boot om het Karen Hill-stamdorp te be- 

zoeken. Een must is een bezoek aan de vele leven-

dige markten om lokaal handwerk te kopen en te 

genieten van de lokale straatkeuken.

In deze brochure hebben we een schitterende 

10-daagse privéreis ‘Land van de Glimlach’ en een 

reis van Bangkok naar het noorden van Thailand 

opgenomen. Zie de pagina’s 84 en 90.

Land Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 28 29 31 32 31 31 30 30 30 29 29 27

Watertemperatuur in °C 28 28 29 29 29 29 30 30 29 29 29 29

Zonne-uren per dag 9 9 9 9 7 6 6 5 5 6 8 9

Dagen met enige neerslag 1 1 2 4 11 11 12 14 16 12 4 1
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Bangkok | THAILAND 

MANDARIN ORIENTAL BANGKOK
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

 Deluxe Balcony Kamer

Het Mandarin Oriental is het meest gevierde hotel van Bangkok. Dit 

gerenommeerde hotel uit 1876 is bekend en geliefd om zijn sophisticated stijl 

en een ongeëvenaarde ligging. Hier komt de geschiedenis tot leven in de heerlijk 

traditionele service en in de extravagante kamers en suites, waar zachte Thaise 

zijde glinstert en orchideeën in overvloed aanwezig zijn. Niet voor niets werd 

het Mandarin Oriental al vele malen uitgeroepen tot het beste hotel van Azië. 

Gelegen op een rustige plek aan de oevers van de historische Chao Phraya rivier, 

op enkele minuten lopen van de Skytrain. De luchthaven ligt op ca. 30 minuten.

FACILITEITEN
Winkelgalerij, diverse boetieks en de sigarenlounge ‘La Casa del Habano’. In de 

riante tuin bevinden zich 2 zwembaden en poolbar. Aan de overzijde van de 

rivier (te bereiken per hotelboot) bevindt zich een sportcenter met fitnessruimte, 

2 tennis- en squashbanen, stoombad en sauna. Tevens aan de overzijde de 

luxueuze Oriental Spa. Het Spacenter biedt een keur aan internationale en 

Aziatische massages, schoonheids- en gezondheidsbehandelingen. De fameuze 

‘Thai Cooking School’ heeft reeds vele gasten uit de hele wereld de kunst van 

het bereiden van gerechten uit de exquise Thaise keuken bijgebracht. De ‘Day 

Care Centre’ voor kinderen van 0 t/m 8 jaar en geopend van 15.00-23.00 uur. 

De 9 restaurants en bars zorgen voor een verscheidenheid aan gerechten 

en bieden een echte culinaire ontdekking. Het Sala Rim Naam restaurant is 

gespecialiseerd in de traditionele Thaise keuken en ligt aan de overzijde van 

de rivier. Le Normandie biedt een fijne Franse keuken en een uitzonderlijke 

wijnkelder. The China House voor een eigentijdse Chinese keuken. Het restaurant 

is geïnspireerd op de levendige art-deco periode van Shanghai uit de jaren 1930. 

The Authors Lounge serveert de klassieke Engelse afternoon tea. The Verandah 

beschikt over een groot terras en biedt uitzicht over de rivier. 

ACCOMMODATIE
De 324 recentelijk gerenoveerde kamers en 44 suites zijn verdeeld over drie 

vleugels en ingericht in elegante Thaise stijl met kamerhoge ramen. Voorzien 

van alle luxe faciliteiten als schrijftafel, zithoek, airconditioning, minibar, koffie-/

theezetfaciliteiten, Nespresso-apparaat, kluisje en flatscreen-tv. De fraaie  

badkamer heeft  een inloopdouche en/of signature bad en luxe toiletartikelen. 

Alle kamers en suites beschikken over butlerservice.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 pers.): deels uitzicht op de rivier en de stad.  

Deluxe Premier Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): elegante inrichting met uitzicht 

op de stad en de rivier. Voorzien van een sofa en houten vloeren.

Chao Phraya Kamer (ca. 37 m², max. 2 pers.): biedt schitterend uitzicht op de 

rivier. In open plan of split-level. Slaapkamer met kingsizebed en sofa. 

Deluxe Balcony Kamer (ca. 37 m², max. 2 pers.): balkon met een zithoek en 

schitterend uitzicht op de rivier.

Mandarin Kamer ca. 63 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed, ruime 

zithoek met een grote comfortabele sofa en een eettafel. Fraaie badkamer met 

bad en separate douche. Balkon met gedeeltelijk uitzicht op de rivier en de stad.

State Kamer (ca. 61 m², max. 3 pers.): in traditionele Thaise stijl ingericht met 

donkere houten meubels en Thaise zijde. Indrukwekkende slaapkamer en ruim 

balkon met panoramisch uitzicht op de rivier.

Junior Terrace Suite (ca. 97 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed, een 

zit- en eethoek en een terras (ca. 17 m²) met uitzicht over de rivier en de stad. 

Autors Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): unieke suite voorzien van een balkon met 

uitzicht op de rivier. Een eerbetoon aan enkele van de grote literaire schrijvers die 

in het hotel gelogeerd hebben. De inrichting is gebaseerd op de persoonlijkheid 

van de schrijver. Slaapkamer met kingsizebed en een ruime zitkamer.

Raadpleeg onze website voor de beschrijving van de overige kamers en suites.

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

en naar Bangkok, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Deluxe Kamer 1795  1807   1795    

Deluxe balcony Kamer  2074  2086  2074    

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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THAILAND | Privéreis

LAND VAN DE GLIMLACH

Dag 1 en 2: Amsterdam - Bangkok

U vliegt per KLM naar Bangkok, waar u in de loop 

van de ochtend op dag 2 zult aankomen en per 

privétransfer naar het Sukhothai Hotel Bangkok 

wordt gebracht, waar u 2 nachten zult verblijven. 

In de late namiddag transfer naar de Chao Phraya 

rivier voor een luxe dinercruise. Aan boord geniet u 

van een voortreffelijk Thais meergangendiner.

Dag 3: Bangkok

Na het ontbijt brengt u een bezoek aan enkele 

hoogtepunten van Bangkok. U begint bij het Grand 

Palace, de voormalige residentie van de koninklijke 

familie. Het complex telt tal van imposante 

gebouwen. Het bekendste is de tempel van de 

Boeddha van Smaragd. Vervolgens bezichtigt u 

de naastgelegen Wat Po, een van de beroemdste 

tempels van de stad. De Chao Phraya-rivier die door 

het hart van Bangkok stroomt steekt u per boot 

over om de tempel van de dageraad, Wat Arun te 

bezoeken. Lunch en terugkeer naar het hotel.

Dag 4: Bangkok - Kanchanaburi (140 km)

Vandaag vertrekt u naar de provincie Kanchanaburi. 

Na een bezoek aan het indrukwekkende 

Thais-Birmaanse Spoorwegmuseum volgt het 

naastgelegen Allied War Cemetery, een gedenkplaats 

voor de 6000 geallieerde krijgsgevangenen die 

langs de spoorlijn zijn omgekomen. Vervolgens 

door naar de wereldberoemde Bridge over the 

River Kwai waarvan de aanleg een zo prominente 

rol heeft gespeeld in de Aziatische geschiedenis 

van de Tweede Wereldoorlog. Een tocht per lokale 

longtailboot over de Kwai-rivier brengt u bij uw 

drijvende hotel; The Float House. Na de lunch een 

kort bezoek aan het nabijgelegen Mon Tribal Village. 

Dag 5: Kanchanaburi - Ayutthaya (230 km)

Na het ontbijt vertrekt u per longtailboot voor 

een bezoek met wandeling aan de Hellfire Pass 

Memorial. Terugkeer naar de Float house, check out 

en lunch in een lokaal restaurant. In Kanchanaburi 

gaat u aan boord van de trein voor een historische 

tocht van ca. 30 min. over een gedeelte van de 

voormalige Birmaspoorlijn. Aansluitend door 

naar Ayutthaya. Deze voormalige hoofdstad wordt 

gevormd door een eiland omringd door drie rivieren 

die bij elkaar stromen. De overblijfselen van de 

oude hoofdstad liggen aan de rand van het eiland, 

in het Historisch Park, dat op de Werelderfgoedlijst 

van de UNESCO prijkt. U overnacht in het hotel Sala 

Ayutthaya met uitzicht op de tempels en de rivier.

Dag 6: Ayutthaya - Lopburi - Sukhothai (360 km)

Na het ontbijt verkent u Ayutthaya per Tuk Tuk U 

bezoekt hier de vele indrukwekkende overblijfselen 

in het Historisch Park. De grootste attractie is 

hier de Wat Mahathat met ruïnes van meerdere 

chedis en vijvers met lotusbloemen. Ooit was 

dit tempelcomplex het spirituele centrum van 

Sukhothai. U vervolgt uw reis in noordelijke richting. 

Door het vlakke landschap van centraal Thailand 

met vele rijstvelden rijdt u naar Sukhothai, ooit de 

hoofdstad van het gelijknamige koninkrijk uit de 

13e tot 15e eeuw. U verblijft in het boutique hotel 

Sriwilai Sukhothai Resort & Spa. 

Dag 7: Sukhothai - Lampang - Chiang Mai (280 km)

‘s Ochtends brengt u een bezoek aan het historisch 

park van Sri Satchanalai, in de 14e eeuw een 

zusterstad van Sukhothai en uitgeroepen tot 

UNESCO-werelderfgoed. Het park bevat bijna 

200 chedi’s in schitterende staat. Tevens 

bezoek het aardewerkdorp Ganesha waar lokale 

ambachtslieden handgeschilderde gerechten en 

andere voorwerpen produceren. Lunch in Lampang. 

Door het Noord-Thaise heuvel- en berglandschap 

reist u in de middag naar Chiang Mai, de tweede 

stad van Thailand. Onderweg bezoekt u Wat Phra 

Dhat Lampang Luang, U verblijft 3 nachten in het 

boutique hotel Na Nirand in het centrum.

Dag 8: Chiang Mai 

Na het ontbijt rijdt u naar de schitterend gelegen 

Wat Doi Suthep. Gelegen op een heuveltop en te 

bereiken via een trap van 360 treden bereikt u deze 

meest heilige tempel van Chiang Mai. U vindt hier 

een schat aan Boeddhabeelden, muurschilderingen 

en boeddhistische kunst. Op de terugweg naar de 

stad bezoekt u de twee belangrijke tempels, de Wat 

Chedi Luang, de tempel van de Grote Stupa, en de 

Wat Phan Tao, een oude tempel die bekend staat om 

zijn prachtige Lanna-stijl. De laatste stop is bij de 

grootste markt van de stad. 

Dag 9: Chiang Mai 

Vroeg in de ochtend gaat u per Samlor 

(driewielerfiets) naar een nabijgelegen tempel 

voor een ontmoeting met de monniken. Thaise 

boeddhisten geloven dat ze door een dienst of deugd 

te verlenen, geluk en vrede in het leven en de kans 

op vooruitgang in hun volgende leven verdienen. Na 

deze indrukwekkende ceremonie terugkeer naar 

het hotel voor het ontbijt. Later in de namiddag rijdt 

u naar het zuiden van de stad om Wat Ton Kwen 

te bezoeken, een van de mooiste voorbeelden van 

klassieke Lanna-architectuur. Vervolgens beleeft 

u een typische dag uit het leven van een familie 

in een echte Thaise buurt. U kookt met de familie 

traditionele huisgemaakte recepten en geniet van 

een heerlijke zelfgemaakte maaltijd met het hele 

gezin. Terugkeer naar het hotel.

Dag 10: Chiang Mai - Bangkok - Amsterdam

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van 

Chiang Mai vanwaar u met overstap in Bangkok 

weer terug naar Nederland vliegt. Dezelfde avond 

arriveert u op Schiphol.

Uiteraard kunt u uw reis verlengen met een verblijf 

in een van onze hotels aan de tropische stranden 

van Thailand. Vanuit Chiang Mai zijn er directe 

vluchten naar Phuket, Krabi en Koh Samui. U kunt 

ook kiezen voor een verblijf in Hua Hin dat op 

slechts 3 uur rijden van Bangkok ligt.

Land van de Glimlach: 10-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon jun aug okt 

In een tweepersoonskamer  3692  3692 3692

Hotels

Bangkok Sukhothai Hotel Bangkok 5*  

Kanchanaburi The Float House 4* 

Ayutthaya Sala Ayutthaya 4*

Sukhothai Sriwilai Sukhothai  4*de luxe

Chiang Mai Na Nirand Boutique Hotel  4*de luxe

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis Amsterdam - Bangkok en Chiang Mai-Amsterdam in-

clusief luchthavenbelasting

• Privéchauffeur/gids in Thailand en alle beschreven excursies

• Dinercruise. 5x lunch en 3x diner. 

• Executive lounge op Schiphol

•  9 overnachtingen o.b.v. logies/ontbijt: 3 nachten in Bangkok in 

een Superior Kamer, 1 nacht in Kachanaburi in een Floating Vil-

la (o.b.v. halfpension), 1 nacht in Ayutthaya in een Superior Ka-

mer, 1 nacht in Sukhothai in een Superior Kamer en 3 nachten 

in Chiang Mai in een Deluxe Kamer.

Neem voor andere hotelcombinaties, andere kamertypen of prij-

zen voor meer personen contact op met onze verkoopafdeling.

Van het bruisende Bangkok, de beroemde brug over de River Kwai, de fascinerende oude tempels van Ayutthaya en Sukhothai naar de culturele 

hoogtepunten in het noorden. U zult gecharmeerd zijn van dit magische land tijdens deze luxe culturele privéreis.

Grand Palace Bangkok

Kanchanaburi  
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Het best bewaarde geheim van Bangkok is deze oase van rust in het midden van de bruisende 

stad Bangkok. Een eerbetoon aan wat ooit de legendarische eerste hoofdstad van het koninkrijk 

was. De majestueuze oprijlaan, geurige bloementuinen en serene lotusvijvers roepen de sfeer op 

van weleer net als het weelderige interieur van teakhout en vele kunstvoorwerpen. De lobby en 

de diverse lounges zijn versierd met oude gravures in Khmer-stijl en de rustgevende geluiden van 

een Khim, een Thais hakkebord, gonzen door de gangen van het hotel. Het hotel is ideaal gelegen 

in de diplomatieke wijk van Bangkok. Vanaf hier heeft u goede verbindingen met de Skytrain. 

FACILITEITEN
Het zwembad is omgeven door ligstoelen en comfortabele cabana’s. Een 24-uurs fitnessruimte en 

ultramodern Spacenter, sauna en stoombad. Celadon werd uitgeroepen tot het beste restaurant 

in Bangkok en serveert heerlijke, authentieke Thaise gerechten. Andere culinaire opties zijn de 

afternoon tea of de zondagse champagnebrunch met het unieke chocoladebuffet.

ACCOMMODATIE
De 210 kamers en suites zijn elegant ingericht met houten vloeren, Thaise kunstvoorwerpen, 

flatscreen-tv, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met separate regendouche. 

Superior Kamer (ca. 38 m², max. 2 pers.): slaapkamer met kingsizebed of 2 queensizebedden.

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype   jun aug okt  

Superior Kamer    1143 1155 1143  

Deluxe Kamer   1203 1212 1203  

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

THE SUKHOTHAI BANGKOK
CITY | HERITAGE | WELLNESS

    

Het recentelijk geopende Four Seasons Hotel in Bangkok heeft een spectaculaire ligging langs 

de Chao Phraya-rivier. De architect en ontwerper Jean-Michel Gathy bedacht een trapsgewijs 

ontwerp met open binnenplaatsen, waterpartijen en kunstwerken. De natuurlijke schoonheid van 

Thailand en de stedelijke charmes van de stad komen samen in elk aspect van het interieur, 

onderbroken door een kunstcollectie vergaard door Gathy zelf. Naast de onberispelijke service 

kunt u genieten van het fraaie Spacenter en het culinaire aanbod van wereldklasse. 

FACILITEITEN
Imposante entree en lobby. Twee indrukwekkende lappools van 30 meter met uitzicht op de rivier. 

Four Seasons Health Club, yoga en kidsclub. Diverse uitstekende restaurants w.o. een stijvol 

Kantonees restaurant, het Italiaanse specialiteitenrestaurant Riva Del Fiume van het stijlvolle 

BKK Social Club die de legendarische glamour en levensstijl van Buenos Aires weerspiegelt. 

ACCOMMODATIE
De 299 kamers en suites bieden een verfijnd en eigentijds interieur, met de hand vervaardigde 

meubels en kamerhoge ramen. Voorzien van schrijftafel, airconditioning, kleine eettafel, 

flatscreen-tv, kluisje en gekoelde privébar. Badkamer met signature bad en regendouche.

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): kingsizebed of 2 aparte bedden. 

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype   jun aug okt  

Deluxe Kamer uitzicht binnenplaats   1398 1410 1398  

Deluxe Kamer Rivierzicht   1554 1566 1554  

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

 FOUR SEASONS BANGKOK
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

 THAILAND | Bangkok

        DELUXE

  Deluxe Kamer 
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Rosewood Bangkok een echte aanvulling op de collectie van uitzonderlijke hotels in Bangkok. Het 

creatieve architectonische ontwerp is geïnspireerd op de ‘wai’ - het beroemde Thaise gebaar van 

begroeting - terwijl het interieur de traditionele Thaise cultuur weerspiegelt door waterpartijen, 

lokale kunstwerken en rijke stoffering. De warme Thaise gastvrijheid en onberispelijke aandacht 

voor detail, gecombineerd met de uitzonderlijke restaurants en de serene Spa, maakt Rosewood 

Bangkok een ideale keuze voor uw luxe vakantie naar Thailand.

FACILITEITEN
De gerechten van de diverse restaurants variëren van biologische wellnessmenu’s tot Europese 

specialiteiten en authentieke oosterse gerechten. Elk restaurant maakt gebruik van de meest 

verse ingrediënten, maar ook van een uniek interieur en een geweldig uitzicht over de stad. Het 

Spacenter beschikt over een zoutwaterzwembad, een fitnessruimte en een biologisch café.

ACCOMMODATIE
De 158 kamers en suites zijn ontworpen naar een luxueus Thais landhuis en voorzien van 

een warme inrichting, houten vloeren, elegante ornamenten, verfijnde kunstwerken en Thaise 

boeken, evenals handgemaakte meubels. Schitterende badkamer. 

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): kingsizebed of 2 twinbedden. Incl. frisdrankjes minibar.

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype   jun aug okt  

Deluxe Kamer    1320 1332 1320  

Executive Kamer   1365 1377 1365  

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

ROSEWOOD BANGKOK
CITY | CULINAIR | WELLNESS

       

PARK HYATT BANGKOK
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

        

Bangkok | THAILAND

Internationaal geïnspireerde architectuur en interieurdesign, uitzonderlijke accommodatie, een 

voortreffelijk culinair aanbod en verfijnde kunstwerken. Met een ontwerp van het bekroonde New 

Yorkse ontwerpbureau Yabu Pushelberg beschikt dit luxe hotel over tal van buitenterrassen en 

de diverse restaurants van de Penthouse Bar & Grill. Het hotel ligt in het hart van de belangrijkste 

winkel- en uitgaanswijken van Bangkok en is gehuisvest op de 9e tot 36e verdieping. 

FACILITEITEN
Een lappool van 40 meter op de 9e verdieping met uitzicht op de stad. Het Spacenter onthult 

een wereld van ultieme verwennerij en luxe biologische behandelingen. Vanuit het hotel direct 

toegang tot het luxe winkelcentrum en de skytrain. Het fitnesscenter is 24 uur geopend. Een 

steakhouse op de 35e verdieping in Manhattan-style, een Cocktail Bar voor live entertainment 

en jazz-optredens van bekende artiesten. The Whiskey Room heeft een indrukwekkende selectie 

van 160 whiskeylabels en de Rooftop Bar dé plek om te ontspannen tijdens zonsondergang. 

ACCOMMODATIE
De 299 kamers en suites bieden een verfijnd en eigentijds interieur met de hand vervaardigde 

meubels en kamerhoge ramen. Badkamer met signature bad en regendouche.

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): kingsizebed of 2 aparte bedden. 

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype   jun aug okt  

Deluxe Kamer     1377 1389 1377  

Corner Kamer   1434 1443 1434  

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 
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Deze voormalige villa, ontworpen in de Lanna-koloniale stijl, gaat terug in de tijd naar de periode 

van koning Rama V, toen architectuur een impact had op het ontwerp van Thaise residenties. 

Hoewel volledig gerenoveerd heeft Na Nirand nog veel van de historische ambiance weten te 

behouden. U kunt hier genieten van de charme en persoonlijke service waar het hotel bekend om 

staat. Direct gelegen aan de oevers van de Ping-rivier en naast de Chai Mongkhon-tempel. De 

avondmarkt en de historische binnenstad van Chiang Mai liggen op loopafstand. De luchthaven 

ligt op ca. 15 autominuten. Dit hotel is onderdeel van de privéreis ‘Land van de Glimlach’.

FACILITEITEN
Het zwembad wordt omgeven door ligstoelen, parasols en een poolbar. Bibliotheek, kooklessen 

en fietsverhuur. Wellnesscenter met stoombad en moderne fitnessruimte. De Riverfront Cuisine 

& Bar is ingericht in vintage stijl en ligt direct aan de rivier. Serveert een mix van noord-Thaise en 

westerse gerechten. Uitgebreid ontbijtbuffet met live cookingstation en afternoon tea voor zowel 

binnen als buiten op het terras. Dakterras waar u kunt genieten van heerlijke wijnen.

ACCOMMODATIE
De 45 stijlvolle kamers zijn gegroepeerd rond het zwembad en de tuin. Ingericht met donkere 

teakhouten vloeren, Lanna kunstvoorwerpen en handgemaakte meubels. De 4 suites liggen in een 

apart gebouw direct aan de rivier. De kamers en suites zijn voorzien van minibar, airconditioning, 

flatscreen-tv, kluisje en schrijftafel. Badkamer met douche of bad. Gemeubileerd balkon.

Deluxe Kamer (ca. 31 m², max. 2 pers): slaapkamer met een kingsizebed. 

Royal Deluxe Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): schitterende kamer met kingsizebed of 2 bedden.

Corner Suite (ca. 53 m², max. 3 pers.) in open plan met kingsizebed, schrijftafel en zithoek. Fruit 

en een fles wijn bij aankomst en een afternoon tea voor 2 personen per verblijf. Ontbijt in de suite.

Colonial Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): in koloniale stijl met een sfeer die twee culturen 

combineert, Brits en Indiaas. Kingsizebed, zitgedeelte en fraaie badkamer met signature bad. 

Gemeubileerd terras met uitzicht op de rivier. De 4 suites beschikken over een gedeelde lappool.

NA NIRAND BOUTIQUE HOTEL
CITY | HERITAGE 

     DELUXE

Verscholen tussen de groene jungle en hoge bergen van Kanchanaburi liggen de drijvende villa’s 

van The Float House. Iedere villa beschikt over een privéterras met een magnifiek uitzicht op de 

omringende natuur en de snelstromende River Kwai, een van de meest historische rivieren ter 

wereld. The Float House is ontwikkeld voor de milieubewuste reiziger en wordt voornamelijk 

bemand door de lokale Mon-gemeenschap, een etnische minderheid die vanuit Myanmar 

is geëmigreerd. De omgeving is rijk aan natuur, geschiedenis en cultuur. Een bijzondere 

accommodatie op een bijzondere locatie waar u helemaal tot rust zult komen. Het resort is alleen 

bereikbaar per longtailboot in ca. 20 min. vanaf de pier van het hotel. Gelegen op ca. 60 km 

van Kanchanaburi en 237 km van Bangkok. Dit hotel is onderdeel van de privéreis ‘Land van de 

Glimlach’.

FACILITEITEN
Een zwembad mist u hier niet want wat is er heerlijker dan een duik in het heldere water van 

de rivier. U verblijft op basis van halfpension. De maaltijden worden geserveerd in het drijvende 

restaurant Pontoon gespecialiseerd in Aziatische gerechten in buffetstijl. Het resort organiseert 

kajakken, raften, zwemmen in de rivier en longtail-boottochten. Lokale attracties zijn onder meer 

het verkennen van de Lawa-grot, wandelen naar de Hellfire Pass en het bezoeken van de Mon-

tempel. Het gebied kan ook per fiets worden verkend (tegen betaling).

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 18 ruime villa’s die op de River Kwai drijven. Ruim en sfeervol ingericht 

met natuurlijke materialen zoals teakhout en bamboe. Voorzien van een groot gemeubileerd 

drijvend terras (ca. 22 m²) aan de rivier met ligstoelen, schommelstoel en een dagbed.

Floating Villa (ca. 90 m², max.3 pers.): comfortabel ingericht met kingsizebed of 2 aparte 

bedden, airconditioning, tv, kluisje, minibar, gratis wifi, telefoon, koffie-/theezetfaciliteiten en een 

schrijftafel. Aparte badkamer met regendouche. Sommige villa’s kunnen gecombineerd worden. 

 

THE FLOAT HOUSE
ACTIVE | HIDEAWAY

THAILAND | Kanchanaburi - Chiang Mai

     DELUXE

 

Superior Kamer
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Het kleinschalige Sriwilai Resort & Spa wordt omgeven door de schoonheid van landelijk 

Thailand. Het hotel biedt uitzicht op een lotusmeer, rijstvelden en ligt tegenover het door UNESCO 

beschermde Historical Park. Binnen dit historische park bevinden zich de imposante ruïnes 

van Wat Chedi Sung. Het hotel is de ideale plek om een verblijf te combineren met het culturele 

erfgoed van Sukhothai. Het hotel is onderdeel van de privéreis ‘Land van de Glimlach’.

FACILITEITEN
Overloopzwembad met uitzicht op het Khao Luang-gebergte en de groene rijstvelden. Een 

zonneterras met ligbedden en parasols is een rustige plek voor ontspanning. De Soila Spa biedt 

een gevarieerd aanbod aan massages, therapeutische behandelingen en kruidenbaden. Het 

restaurant is gespecialiseerd in authentieke Thaise en internationale gerechten, bereid met de 

meest verse ingrediënten. Diner wordt geserveerd bij kaarslicht op het terras terwijl de zon 

ondergaat achter Wat Chedi Sung. De Pool Bar & Bistro verzorgt lichte lunches, snacks en tapas 

gedurende de dag, aangevuld met verfrissende cocktails, wijn en verse vruchtensappen en biedt 

een eindeloos uitzicht op weelderige groene rijstvelden en de omringende bergen. Gasten kunnen 

deelnemen aan diverse activiteiten. Fietsen kunnen gratis worden geleend voor een rustig tochtje 

in de omgeving. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 54 kamers en suites ingericht in traditionele Lanna-stijl met 

ouderwetse lantaarns, kleurrijke kussens in contrast met witgekalkte muren, hoge plafonds en 

handgemaakte meubelen. Voorzien van flatscreen-tv, airconditioning, kluisje, minibar en koffie-/

theezetfaciliteiten. Badkamer met douche. Kamerbezetting maximaal 3 personen.

Superior Kamer (ca. 33 m²): gelegen op de bovenste verdieping en uitzicht op de tuin. 

Deluxe Kamer (ca. 40 m²): voorzien van balkon of terras met uitzicht op het groene landschap. 

Sriwilai Suite (ca. 55 m²): stijvol ingericht met fraaie en suite badkamer met bad en separate 

douche. Balkon met uitzicht op de lotusvijver en de Wat Chedi Sung tempel. 

SRIWILAI SUKHOTHAI RESORT
BOUTIQUE | WELLNESS

     DELUXE

SALA AYUTTHAYA
BOUTIQUE

     DELUXE

Superior Kamer

Ayutthaya | Sukhothai | THAILAND

Sala Ayutthaya is een fraai en kleinschalig boutique hotel. Het is mooi gelegen in het hart van de 

voormalige hoofdstad Ayutthaya aan het water waar de Lophburi-rivier en de Chao Phraya-rivier 

samenkomen. Kenmerkend zijn de moderne architectuur, trendy inrichting van de kamers en de 

gastvrije en warme service. Vanaf het hotel kijkt u uit over het historische park met Wat Phutthai 

Sawan, een schitterende oude boeddhistische tempel, waar monniken zich bij zonsopgang 

verzamelen. In de stad zijn meer dan 200 sfeervolle tempels en ruïnes te ontdekken. Het hotel 

ligt ca. 90 km van Bangkok en is onderdeel van de privéreis ‘Land van de Glimlach’.

FACILITEITEN
Elegante entree en kleine kunstgalerij. Rooftop Lounge met fantastisch uitzicht en de perfecte 

plek om te ontspannen met een glas wijn of een cocktail. Het hotel beschikt over The River 

Restaurant, schilderachtig gelegen met uitzicht op de legendarische Chao Phraya-rivier en 

Wat Phutthaisawan tempel. Het menu biedt een verscheidenheid aan heerlijke internationale 

gerechten en een gevarieerde selectie van traditionele Thaise favorieten. De bar biedt een ruime 

collectie aan wijnen, bieren en cocktails. Voor zowel binnen als buiten op het terras.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 26 modern ingerichte kamers voorzien van kingsizebed of 2 aparte 

bedden, een sofabed, airconditioning, kluisje minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, dvd-speler en 

flatscreen-tv. Luxe badkamer met bad en separate douche. 

Superior Kamer (ca. 35 m², maximaal 3 pers.): stijlvolle kamer 

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): op de 2e verdieping met uitzicht op de rivier.

Terrace Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): moderne kamer met balkon of terras met schitterend 

uitzicht op de Chao Phraya-rivier en de beroemde tempel aan de overkant.

Duplex Suite (ca. 115 m², max.4 pers.):  op de begane grond een slaapkamer met 2 aparte bedden, 

een en suite badkamer en terras met uitzicht over de rivier. Op de 1e verdieping een slaapkamer 

met kingsizebed en een en suite badkamer. 
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THAILAND | Privéreis 

BANGKOK - CHIANG RAI - CHIANG MAI

Chiang Mai

Chiang Rai

Bangkok

Dag 1: Amsterdam - Bangkok

U vliegt met KLM naar Bangkok. Privétransfer naar 

het Four Seasons Hotel Bangkok.

Dag 2: Bangkok 

Na het ontbijt bezoekt u het indrukwekkende Grand 

Palace en het grootste heiligdom van Thailand, 

de Emerald Buddha in Wat Phra Kaeo. Uiteraard 

ontbreekt een bezoek aan Wat Po met zijn enorme 

liggende Boeddha niet. Lunch in een lokaal 

restaurant voordat u terugkeert naar het hotel. 

Dag 3: Bangkok - Chiang Rai

Een korte ochtendvlucht brengt u naar het noorden 

van het land. Vervolgens privétransfer en tocht 

per longtailboot naar de Four Seasons. Thailand, 

Laos en Myanmar delen hier een rivier: de Mekong. 

Chiang Rai ligt dicht bij de Golden Triangle, het 

voormalige centrum van de opiumhandel. De 

regering heeft de opiumproductie in 1902 uitgeroeid 

en tegenwoordig zijn de velden de thuisbasis van 

theeplantages en fruitboomgaarden. Voor een kijkje 

in de donkere geschiedenis van deze regio kunt u de 

‘Hall of Opium’ bezoeken, een ultramodern museum 

met interactieve displays en video’s. U krijgt een 

spookachtige indruk van de geschiedenis van de 

drugshandel. U verblijft 2 nachten in het Four 

Seasons Tented Camp op basis van all-inclusive.

Dag 4: Chiang Rai

Het Four Seasons Tented Camp ligt op een unieke 

locatie verscholen tussen weelderige jungle en 

machtige rivieren met een panoramisch uitzicht. U 

kunt deelnemen aan ontmoeting met olifanten en 

trektochten door de jungle (inclusief).

Dag 5: Chiang Rai – Chiang Mai

Een schitterende tocht brengt u in ca. 4 uur naar het 

Four Seasons Chiang Mai. Dit indrukwekkende resort 

is een bezienswaardigheid op zich: droomachtige 

paviljoens gelegen in uitgestrekte rijstvelden van de 

mystieke Mae Rim Valley. U verblijft 3 nachten op 

basis van logies/ontbijt. 

Dag 6: Chiang Mai

Nog voor het ontbijt brengt u een bezoek in de Wat 

Srisoda tempel. U ervaar een levensstijl in de stad 

door ‘s ochtends vroeg een aalmoes aan te bieden 

aan boeddhistische monniken. Terugkeer naar het 

hotel voor ontbijt. Vervolgens bezoek aan de ruïne 

van de oude stad Wiang Kum Kam. Aansluitend 

een boottocht langs de Ping-rivier van ongeveer 45 

minuten. Terugkeer naar het hotel.

Dag 7: Chiang Mai

Vandaag kunt u genieten van de faciliteiten van 

het resort. U kunt ook gebruik maken van de 

shuttleservice naar het centrum van Chiang Mai.

Dag 8: Chiang Mai - Bangkok - Amsterdam

In de loop van de ochtend transfer naar de 

luchthaven voor de vlucht via Bangkok naar 

Amsterdam. Verlenging naar het strand vanuit 

Chiang Mail mogelijk. Er zijn directe vluchten 

naar de eilanden Phuket en Koh Samui voor een 

strandverlenging in een van onze gepubliceerde 

hotels. Verblijft u 3 nachten in het Four Seasons 

Tented Camp van 11 april t/m 31 oktober 2021 dan 

zijn 2 nachten op basis van logies inclusief in een 

ander Four Seasons hotel in Thailand. Vraag onze 

luxury travel consultents voor meer informatie.

Noord Thailand: 8-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon jun aug okt 

In een Tweepersoonskamer 6685 6685 6685

Hotels

Bangkok Four Seasons Bangkok 5*deluxe

Chiang Rai Four Seasons Tented Camp 5*deluxe

Chiang Mai Four Seasons Chiang Mai 5*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Bangkok, Bangkok - Chiang Rai en Chiang Mai  - 

Bangkok. 

• Inclusief luchthavenbelasting.

• Executive Lounge Schiphol.

• Privéchauffeur/gids in Thailand en alle beschreven excursies 

•  6 overnachtingen: 2 nachten in Bangkok in een Deluxe Kamer 

o.b.v. logies/ontbijt, 2 nachten in de Golden Triangle in een Su-

perior Tent o.b.v. all-inclusive en 3 nachten in Chiang Mai in een 

Garden Paviljoen o.b.v. logies/ontbijt. 

De bruisende hoofdstad Bangkok, de Golden Triangle, het voormalige centrum van de opiumhandel en het levendige Chiang Mai 

zijn de perfecte plaatsen om te genieten van de fascinerende cultuur van Thailand. U verblijft in de gerenommeerde Four Seasons Hotels. 

ANDAMAN
ZEE

LAOS

MYANMAR
(BIRMA)
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VIETNAM
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CHINA
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Chiang Rai | Golden Triangle | THAILAND

FOUR SEASONS TENTED CAMP
ALL-INCLUSIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

Superior Tent

Verscholen tussen weelderige jungle en machtige rivieren met een panoramisch 

uitzicht over de Mekong River, Birma en Laos ligt het Four Seasons Tented Camp. 

Het resort bestaat uit een 15-tal canvas tenten, voorzien van de nodige luxe, 

zonder afbreuk te doen aan de omgeving. In deze mystieke regio die bekend 

staat als The Golden Triangle, komen de grenzen en culturen van Thailand, 

Birma en Laos samen en creëren een smeltkroes van diversiteit. De rijke 

omgeving herbergt ook diverse vogelsoorten. Gasten kunnen deelnemen aan 

ontmoetingen met olifanten en trektochten door de jungle. Na een privétransfer 

van ca. 50 minuten van de luchthaven Chiang Rai, gaat u in een lokaal dorp aan 

boord van een longtailboot die u vervolgens in 10 minuten naar het hotel brengt. 

FACILITEITEN
Het resort biedt een scala aan activiteiten. In samenwerking met de Asian 

Elephant Foundation heeft het resort meer dan 20 olifanten uit de drukke straten 

van Thailand gered en geadopteerd om te helpen hen terug te brengen in hun 

natuurlijke omgeving. U kunt de charme van Aziatische olifanten zelf ervaren. 

Onder begeleiding van de ervaren mahouts, leert u om te gaan met olifanten 

en gaat u op verkenningstocht door de jungle (inclusief). Elke ochtend wordt er 

een begeleide wandeling georganiseerd van ca. 1 km over het junglepad naar 

Camp Peak. Kooklessen worden gegeven door de chef-kok. U bereidt lokale 

gerechten met kruiden en specerijen die worden geteeld in de eigen biologische 

tuin. Tevens kunt u het bereiden van cocktails leren onder leiding van een 

deskundige barkeeper (beide tegen betaling). Het Spacenter bevindt zich in de 

openlucht, omgeven door de tropische jungle en het geluid van vogelgezang. In 

het restaurant Nong Yao, gesitueerd in een halfopen paviljoen met schitterend 

uitzicht, kunt u genieten van de beste Aziatische gerechten en westerse 

klassiekers. De Birma Bar serveert signature cocktails en biedt een schitterend 

uitzicht op de Ruak-rivier. In de Wine Cellar bevindt zich een indrukwekkende 

verzameling wijnen uit alle windstreken. Uw verblijf is inclusief een ochtend 

mahouttraining met de olifanten, Golden Triangle excursie, een Spabehandeling 

van 90 minuten per persoon per verblijf, sunsetcocktails in de Burma Bar, wijn- 

en kaasproeverij in de wijnkelder en privétransfer van en naar de luchthaven van 

Chiang Rai. Het verblijf is op basis van all-inclusive. Alle maaltijden en dranken, 

inclusief huiswijnen en sterke dranken. Er kunnen tevens privédiners worden 

georganiseerd zoals een diner bij kaarslicht in het olifantenkamp of in de villa.

ACCOMMODATIE
De slechts 15 ruime en luxe ingerichte tenten liggen aan een 600 m lang pad, 

midden in de jungle en boven de Ruak-rivier. De stijl van elke tent is geïnspireerd 

op een ander thema en opgezet in open plan. Voorzien van kingsizebed 

of twee aparte bedden, hardhouten vloeren, een met hand vervaardigd 

koperen bad, lederen en houten meubels, airconditioning, Nespresso-

apparaat, plafondventilator, iPod-dockingstation en schrijftafel. Apart toilet en 

regendouche in de buitenlucht. Terras met dagbedden. Inclusief de inhoud van 

de gekoelde privébar en snacks. Gasten vanaf 10 jaar welkom.

Superior Tent (ca. 54 m², max. 3 pers.): rustiek en elegant ingericht in safaristijl. 

Groot gemeubileerd terras met uitzicht op Birma en de jungle.

Superior River View Tent: als de Superior Tent maar met uitzicht op de rivier.

Deluxe Tent: hoger gelegen uitzicht op de Ruak rivier en de jungle van Birma.

Explorers Lodge (ca. 232 m², max. 6 pers): biedt zeer veel privacy. Voorzien 

van 2 slaap- en badkamers. Riant terras met dinertafel, parasols, ligbedden, 

overloopzwembad en schitterend uitzicht. BBQ diners en filmdoek mogelijk.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en 

naar Chiang Rai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse vd luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Superior Tent 4272   4274 4272    

Superior River View Tent 4532 4536  4532    

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien 120 dagen voor aankomst ge-

boekt, 10% indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 5% indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.



92 - SILVERJET VAKANTIES

Deluxe Kamer Tuinzicht

THAILAND | Chiang Mai 

ANANTARA CHIANG MAI RESORT
CITY | CULINAIR | WELLNESS

    

Dit stijlvolle resort van de bekende hotelgroep Anantara ligt in het hart 

van de historische stad Chiang Mai aan de oevers van de rivier Mae Ping. 

Een schitterend resort in moderne Aziatische stijl en een eigen sfeer. Het 

onderscheidt zich vooral door de ruime inrichting van de kamers, fantastische 

Spa en de bijzondere restaurants. Centraal gelegen en ideaal voor een bezoek 

aan de historische stad en de beroemde avondmarkt. De luchthaven van Chiang 

Mai ligt op ca. 6 km afstand. Imposante lobbylounge. 

FACILITEITEN
Het 34 meter lange zwembad aan de rivier is een ontspannende oase en wordt 

geflankeerd door moderne ligstoelen, witte parasols en lelievijvers. Fitnessruimte 

met de nieuwste apparatuur en een yoga- en aerobicsruimte. Een fraai 

Spacenter in Aziatische stijl met een ruim aanbod van signaturebehandelingen 

w.o. de traditionele Thaise massage, gezichtsbehandelingen, verschillende 

kruidenbaden, aromatische sauna, jacuzzi, manicure&pedicure. Dakterras 

met ligbedden en parasols en uitzicht op de rivier. Verder een kidsclub en een 

boetiek. Het hotel heeft een aantal bijzondere restaurants. The Service 1921 is 

gevestigd in een gerestaureerd koloniaal gebouw van het Britse consulaat en 

heeft een schaduwrijk terras met schitterend uitzicht over de rivier. Serveert 

Aziatische gerechten op het hoogste niveau. The Restaurant is gespecialiseerd 

in Thaise, Indiase en internationale gerechten. The Colonial House met terras  

voor afternoon tea, tapas, wijn en cocktails terwijl men in de Lobby Lounge lichte 

snacks serveert. Het hotel heeft het kenmerkende ‘Dine by Design’: dineren 

voor twee op een plekje naar keuze, b.v. in een paviljoen aan het water in een 

romantische setting. U kunt ook deelnemen aan traditionele Spice Spoons 

kooklessen. Stap achter de schermen van de lokale gastronomie of ontdek 

Anantara’s smaakvolle Thaise gerechten. De kookles begint met een rit per tuk-

tuk naar de lokale markt om verse ingrediënten uit te kiezen. De kookles eindigt 

met een lunch (de activiteiten zijn tegen betaling).

ACCOMMODATIE
De 84 kamers en suites zijn bijzonder stijlvol ingericht in een modern Aziatisch 

design, kunstvoorwerpen, kamerhoge ramen en houten vloeren. Alle voorzien 

van airconditioning, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten, telefoon en gratis minibar. 

Trendy en suite badkamer met signature bad en separate regendouche.

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca. 50 m², max. 2 pers.): slaapkamer met kingsizebed 

of 2 twinbedden. Balkon met loungebed en uitzicht over de tuin.

Deluxe Kamer Rivierzicht (ca. 50 m², max. 2 pers.): luxueuze kamer met ruim 

balkon met ligbed en uitzicht op de Ping rivier.

Kasara Suite Tuinzicht (ca. 105 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ingericht in open 

plan met woon-/slaapkamer met kingsizebed of 2 aparte bedden, ruime 

zithoek, eettafel en wijncooler. Balkon met 2 ligbedden en tuinzicht. Inclusief 

butlerservice en gebruik van de Kasara Lounge. De lounge serveert ontbijt, 

culinaire lekkernijen en drankjes gedurende de dag, cocktails en wijn met 

gastronomische hapjes in de avond. De lounge is geopend van 07:00-20:00 uur. 

Kasara Suite Rivierzicht: als de Kasara Suite Tuinzicht maar met schitterend 

uitzicht over de rivier. 

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

en naar Chiang Mai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Deluxe Kamer Tuinzicht  1282  1287 1282     

Deluxe Kamer Rivierzicht 1347   1352  1347   

Honeymoon: beddecoratie en fles mousserende wijn bij aankomst op de kamer.

Long Stay: een gratis diner inclusief een fles huiswijn voor 2 personen en een Thaise massage van

60 minuten voor maximaal 2 personen per kamerbij minimaal 5 nachten verblijf. Bij minimaal 7 

nachten verblijf tevens 5% korting.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 06/01/21 t/m 31/10/21 indien 120 dagen voor aankomst ge-

boekt; 15% indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

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

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

deze brochure.
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Chiang Mai | THAILAND 

FOUR SEASONS RESORT CHIANG MAI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

 Family Residence

Het Four Seasons Resort ligt in een schitterende omgeving ten noorden van 

Chiang Mai en is een tijdloze klassieker. Het resort biedt uitzicht op de uitgestrekte 

rijstvelden en tropische tuinen van de mystieke Mae Rim Valley, ook het Lanna 

Kingdom genoemd, wat ‘land van een miljoen rijstvelden’ betekent. Het resort 

is opgezet in de stijl van een elegant Thais dorp met originele schilderijen en 

Siamese kunstwerken. Het centrum van Chiang Mai ligt op ca. 30 autominuten, 

de luchthaven op ca. 40 minuten.

FACILITEITEN
Elegante entree en lobby. Twee zwembaden waarvan een voor volwassenen 

met zonneterras, ligstoelen en parasols. Vanuit het zwembad kunt u genieten 

van een weids uitzicht op de omliggende rijstvelden en het verre Doi Suthep-

gebergte. Voorts tennisbaan, fitnessruimte en fietsverhuur. In de Thai Cookery 

School kunt u leren hoe Thaise gerechten te bereiden met een bezoek aan 

de levendige en kleurrijke lokale markt om verse lokale ingrediënten te 

verzamelen (tegen betaling). The Gecko Club voor jonge gasten van 4-12 jaar. 

Een verscheidenheid aan activiteiten wordt dagelijks georganiseerd door het 

gekwalificeerde personeel. De restaurants van het resort bieden een uitstekende 

selectie internationale en Thaise specialiteiten. Het Sala Mae Rim is een Thais 

restaurant met uitzicht over de vallei. In het fine dining restaurant Terraces 

dineert men buiten op het terras waar u kunt genieten van een mooi uitzicht op 

de omliggende rijstvelden. Op verzoek wordt het diner geserveerd in uw eigen 

villa of de omliggende rijstvelden. Gratis shuttleservice naar het centrum (4x 

per dag), waar u de bruisende avondmarkt kunt bezoeken of een wandeling 

kunt maken langs Sankamphaeng Road of ‘Handicraft Highway’. De 18-holes 

golfbaan Summit Green Valley Country Club ligt op ca. 10 autominuten. 

ACCOMMODATIE
 De in totaal 99 pavilions en villa’s liggen verspreid over de exotische tuinen. Alle 

ingericht in authentieke stijl met teakhouten vloeren en Thaise kunstwerken. 

Voorzien van schrijftafel, inloopkast, Nespresso-apparaat, strijkfaciliteiten, 

airconditioning, kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met 

bad en regendouche. Riant terras met dagbed, eethoek en schommelstoel. 

Garden Pavilion (ca. 70 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane grond. Elegant 

en luxueus ingericht met terras en uitzicht op de tuin.

Upper Garden Pavilion: als Garden Pavilion maar op de 1e verdieping met 

balkon en uitzicht op de tuin of de bergen.

Rice Terrace Pavilion: op de begane grond. Terras en uitzicht op de rijstvelden.

Upper Rice Terrace Pavilion: hoger gelegen met balkon. 

Pool Villa (ca. 403 m², max. 2 pers.): deze villa biedt veel privacy. De woonkamer 

is ingericht met lokale architectuur en de romantische slaapkamer beschikt 

over een hemelbed. Terras van ca. 282 m², zwembad, eetpaviljoen en tuin. 

Family Residence (ca. 244 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de bovenste 

verdieping en perfect voor een familie. Voorzien van 2 slaapkamers waarvan 

een met een kingsizebed en een met twee aparte bedden, 2 royale en suite 

badkamers en een kitchenette. Balkon met uitzicht over de tuin.

Family Residence Plungepool (ca. 284 m²): met een plungepool en tuinzicht. 

Raadpleeg onze website voor de beschrijving van de overige kamers en suites.

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

en naar Chiang Mai, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Garden Pavilion 1659 1667  1831    

Upper Garden Pavilion 1743  1751  1947    

Honeymoon: bloemen en fles mousserende wijn in de kamer bij aankomst en beddecoratie.

Kamerkorting: 30% bij min 7 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 30/09/21 en van 08/10/21 t/m 

31/10/21, 25% bij min 5 nachten verblijf en 20% bij min 3 nachten verblijf.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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HUA HIN

Hua Hin is de oudste badplaats van Thailand met kilometerslange zandstranden en een tropisch achterland.  

Makkelijk bereikbaar via Bangkok en een aanrader voor rustzoekers en golfliefhebbers. 

met villa’s van twee verdiepingen en paviljoens 

verdeeld over de tropische tuin met lotusvijvers, 

verrassende bloementuinen en tal van palmbomen. 

Ten zuiden ligt het imposante InterContinental Hua 

Hin. Dit resort biedt haar gasten ruime kamers en 

veel faciliteiten voor gezinnen. Het exclusieve V 

Villas Hua Hin beschikt over moderne villa’s met 

privézwembad en butlerservice. Het is de perfecte 

plek voor romantiek en voor gasten die op zoek zijn 

naar privacy en ontspanning. 

Aan de Golf van Thailand, op ongeveer 3 uur rijden 

ten zuiden van Bangkok ligt de badplaats Hua Hin 

Deze badplaats draagt het predicaat ‘koninklijk’ 

sinds Koning Rama 7 het in de twintiger jaren van 

de vorige eeuw ontdekte als ‘getaway’ uit het toen 

al chaotische Bangkok. Hij liet er het Klai Kanwon 

Paleis bouwen, wat vrij vertaald ‘zonder zorgen’ 

betekent. 

Het traditionele vissersdorpje ontwikkelde zich 

mede door de aanleg van een wereldberoemde 

spoorlijn tot een vakantiebestemming voor de rijke 

Thaise bevolking. U geniet hier van de historische 

charme van de oudste badplaats van Thailand 

en tegelijkertijd de luxe van moderne hotels. Hua 

Hin combineert traditie en hedendaags comfort. 

Vanwege de schitterende stranden aan de Golf van 

Thailand en de uitstekende verbinding met Bangkok, 

is de badplaats een populaire reisbestemming voor 

de jetset van de hoofdstad. Ook vandaag de dag 

verblijft de Koninklijke familie nog een groot deel 

van het jaar in het paleis en hangt er in Hua Hin nog 

altijd de speciale sfeer van ‘lang vervlogen tijden’.

De kleine straatjes veranderen ‘s avonds in een grote 

markt, waar men heerlijk kan rondwandelen bij de 

vele kraampjes. Hier verkoopt men werkelijk alles; 

van typisch Thaise decoraties en houtsnijwerk tot de 

nieuwste dvd’s en ‘merkkleding’. De restaurantjes 

in de haven staan op palen in het water gebouwd 

en bieden verse visspecialiteiten en natuurlijk de 

authentieke Thaise cuisine. Golfliefhebbers komen 

hier vol aan hun trekken. Op 20-30 autominuten van 

Hua Hin liggen maar liefst 5 prestigieuze golfbanen 

waaronder de oudste golfbaan van Thailand ‘The 

Royal’ en de schitterende 18-holes golfbaan Black 

Mountain.

De hotels die wij voor u in Hua Hin selecteerden 

liggen alle direct aan het strand. In Hua Hin zelf 

bieden wij het sfeervolle Centara Grand Beach 

Resort met haar Frans-koloniale architectuur, 

omringd door stijlvol aangelegde tuinen met 

fonteinen en vijvers. Dit voormalige spoorweghotel 

wordt nog steeds beschouwd als een van de 

meest toonaangevende hotels van Thailand. 

Iets ten noorden ligt het Anantara Hua Hin. Het 

resort is ontworpen in de stijl van een Thais dorp 
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Hua Hin Centara Grand

InterContinental
V-Villas

Koh Samui Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 28 29 30 30 30 30 30 29 29 28 27 27

Watertemperatuur in °C 26 27 28 28 28 29 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 8 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 6

Dagen met enige neerslag 4 1 2 4 12 12 12 13 14 14 16 10
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CENTARA GRAND HOTEL HUA HIN
GOLF | HERITAGE | WELLNESS

     

Volledig gebouwd in koloniale stijl wordt Centara Grand Beach Resort nog 

steeds beschouwd als een van de meest toonaangevende hotels van Thailand. 

Het resort heeft een benijdenswaardige ligging aan het schitterende zandstrand 

van Hua Hin. Men kan lange wandelingen maken in de uitgestrekte tuinen 

met schitterende creaties van hagen in de vorm van olifanten en vogels. Het 

centrum van Hua Hin met de vele winkels en restaurants ligt binnen handbereik. 

Dit unieke resort dat populair is bij zowel gezinnen als koppels maakt indruk 

met zijn persoonlijke en warme service. Maar liefst 6 toonaangevende 18-holes 

golfbanen liggen op 15-30 autominuten (shuttleservice). De luchthaven van 

Bangkok ligt op ca. 3 uur rijden.

FACILITEITEN
Stijlvolle open entree, lobby en boetiek. In de grote tuinen vindt u gazons 

met ligbedden, 3 zwembaden waarvan 1 met kindergedeelte, 2 tennisbanen, 

moderne fitnessruimte, Tai Chi-lessen en 2 putting greens. Kidsclub (6-12 jaar) 

en speeltuin. De Centara Spa ligt biedt een uitgebreide selectie massages en 

schoonheidsbehandelingen. Diners aan het strand of in de schitterende tuinen 

zijn de norm. Coast Beach Club & Bistro is de ‘place to be’ voor vers gevangen 

vis, smakelijke pizza’s en gegrild vlees in een relaxte strandomgeving. Het all-

day dining restaurant Railway is geïnspireerd op het originele treinstation van 

Hua Hin. Suan Bua voor Thaise specialiteiten en Hagi voor de beste Japanse 

gerechten. The Museum met zijn veelgeprezen afternoon tea en zelfgemaakte 

scones. De Elephant Bar biedt een uitgebreide keuze aan cocktails en whisky’s.

ACCOMMODATIE
De 209 kamers en suites zijn verdeeld over de drie vleugels van het 

hoofdgebouw; de Railway, Colonial en de Garden Wing. Hoge plafonds, donker 

hout en fijne stoffen domineren de inrichting. Alle voorzien van airconditioning, 

plafondventilator, flatscreen-tv, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten en minibar. 

Badkamer met bad en/of douche. Balkon of terras. Kamerbezetting 3 personen.

Deluxe Kamer (ca. 36 m²): stijlvol ingerichte kamer met zithoek.

Premium Deluxe Kamer (ca. 45 m²): kingsizebed of 2 queensizebedden. 

Bij onderstaande kamers en suites is de toegang tot The Club Lounge inclusief: 

ontbijt, overdag non-alcoholische dranken, snacks, afternoon tea, ‘s avonds 

cocktails en canapé’s. 10% korting op Spabehandelingen.

Premium Deluxe Club Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): ruime kamer met zithoek 

en badkamer met bad en separate regendouche.

Junior Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): open plan woon- en slaapkamer met 

moderne oosterse inrichting. Badkamer met bad en separate regendouche.

Deluxe Suite (ca. 72 m², max. 3 pers.): gelegen in de Railway of Colonial Wing 

met fraai ingerichte woon- en slaapkamer met en suite bad kamer. Ook boekbaar 

als Duplex Suite in de Garden Wing met op de begane grond de woonkamer en 

op de 1e verdieping de slaapkamer. Tevens boekbaar een Duplex Suite met 2 

slaapkamers (ca. 130 m², max. 4 volw. + 2 kind.).

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

en naar Bangkok, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Deluxe Kamer 1426  1451   1430    

Premium Deluxe Kamer 1504   1529  1504    

Gratis  kinderen: Maximaal 2 kinderen t/m 11 jaar verblijven gratis op de kamer bij de ouders. 

Wanneer beide ouders op basis van halfpension verblijven, ontvangen kinderen gratis halfpension 

(max 2 kinderen t/m 11 jaar).

Honeymoon: Mousserende wijn, fruit, cake, bloemen en souveniers bij verblijf van min. 3 nachten. Bij 

verblijf van 18/04/21 t/m 31/10/21 tevens upgrade van Deluxe kamer naar Premium Deluxe kamer 

en Premium Deluxe Club Kamer naar Junior Suite (indien 60 dgn voor aankomst geboekt).

Kamerkorting: 5% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 indien 120 dagen voor aankomst geboekt.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/03/21 t/m 31/10/21 bij verblijf in een Suite en 10% bij 

verblijf in een Kamer en Junior Suite, indien 60 dgn voor aankomst geboekt.

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

pension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.nl.
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V-VILLAS HUA HIN
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

        

Hua Hin werd begin jaren twintig een populaire badplaats met de aanleg van 

de spoorlijn die de stad aan de kust van de Golf van Thailand met de hoofdstad 

Bangkok verbond. Toen de Koninklijke familie met hun zomerresidentie naar Hua 

Hin verhuisde, beleefde het slaperige vissersdorp een echte bloeiende handel 

en een toestroom van lokale toeristen. Zelfs vandaag de dag doet het prachtige 

stationsgebouw denken aan de glorieuze tijd van weleer. V Villas Hua Hin ligt 

op loopafstand van talloze restaurants, strandbars en boetiekjes. Maar liefst 6 

prestigieuze 18-holes golfbanen w.o. Black Mountain en de oudste golfbaan van 

Thailand, Royal Hua Hin, liggen op ca. 15-30 autominuten (shuttleservice). Het 

hotel ligt op ca. 3 uur rijden van de luchthaven Bangkok.

Het resort ligt op een gunstige locatie aan het parelwitte zandstrand van 

Hua Hin nabij het zomerpaleis van de koning. V Villas is een creatie van het 

gerenommeerde Franse architectenbureau J + H Boiffils. De fraaie villa’s liggen 

verborgen in een prachtig terrasvormig ontwerp en geraffineerd Italiaans 

design. Niet alleen het moderne en stijlvolle design, maar vooral de vele kleine 

details maken het verblijf in V Villas Hua Hin zo bijzonder. De Thaise gastvrijheid 

is op een onopvallende manier geperfectioneerd en wordt waarschijnlijk alleen 

overtroffen door de schoonheid van de villa’s zelf. Het is de perfecte plek voor 

romantiek en voor gasten die op zoek zijn naar privacy en ontspanning. 

FACILITEITEN
Open lobby met schitterend uitzicht op de tuin en zee. Vanuit de lobby loopt 

u door een lange, groene haag naar beneden naar het zwembad waar u kunt 

genieten van een panoramisch uitzicht over de Golf van Thailand. De uitgestrekte 

infinity pool met jacuzzi ligt parallel aan het strand. Zonneweide met ligbedden 

en parasols en uitzicht over zee. Moderne fitnesruimte, yoga- of tai chilessen en 

introductiecursus Thai boxen. Het V-Spacenter biedt signature en traditionele 

schoonheidsbehandelingen en heeft haar eigen speciaal ontwikkelde 

verzorgingsproducten. U kunt tevens van de Spabehandelingen genieten in uw 

eigen villa. Het Villazzo restaurant biedt een voortreffelijk menu en ontving een 

nominatie als het beste restaurant van Thailand door de prestigieuze Tatler’s 

Best Restaurant Guide. Het wordt geprezen om zijn uitzonderlijke keuken en 

warme service. In Villazzo wacht u ‘s ochtends zowel een uitgebreid buffet als 

een à la carte ontbijt en’ s avonds een brede selectie Thaise en internationale 

gerechten, waarbij de beste wijnen worden geschonken. De gerechten worden 

geserveerd ‘al fresco’ aan de exotische ´ingezonken´ dinertafels. De chef-koks 

van het Villazzo restaurant laten u kennismaken met de geheimen van de Thaise 

keuken. De kooklessen zijn exclusief. De elegante bar biedt uitstekende wijnen, 

een brede selectie cocktails en heerlijke snacks. Vanuit de bar heeft u een 

mooi uitzicht op de Golf van Thailand. Van een gevarieerd aanbod aan koffie, 

de bekende Mariage Frères theesoorten of een afternoon tea kunt u in alle rust 

genieten bij de Coffee & Tea Lounge La Vie. Daarnaast is het mogelijk om bij uw 

eigen pool een privé barbecue te laten verzorgen. 

ACCOMMODATIE
De 28 exclusieve villa’s beschikken alle over een tuin, privézwembad met 

jacuzzi, ligbedden en parasols. Riante  slaapkamer met kingsizebed en suite 

badkamer met regendouche en bad. Woonkamer met sofa en eettafel. Voorzien 

van alle moderne faciliteiten als airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, iPod-

dockingstation, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en Nespresso-apparaat. De 

Villa’s zijn ontworpen om een oase van rust en privacy te creëren. De villa’s 

hebben 24-uurs butlerservice.

Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 260 m², max. 3 pers.): voorzien van een riante 

slaapkamer met een kingsizebed en een badkamer met regendouche en 

een dubbele jacuzzi. De ruime woonkamer beschikt over een Bose-home-

entertainmentsysteem, een wijncooler en een eethoek. De tuin heeft een 

privézwembad van 9 x 3,75 meter, ligbedden, parasols en een eettafel.

Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 340 m², max. 5 pers.): deze villa beschikt over 

twee ruime slaapkamers met kingsizebedden en en suite badkamer met 

regendouche en jacuzzi voor twee. De privétuin heeft een zwembad van 9 x 3,75 

m, ligbedden en tafel voor een diner in de buitenlucht.

Pool Villa - 3 slaapkamers (ca. 405 m², max. 7 pers.): riante villa bestaande uit 

twee verdiepingen en 3 ruime slaapkamers, elk met een kingsizebed, een en 

suite badkamer met een regendouche en een dubbele jacuzzi. Woonkamer en 

eethoek. De privétuin beschikt over een zwembad van 9 x 3,75 meter, ligbedden, 

parasol en dinertafel. 

Presidential Villa (ca. 1.111 m², max. 6 pers.): deze luxueuze villa aan het strand 

is opgezet in duplex. Schitterend ontworpen in minimalistische stijl en voorzien 

van handgemaakte meubels en unieke kunstvoorwerpen. De ruime villa 
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beschikt over 3 slaapkamers met elk een eigen badkamer met een regendouche 

en een dubbele jacuzzi. De riante woonkamer met eethoek komt uit op de tuin 

en een groot terras met een privézwembad van 11,5 x 3,75 meter, ligbedden 

en parasols. Limousinetransfer binnen Nederland van en naar de luchthaven 

inclusief.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Pool Villa - 1 slaapkamer 3113 3137 3113  

Pool Villa - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 2368 2392 2368   

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure
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ANANTARA HUA HIN
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

     

Premium Kamer Zeezicht 

Het Anantara Hua Hin Resort ligt in de populaire Thaise badplaats Hua Hin, direct 

aan de kust. Het resort is ontworpen in de stijl van een Thais dorp met villa’s 

van twee verdiepingen en paviljoens verdeeld in de tropische tuin. De fraaie 

14 ha grote tuin met verrassende bloementuinen en tal van palmbomen werd  

ontworpen door de bekende architect Bill Bensley uit Bangkok. Onderdeel van 

het exotische  landschap zijn de uitgebreide Anantara Spa, diverse schitterende 

zwembaden en een indrukwekkende vijver met waterlelies. Op 10 autominuten 

van het centrum en op ca. 3 uur rijden van de luchthaven Bangkok. 

FACILITEITEN
Direct gelegen aan zee en een parelwit zandstrand (door getijden kan een deel 

van het strand wegspoelen). Open lounge, bibliotheek en bar met livemuziek. 

In de tropische tuinen een riant zwembad met poolbar en een klein zwembad 

aan de lagune omringd door zonneterrassen, ligbedden en parasols. Voorts 2 

tennisbanen, tafeltennis, fitnessruimte, mountainbikeverhuur en miniclub (2-12 

jaar). De bekroonde Anantara Hua Hin Spa ligt in de exotische tuin aan de lagune 

en biedt een scala aan behandelingen. Verder 2 stoombaden. Het hotel biedt 

een aantal uitstekend restaurants. Het all-day dining restaurant Issara Café 

voor Thaise en internationale gerechten. Rim Nam staat bekend om de originele 

Thaise keuken met gerechten uit de 4 Thaise regio’s. Baan Thalia is een Italiaans 

à la carte restaurant met fijne gerechten. Het elegante restaurant staat vooral 

bekend om zeevruchten. Sai Thong Gril ligt direct aan zee en biedt zijn gasten 

voortreffelijke gegrilde gerechten als verse zeevruchten en vis. Loy Nam aan het 

zwembad voor cocktails en snacks. Voor golfliefhebbers zijn er in de omgeving 

van Hua Hin maar liefst 6 toonaangevende 18-holes golfbanen (shuttleservice). 

ACCOMMODATIE
De villa’s van twee verdiepingen en paviljoens zijn gebouwd in harmonie met 

de natuur en verdeeld in een tropische tuin. Alle 119 kamers zijn voorzien 

van houten vloeren, schrijftafel, airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, kluisje, 

koffie-/theezetfaciliteiten en minibar. Badkamer met bad en aparte douche. 

Balkon of terras. Kamerbezetting maximaal 3 personen.

Premium Kamer Tuinzicht (ca. 32 m².): comfortabele kamer op de begane grond 

of balkon. Kingsizebed of 2 twinbedden en badkamer met bad/douche.

Deluxe Kamer (ca. 34 m²): balkon of terras tuinzicht. Badkamer met regendouche.

Premium Kamer Zeezicht: fraaie kamer met terras of balkon en zeezicht.

Junior Suite Lagunezicht (ca. 44 m², max. 2 volw. en 2 kind.): gelegen op de 

begane grond. Slaapkamer met kingsizebed of 2 twinbedden en Nespresso-

apparaat. Badkamer met bad en aparte douche. Ruim balkon met uitzicht over de 

lagune. Inclusief toegang tot de Lagoon Bar voor sunset cocktails en hapjes van 

17:00-18:00 uur, 30% korting op Spabehandelingen, 15% korting op drankjes in 

de Lagoon Bar, late check-out tot 16:00 uur (indien beschikbaar), shuttleservice 

naar het centrum en het wassen/strijken van 4 kledingstukken p/d. 

Anantara Suite Tuinzicht (ca. 64 m²): open plan woon-/slaapkamer met 

kingsizebed en inloopkast. Badkamer met separate regendouche. Groot balkon 

met tuinzicht. Incl. de faciliteiten van de Lagoon Bar. Ook boekbaar met zeezicht.

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

en naar Bangkok, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Premium Kamer Tuinzicht  1285  1309 1285    

Premium Kamer Zeezicht  1432  1456  1432    

Honeymoon: Welkomstattentie, 20% korting op Dining by Design, THB 500,- Spa credit per verblijf.

Kamerupgrade: Upgrade van Premium Kamer Tuinzicht naar een Deluxe Kamer bij verblijf van 

01/03/21 t/m 31/10/21.

Kamerkorting: 25% bij min 7 nachten verblijf in een Kamer van 01/11/20 t/m 31/10/21 en 30% bij 

verblijf in een Suite.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 in een Kamer indien 90 dagen voor 

aankomst geboekt en 15% indien 60 dgn voor aankomst geboekt; 25% bij verblijf van 01/11/20 t/m 

31/10/21 in een Suite indien 90 dgn voor aankomst geboekt en 20% indien 60 dgn voor aankomst.

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

volpension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.nl.
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INTERCONTINENTAL HOTEL HUA HIN
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

Premier Kamer

Aziatisch en westers design smelten samen tot buitengewone stijl, elegantie en 

comfort in dit exclusieve vakantieresort. Geniet van de luxe accommodatie, laat 

u verwennen in het Spacenter of proef verse zeevruchten in het grillrestaurant 

op het strand. Het centrum met talrijke restaurants en de beroemde avondmarkt 

ligt op ca. 3 km. Een aantal toonaangevende 18-holes golfbanen ligt op 15-30 

autominuten (shuttleservice). De luchthaven van Bangkok bevindt zich op ca. 3 

autominuten.

FACILITEITEN
In de tuinen nabij het strand zorgt het ruime zwembad met apart kinderbad 

voor verkoeling. Tevens ligbedden, parasols en een poolbar. Er is een speeltuin 

voor jonge gasten en een kidsclub met een wisselend activiteitenprogramma 

(4-12 jaar). Bibliotheek met verhuur van boeken en dvd’s. Moderne 

fitnessruimte met de nieuwste apparatuur. Naast een selectie van massages 

en schoonheidsbehandelingen, biedt het Spacenter  Ayurvedische yoga. In de 

‘Cure Salon by Bastien Gonzales’ manicure & pedicure. Op ca. 10 autominuten 

ligt het Vana Nava waterpark en het True Arena Sport Complex met zwembad, 

fitnesscenter en tennisbanen (gratis toegang & shuttleservice; lessen en 

sportacademie tegen betaling). Verder biedt het hotel Thaise kooklessen en 

een boetiek. Achter het hotel ligt het luxe BluPort winkelcentrum met een groot 

aanbod restaurants en winkels. 

ACCOMMODATIE
De in totaal 119 ruim ingerichte kamers en suites zijn voorzien van de 

modernste technologie zoals flatscreen-tv, Bose-geluidssysteem, cd/dvd-

speler, schrijftafel, iPod-dockingstation, airconditioning, plafondventilator, 

kluisje, minibar en koffie-/ theezetfaciliteiten. Badkamer met separate douche. 

Balkon of terras met ligbed. Gasten die in de Club kamers, Club Suites en Villa’s 

verblijven kunnen gebruik maken van de Club Lounge voor het ontbijt, afternoon 

tea en cocktails in de avond. De Superior Kamers en Suites zijn gelegen in de 

BluPort Wing, via een loopbrug over de weg verbonden met het hoofdgebouw.

Superior Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): stijlvolle ruim ingerichte kamer met 

resort-/zwembadzicht. Gelegen in de BluPort Wing.

Resort Classic Kamer (ca. 44 m², max. 3 pers.): elegante kamer met zithoek. 

Uitzicht over de tuinen en vijvers. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Premier Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): ruime kamer met gedeeltelijk zee- en/

of zwembadzicht. Riant balkon. Ook boekbaar als Club InterContinental Kamer.

Superior Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer en balkon met resort-/zwembadzicht. Gelegen in de BluPort Wing.

Premier Pool Terrace Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): op de begane grond, 

terras met loungebank en ligbed, toegang tot een lagune zwembad dat wordt 

gedeeld met andere kamers. Tuinzicht. Ook boekbaar inclusief de Club Louge.

Premier Suite (ca. 130 m², max. 3 volw of 2 volw. + 2 kind.): ruime suite met 

aparte woon- en slaapkamer. Riant balkon met zitje en loungebank. Gedeeltelijk 

zee- en/of zwembadzicht. Ook boekbaar als Club InterContinental Suite.

Beach Villa (ca. 145 m², max. 2 volw. + 2 kind.): luxe villa aan het strand met 

veel privacy. Aparte woon- en slaapkamer. Terras met loungebank, ligbedden, 

privézwembad en tuin. Inclusief toegang tot de Club Lounge.

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

en naar Bangkok, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Superior Kamer  1426  1451 1426     

Premier Kamer  1594 1619  1594    

Honeymoon: Chocolade en fruit op de kamer bij aankomst.

Longstay: 5% bij min. 7 nachten verblijf. Tevens massage van 60 minuten en een diner voor 2 perso-

nen bij min. 7 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 17/04/21 t/m 31/10/21 indien 90 dagen voor aankomst ge-

boekt en 5% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 

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

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.nl
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PHUKET - KRABI -  KOH YAO NOI

De aantrekkelijkste strandbestemmingen van Zuid-Thailand: 

Het vakantieparadijs Phuket, het tropische eiland Krabi en het nostalgische Koh Yao Noi.

ervaren. Wij selecteerden hier Six Senses Yao Noi. 

Ervaar luxe en comfort op het hoogste niveau, 

midden in de tropische jungle en tegen de achter-

grond van de beroemde kalkstenen kliffen die bizar 

uit zee oprijzen. 

Verscholen tussen kalksteenbergen en midden in de 

jungle staan de unieke boomhutten van Tree House 

Villa’s, een adults only concept met een schitterend 

uitzicht op zee en de groene kliffen van Phang 

Nga Bay. Een nieuw exclusief concept dat vooral 

liefhebbers van natuurlijke schoonheid aanspreekt.

Palmbomen, baaien, poederwitte zandstranden en 

tophotels: Phuket is een puur vakantieparadijs! Het 

grootste eiland van Thailand heeft ook cultureel 

veel te bieden. Statige woningen en handelshuizen 

in koloniale stijl getuigen van Chinese en Portugese 

invloeden, die met name Phuket Town een 

bijzondere charme geven. Het iconische beeldmerk 

van het eiland is het ten noordoosten gelegen Phang 

Nga Bay, bekend geworden als locatie in een James 

Bond film. 

Aan de westkust van Phuket strekt zich de baai van 

Bang Tao uit met het gelijknamige mooie strand. 

Hier kozen wij voor het bijzonder luxueuze Banyan 

Tree. U kunt er heerlijk ontspannen in de vrijstaande 

villa’s met privézwembad en genieten van een 

spabehandeling in een van de beste spacenters 

ter wereld. De 18-holes Laguna Phuket Golf Club 

bevindt zich naast het resort. Verder naar het 

noorden in een verborgen naburige baai ligt nog een 

tophotel. Het Trisara hotel is een tropisch paradijs 

en  werd onlangs uitgeroepen tot een van het meest 

intieme en exclusieve hotels van Zuidoost-Azië. Het 

Rosewood Phuket bevindt zich aan het afgelegen 

zandstrand van Emerald Bay aan de westkust van 

Phuket. Deze luxe strandresidentie, ingericht in 

tijdloze elegantie en innovatieve architectuur gaat 

harmonieus op in het tropische landschap. 

KRABI
Hemelse zandstranden, kristalhelder water en een 

verscheidenheid aan luxe hotels. Zuid-Thailand 

is een droombestemming.  Hier kunt u genieten 

van een uitstekende infrastructuur en goede 

verbindingen - en bent u nog ver van de drukte. 

Het iconische Rayavadee op Krabi is omgeven 

door de fascinerende kalkstenen kliffen van Krabi 

Marine National Park en omringd door palmbomen 

en kristalhelder water. De pavilions liggen in een 

tropisch tuinlandschap. Het gebied is ideaal om te 

snorkelen, wandelen en kajakken. Vanuit Bangkok 

zijn er directe vluchten naar het eiland. Maar ook 

vanuit Phuket is Krabi bereikbaar.

KOH YAO NOI
Dit nostalgische eiland ligt tussen Phuket en Krabi 

en is per boot vanuit Phuket bereikbaar. Hier kan 

men de natuur en levensstijl nog steeds authentiek 

Krabi

Chalong

Patong

Karon

KOH YAO NOI

PHUKET

Rayavadee
Banyan Tree

Rosewood

Trisara

Six Senses

Twin Palms

Treehouses

Koh Samui Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 28 29 30 30 30 30 30 29 29 28 27 27

Watertemperatuur in °C 26 27 28 28 28 29 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 8 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 6

Dagen met enige neerslag 4 1 2 4 12 12 12 13 14 14 16 10
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Bang Tao Beach | Phuket | THAILAND

BANYAN TREE PHUKET
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

        

 Serenity Villa Lagoon Pool Villa

Het stijlvolle Banyan Tree Resort & Spa Phuket ligt aan een rustige 

zoutwaterlagune aan de westkust van Phuket. Het resort is geïntegreerd in het 

ongerepte groene landschap en fascineert met zijn moderne architectuur en 

Thaise uitstraling. De luxe villa’s van Banyan Tree Phuket bevinden zich in het 

bekende Laguna-complex, dat een golfbaan, met palmen omzoomde lagunes, 

een tuinlandschap, ongerepte stranden en restaurants omvat. De diverse 

faciliteiten en het strand zijn gemakkelijk te bereiken per fiets, buggy of te 

voet. De Spa is diverse malen tot de beste ter wereld gekozen en de 18-holes 

golfbaan heeft ook prestigieuze prijzen gewonnen. Het levendige Patong Beach 

en de luchthaven liggen op ca. 25 minuten rijden.

FACILITEITEN
Elegante open lobby met vijvers fonteinen, boetieks en loungebar. In de 

tropische tuinen bevindt zich een lagunezwembad met zonneterras, ligbedden, 

parasols en een poolbar. De Turtle Club organiseert diverse activiteiten voor de 

jonge gasten. Een fitnessruimte met de nieuwste cardio- en fitnessapparatuur 

en verschillende cursussen, waaronder yoga, tai chi, pilates, aerobics, 

thaiboksen en aquarobics zorgen voor een gevarieerd aanbod aan recreatieve 

activiteiten. Voorts 3 tennisbanen, mountainbikeverhuur en traditionele Thaise 

kookcursussen. Het nabijgelegen strand biedt watersporten zoals windsurfen, 

zeilen, snorkelen, kajakken en waterfietsen. Het hotel heeft een van de beste 

spafaciliteiten in Thailand met een eigen opleidingsinstituut, zeer ervaren 

therapeuten en een aantal heerlijke behandelingen. Verder 8 toonaangevende 

restaurants en diverse bars. In-villa dining of dineren op een plekje in de lagune 

of op een traditionele longtailboot is tevens mogelijk. Naast het resort te midden 

van exotische flora en fauna ligt de indrukwekkende 18-holes golfbaan van het 

Laguna Phuket met drivingrange, clubhouse en golf-academy. 

ACCOMMODATIE
De 173 vrijstaande villa’s bieden veel privacy en zijn gesitueerd in de riante  

tropische tuin van het resort. Alle voorzien van groot terras, privézwembad, 

tuin en ligbedden. Elegant ingericht in Thaise stijl met teakhouten vloeren en 

handgeschilderde muren, kingsizebed, airconditioning, flatscreen-tv, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel en kluisje. Badkamer met signature bad 

en separate douche.

Banyan Pool Villa (ca. 175 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime villa met riante  

slaapkamer met kingsizebed en een lounge. Badkamer met inloopkast. 

Openslaande deuren naar de privétuin met zonneterras en privézwembad.

Banyan Lagoon Pool Villa: als de Banyan Pool Villa maar uitzicht op de lagune.

Serenity Pool Villa (ca. 140 m², max. 3 pers.): deze schitterende nieuwe villa 

is ingericht in een modern design. In open plan met een slaapkamer met 

kingsizebed, een zithoek en fraaie badkamer met signature bad en regendouche. 

Signature Pool Villa (ca. 270 m², max. 3 pers.):  deze spectaculaire villa is ruim 

ingericht en biedt veel privacy. Voorzien van kingsizebed, zithoek en ruime 

badkamer met inloopkast. Ommuurde tuin met geurige planten en palmbomen, 

privézwembad, ligbedden, een openluchtpavilion, buitendouche en een Thaise 

sala voor een  spabehandeling. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Raadpleeg onze website voor de beschrijving van de overige kamers en suites.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

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

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Banyan Pool Villa 1499 1515  1499   

Banyan Lagoon Pool Villa 1515   1532  1515    

Honeymoon: fles wijn, fruit en bloemen bij aankomst en 20% korting op 90-120 minuten massage. Bij 

minimaal 3 nachten verblijf tevens 1x diner voor 2 personen.

Long stay: 30% bij min 7 nachten verblijf van 02/01/21 t/m 30/09/21 en van 07/10/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 50% bij verblijf van 08/01/21 t/m 31/10/21 indien 120 dagen voor aankomst 

geboekt. 30% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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THAILAND | Phuket

TRISARA PHUKET
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

 Ocean Pool View Villa

Gelegen aan het kristalheldere water van de Andaman Zee is Trisara een klasse 

apart. Een tropisch paradijs genesteld aan de rustige en ongerepte noordwestkust 

van Phuket in een afgelegen baai. Het hotel werd onlangs uitgeroepen tot 

een van het meest intieme en exclusieve hotels van Zuidoost-Azië. De uniek 

ingerichte villa’s en suites beschikken alle over een privézwembad en bieden 

een schitterend uitzicht op zee. Een perfecte combinatie van ontspanning, 

privacy en een excellente service. De luchthaven Phuket en de 36-holes Blue 

Canyon golfbaan liggen op ca. 15 autominuten. 

FACILITEITEN
Een indrukwekkend zoutwaterzwembad van 45 meter omringd door ligbedden 

en parasols ligt langs het strand. De Kidsclub is dagelijks geopend van 8:30-

17:30 uur en de combinatie van spelletjes, kunstnijverheid, buitenactiviteiten. De 

Jara Spa isomringd door tropische vijvers met uitzicht op zee. De behandelingen 

omvatten gezichtsbehandelingen en een brede selectie massages. De 

fitnessruimte is volledig uitgerust met de nieuwste apparatuur. Ook is er een 

speciale boksring waar iedereen Muay Thai boksen kan leren. Tevens yogalessen 

en 2 tennisbanen. Privékooklessen onder leiding van het Trisara keukenteam. 

Het hotel beschikt over uitstekende restaurants. The Deck serveert authentieke 

Thaise en internationale keuken. De Sunday Jazz Brunch is een samengesteld 

menu van exotische gerechten met zeevruchten en BBQ. Phuket’s must-do 

ervaring op zondag onder begeleiding van de swingende soundtracks van live 

jazz-muziek. Seafood at Trisara biedt vers bereide zeevruchten, geïnspireerd 

door de iconische visrestaurants aan de Franse Rivièra en Capri en Pru voor verse 

lokale ingrediënten in een intieme setting bij kaarslicht. In-villa dining tevens 

mogelijk. Diverse watersporten als catamaranzeilen, windsurfen, stand-up 

paddle, kajakken (van december t/m april, niet-gemotoriseerde watersporten 

zijn inclusief). Tevens een privécharter beschikbaar voor snorkeltrips. 

ACCOMMODATIE
De 63 villa’s liggen verspreid over een groot terrein met palmbomen. Het interieur 

combineert moderne elegantie met traditionele Thaise accenten. Alle voorzien 

van een kingsizebed, schrijftafel, airconditioning, flatscreen-tv, dvd/cd-spelers, 

minibar, telefoon, kluisje en iPod-dockingstation. Luxe badkamer met signature 

bad en buitendouche. Riant terras met privézwembad en spectaculair uitzicht. 

Dagelijks vers fruit en chocolade op uw kamer. Het resort is tegen een helling is 

gebouwd en daardoor zijn er veel hoogteverschillen. 

Ocean View Pool Junior Suite (ca. 135 m², max. 2 volw.): hoog gelegen in open 

plan. Groot teakhouten terras met een zithoek en een 4-meter lange lappool.

Signature Ocean View Pool Villa (ca. 230 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer 

en een riante woon- en eetkamer, gastentoilet. Groot terras met een 9-meter 

lange lappool met ligbedden, zithoek, Spabed en buitendouche.

Ocean View Pool Villa (ca. 240 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim ingericht en 

schitterend uitzicht over zee. Slaapkamer met kingsizebed en sofabed. Riant 

terras met een 10-meter lang zwembad met eethoek, buitendouche en privétuin.  

Ocean Front Pool Villa (ca. 240 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze villa ligt dichtbij 

het strand. Grote slaapkamer met kingsizebed en sofabed. Riant terras met een 

10-meter lang zwembad met eethoek, buitendouche en privétuin.  

2-slaapkamer Ocean Front Pool Villa (ca. 300 m², max. 5 pers.): deze fraaie 

villa ligt ca. 8 meter boven de baai met een spectaculair uitzicht. Voorzien van 

twee aparte slaap- en badkamers met kingsizebed en met 2 twinbedden. Aan 

weerszijde van de slaapkamers ligt een centrale woon- en eetkamer, die leidt 

naar het terras met een 10-meter lange infinitypool, een eethoek en ligbedden. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Bangkok, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Ocean View Pool Junior Suite  2597  2614  2597   

Signature Ocean View Pool Villa 2858  2874   2858    

Vroegboekkorting: 35% bij verblijf van 07/01/21 t/m 31/10/21 indien 45 dagen voor aankomst ge-

boekt.

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

pension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.nl.
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 Ocean Pool View Villa

Emerald Bay | Phuket | THAILAND

ROSEWOOD PHUKET
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

 Ocean Viel Pool Villa

Langs de afgelegen kustlijn van Emerald Bay aan de westkust van Phuket ligt 

het prestigieuze Rosewood hotel. Het resort is ontworpen met een duurzame 

focus op de bosrijke omgeving. Deze luxe strandresidentie, ingericht in tijdloze 

elegantie, innovatieve architectuur en met subtiele Thaise invloeden gaat 

harmonieus op in het tropische landschap. Een paradijs voor zonaanbidders 

vanwege het zachte witte zand en warme ondiepe water dat zich bij vloed 

uitstrekt tot in de koraalbaai. De luchthaven Phuket bevindt zich op ca. 70 min.

FACILITEITEN
ImposIn de tuin aan het strand met zonneterrassen en looppaden ligt een 

vrij gevormd overloopzwembad. Tevens een speciaal wedstrijdbad, een 

activiteitenbad en een gedeelte voor kinderen. Rosewood Explorers Club biedt 

een scala aan faciliteiten; van een clubhuis tot een leuk activiteitenprogramma. 

Unieke klimwanden, kunst- en handwerk en een podium voor optredens. Het 

eerste Rosewood-resort met het nieuwe wellnessconcept Asaya. De bijzondere 

Spa biedt tal van wellness-therapieën en massages. Het is mogelijk uw eigen mix 

te creëren van kruiden en essentiële oliën voor een schoonheidsbehandeling. 

De restaurants bieden een scala aan verfijnde culinaire specialiteiten.Ta 

Khai is gespecialiseerd in de authentieke Thaise keuken en een selectie van 

internationale delicatessen. U geniet hier van een rustieke Thaise dorpssfeer 

dicht bij de oceaan. In The Shack proeft u lokale visgerechten. De gerechten 

worden bereid in de open keuken met steenoven en houtskoolgrill. In Red 

Sauce geniet van Italiaanse klassiekers vergezeld van een uitgebreide selectie 

heerlijke wijnen. De Mai-lounge voor lichte snacks en cocktails.

ACCOMMODATIE
Op een steenworp afstand van het strand met uitzicht op de sprankelende baai 

of de bosrijke omgeving gaan alle 71 paviljoens en villa’s op in het weelderige 

tropische landschap. De kamerhoge ramen geven toegang tot het terras met 

een plungepool, een zithoek en een dagbed. De halfopen badkamer beschikt 

over een regendouche en signature bad. Kamers kunnen gecombineerd worden. 

Kamerbezetting is 3 personen tenzij anders aangegeven.

Garden Pool Pavilion (ca. 130 m²): royale woon- en slaapkamer met kingsizebed 

of 2 aparte bedden. Het zonneterras heeft een dagbed, zithoek en een plungepool. 

Terras met uitzicht op de groene vegetatie. 

Partial Ocean View Pool Pavilion (ca. 130 m²): elegante open plan woon-/

slaapkamer, zithoek en terras met privézwembad. Gedeeltelijk uitzicht over zee.

Lagoon Pool Pavilion (ca. 211 m²): opgezet in open plan woon-/slaapkamer, 

zithoek met sofa. Terras met ligbedden en privézwembad. Uitzicht over zee. 

Partial Ocean View Pool Villa (ca. 211 m²): aparte woon- en slaapkamer met 

eettafel en zithoek. Terras met dagbed, privézwembad en gedeeltelijk zeezicht. 

Ocean View Pool Pavilion - 2 slaapkamers (ca. 253 m², max. 5 pers.): elegante 

suite met 2 slaapkamers elk met en suite badkamer, woonkamer met zithoek, 

sofa en terras met ligbedden en privézwembad. Zeezicht.

Beachfront Pool Villa (ca. 326 m²): deze schitterende villa ligt nabij het strand. 

Riante slaapkamer en aparte woon- en eetkamer. Een groot terras te midden 

van weelderige, aangelegde tuin met een dagbed, zithoek en een plungepool. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

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

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Garden Pool Pavilion  2460 2476   2460    

Partial Ocean View Pool Pavilion 2572 2588  2572       

Extra: gratis retourtransfer van/naar de luchthaven van Phuket bij verblijf in Partial  Ocean View Pool 

Pavilion (2 slaapkamers), The Beach House en The Ocean House.

Gratis nachten: 3=2, 6=4 en 9=6 bij verblijf van 18/02/21 t/m 31/10/21.

Honeymoon: cocktails en canapés, en 1x 30 minuten Spabehandeling bij verbijf van min 5 nachten. 

Bij een verblijf van 7 nachten extra een romantisch 4-gangen diner (excl. drankjes).

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt en 15% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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THAILAND | Phuket | Koh Yao Noi 

SIX SENSES YAO NOI
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

     

Ocean Pool Villa

Koh Yao Noi is een eiland in de Andaman Zee tussen Phuket en Krabi en biedt 

schitterende zandstranden, een ongerept regenwoudlandschap en kleine   

vissersdorpjes. Genesteld in de schilderachtige Thaise heuvels en met uitzicht 

op de smaragdgroene zee liggen de villa’s met privézwembad van de Six Senses 

Yao Noi. De uitstekende spa zorgt voor een ontspannen verblijf. Hier vindt 

u heerlijke rust en privacy in combinatie met een spectaculair uitzicht op de 

wereldberoemde Phang Nga-baai met zijn pittoreske kalkstenen kliffen.Van de 

luchthaven van Phuket is het ca. 25 minuten naar de haven. Aansluitend brengt 

een speedboot u in 45 minuten naar het resort.

FACILITEITEN
Het resort ligt direct aan twee baaien met fijn zand, beide omgeven door 

diepgroene vegetatie. Een van de hoogtepunten van het resort is het hooggelegen 

overloopzwembad dat uitkijkt over de baai van Phang Nga. Ligstoelen, parasols 

en een poolbar nodigen uit om hier te ontspannen. Verder tennis, kidsclub, Thai 

boksen, kooklessen, fitnessruimte, fietsverhuur, waterskiën, catamaranzeilen, 

volleybal en kajakken. Bibliotheek met internet en dvd-verhuur en een boetiek. 

De ‘Cinema under the Stars’ voor  klassiekers in de open lucht. U kunt ook 

begeleide fietstochten maken door het unieke eilandlandschap. Het hotel 

werkt samen met een PADI-duikschool, zodat u de onderwaterwereld met zijn 

kleurrijke koraalriffen kunt leren kennen en duikcursussen kunt volgen. Tevens 

kajaktochten door de mangrovebossen. In de Six Senses Spa is gebouwd in de 

stijl van een traditioneel Thais dorpshuis. De locatie midden in de tropische 

natuur helpt hier om rust te vinden. Meerdere keren per week vinden er thema-

avonden met landspecifieke buffetten plaats. De kruiden worden verbouwd in 

de tuin van het hotel. De eigen ijssalon verwent gasten met een grote selectie 

zelfgemaakte ijsjes en sorbets gedurende de dag (inclusief). 

ACCOMMODATIE
De 55 villa’s liggen verscholen in het groen en zijn in harmonie met de natuur 

gebouwd. Elke villa beschikt over een ruim zonneterras met een privézwembad, 

buitendouche en ligbedden. Voorzien van airconditioning, wijnkoelkast, koffie-/

theezetfaciliteiten, kluisje, minibar, telefoon, Nespresso-apparaat, flatscreen-tv, 

dvd-speler, Bose-geluidssysteem en iPod-dockingstation. Halfopen badkamer 

met bad en separate douche met een fantastisch uitzicht over de baai of de 

omliggende tropische bossen. Alle villa’s beschikken over butlerservice.

Hideaway Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): verscholen in de tropische 

bossen ligt deze Hideaway. Voorzien van groot terras van 56 m² met zwembad, 

ligbedden en een pavilion met eettafel en dagbed. Slaapkamer met kingsizebed 

en zithoek. Ook boekbaar met 2 of 4 slaapkamers.

Ocean Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): als Hideaway Pool Villa maar met 

zeezicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Beachfront Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): mooie Villa met eettafel, groot 

terras en privézwembad. Vanuit de tuin via trappen toegang tot het strand. 

Beachfront Pool Villa Suite (ca. 228 m², max. 5 pers.): duplex villa met 2 

slaapkamers met en suite badkamers. Riant erras met ligbedden, zithoek en 

privézwembad. Vanuit de tuin via trappen toegang tot het strand.

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

en naar Phuket, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven en gedeelde speedboat transfer naar Yoa Noi Island.

Kamertype jun aug okt  

Hideaway Pool Villa   1901 2069  2062     

Ocean Pool Villa 2333  2573 2534    

Honeymoon: mousserende wijn, chocolade, fruit, candlelight diner in de villa voor 2 personen en 60 

minuten Spamassage voor 2 personen bij min. verblijf van 5 nachten.

Kamerkorting: 20% bij min 7 nachten verblijf van 17/04/21 t/m 31/10/21. 

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 17/04/21 t/m 31/07/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21 indien 

30 dgn voor aankomst.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

TreeHouse Villa 
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Ocean Pool Villa

Koh Yao Noi | Phuket | THAILAND

TREEHOUSE VILLAS LUXURY RESORT
ACTIVE | ADULTS ONLY | WELLNESS

        

TreeHouse Villa 

Het romantische TreeHouse Villas is genesteld in de jungle van het eiland Koh Yao 

Noi, een van de laatste overgebleven Thaise eilanden dat grotendeels ongerept 

is gebleven. Het eiland Koh Yao Noi staat bekend om zijn ongerepte stranden en 

het heerlijk zachte zand. Verscholen tussen kalksteenbergen en te midden van 

de jungle staan deze unieke boomhutten met een schitterend uitzicht op zee en 

de groene kliffen van Phang Nga Bay. De slechts 32 schitterend ontworpen villa’s 

gaan naadloos op in de ongerepte omgeving. Een nieuw exclusief concept dat 

vooral liefhebbers van natuurlijke schoonheid aanspreekt. Een groot deel van 

het eiland is gewijd aan een nationaal park waardoor een perfecte hideaway is 

ontstaan. Een exotisch paradijs voor adults-only. Het kleine eilandje Koh Yao Noi, 

is alleen per boot bereikbaar en ligt op ongeveer 45 minuten varen van Phuket. 

De transfer van de luchthaven naar de haven van Phuket is ca. 45 autominuten.

FACILITEITEN
Zwembad met grot en waterval. Geniet van de zon vanuit uw comfortabele ligstoel 

op het strand of van de vele activiteiten die worden aangeboden. Er kunnen 

duikcursussen en excursies worden georganiseerd. Ook kunt u deelnemen aan 

een tocht met lokale vissers op een traditionele Thaise longtailboot. Kajakken 

naar de iconische kalksteenrotsen, grotten en stranden van de Phang Nga-baai 

is een andere manier om het opvallende landschap te verkennen. In het resort 

worden Thaise kooklessen en Batik-schilderlessen gegeven. De luxe Serenity 

Spa met uitzicht op een lelievijver belooft een ontspannende ervaring. Voorzien 

van sauna, stoombad, manicure&pedicure. Yogalessen worden dagelijks 

georganiseerd in de rustige strandsala. In het Restaurant Roots worden 

westerse en Thaise gerechten geserveerd. Direct aan het strand ligt Al Fresco 

voor mediterrane gerechten en houtgestookte pizza’s, In de Sundowners Bar 

geniet men van cocktails met livemuziek en een schitterend uitzicht op de baai. 

ACCOMMODATIE
De 32 villa’s zijn gebouwd tussen de weelderige tropische vegetatie en aan 

het strand. De minibar met een selectie drankjes is inclusief (mineraalwater, 

frisdrank, vruchtensappen, bier en 2 alcoholische dranken per dag). Alle villa’s 

zijn voorzien van een bluetooth muziekstation, flatscreen-tv en Nespresso-

apparaat. Badkamer met bad en separate douche. In-villa dining mogelijk. 

Gasten vanaf 16 jaar welkom.

TreeHouse Villa (ca. 100 m², max. 2 volw.): via een hangbrug bereikt u de twee 

verdiepingen tellende boomhut. De villa is bijna rondom voorzien van een 

glazen wand. Ingericht in moderne ‘beach chic’ stijl. Op de begane grond een 

open loungegedeelte met groot terras, zwembad met jacuzzi, een eettafel en 

bar. Op de bovenste verdieping een slaapkamer, airconditioning en flatscreen-tv. 

Badkamer met bad en ‘jungle-douche’. Balkon met een schitterend uitzicht.

Beachfront Pool Villa (ca. 120 m², max. 2 volw.): gelegen aan het strand. Deze 

villa is gelijkvloers en heeft een groot terras met zithoek, dagbed, schommelstoel 

en een zwembad met jacuzzi (7 m). Open loungegedeelte met zithoek. Aparte 

slaapkamer met airconditioning en schitterend uitzicht op de baai.

Hilltop Pool Villa (ca. 390 m², max. 4 volw.): deze villa in duplex beschikt over 

2 woonkamers met keuken en bar. Twee slaapkamers met kingsizebed, en 

suite badkamers en jacuzzibad. Groot terras met een 12 meter lappool en een 

adembenemend uitzicht. Spabehandeling en yogasessie mogelijk. Deze villa 

biedt veel privacy ligt op 5 min. van het hoofdgebouw en is bereikbaar per buggy.

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

boottocht van en naar Koh Yao Noi, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaat-

se van en naar de luchthaven. en gedeelde speedboat transfer naar Yoa Noi Island.

Kamertype jun aug okt 

Treehouse Villa  1433 1441  1433    

Beachfront Pool Villa 1565 1573 1565    

Honeymoon: fles mousserende wijn en bloemen bij aankomst en 20% korting op Spabehandelingen.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien 30 dagen voor aankomst ge-

boekt. 

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

verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.nl.
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THAILAND | Krabi | Ao Nang Beach 

RAYAVADEE KRABI
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

         

Pool Pavilion

Aan de rand van het Krabi Marine National Park en verscholen in het hart van 

het schiereiland Phranang bevindt zich Rayavadee. Dit unieke resort ligt discreet 

tussen weelderige tropische tuinen, exotische kokospalmen en aan het heldere 

water van de Andaman Zee met op de achtergrond steile kliffen die zorgen 

voor een verbazingwekkend uitzicht. De luxe paviljoens zijn zowel geschikt 

voor gezinnen als koppels. Het hotel werd meerdere malen bekroond met 

internationale prijzen voor zowel zijn Thaise architectuur als zijn authentieke 

sfeer. Het hotel ligt op 25 automin. van de luchthaven Krabi en 20 min. per 

speedboot. Vanaf Phuket is is ca. 2,5 uur overland en 20 min. per speedboot.

FACILITEITEN
Het riante zwembad nodigt uit om te ontspannen. Ligbedden en parasols zowel 

aan het zwembad als in de tuin met uitzicht over de schitterende baai. Het sport- 

en recreatieprogramma van het hotel omvat tennis, squash, windsurfen, zeilen, 

snorkelen, tafeltennis, klimmen, kajakken en wandelen. Het activiteitencentrum 

biedt een aantal excursies naar de meest interessante plaatsen van Krabi als 

uitstapjes met speedboot naar de Phi Phi eilanden. Verder Thaise kooklessen, 

fruit snijden en batik schilderen. In de boetiek kunt u souvenirs uit de omgeving 

kopen. Dagelijkse activiteiten zijn beschikbaar voor jongere gasten en omvatten 

tennislessen, Thaise gerechten en kunstnijverheid. Vier restaurants en bars 

verwennen gasten met lekkernijen van over de hele wereld. Privédiners kunnen 

op uw eigen terras geserveerd worden. Het Raya Dining voor zeevruchten en 

gegrilde specialiteiten. Krua Phranang voor Thaise specialiteiten, met een 

schitterende ligging aan het strand. Het strandrestaurant The Grotto ligt te 

midden van kalkstenen kliffen en serveert snacks en cocktails.

ACCOMMODATIE
De 94 paviljoens en 7 villa’s passen perfect in de natuurlijke omgeving en het 

resort lijkt op het ontwerp van een idyllisch Thais dorp met een eigentijdse 

uitstraling. De paviljoens van twee verdiepingen bevinden zich in een schitterende 

tuin met tropische planten en kokospalmen. Ruim en comfortabel ingericht met 

een woonkamer en gastentoilet op de begane grond en een slaapkamer met 

badkamer op de eerste verdieping. Elke kamer beschikt over terras met zithoek, 

airconditioning, kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en flatscreen-tv. 

Ruime badkamer met bad en separate douche. Kamerbezetting max. 3 pers. 

Deluxe Paviljoen (ca. 90 m²): in het hart van het resort tussen de kokospalmen.

Terrace Paviljoen (ca. 90 m²): groot terras met loungeruimte en nabij het strand.

Pool Paviljoen (ca. 90 m²): voorzien van tuin en privézwembad.

Family Paviljoen (ca. 130 m², max. 5 pers. ): met extra slaapkamer en badkamer 

op de begane grond. Terras met ligbedden. Ook boekbaar met privézwembad.

Rayavadee Villa (ca. 417 m², max. 6 pers.): aan Phra Nang Beach. Ruime 

woonkamer, kitchenette, 2 slaap- en badkamers. Terras met privézwembad.

Phranang Villa (ca. 417 m², max. 9 pers.): deze villa biedt veel privacy en biedt 

uitzicht op het strand. Terras met een privézwembad, een grote slaapkamer met 

badkamer en twee extra (niet-aangrenzende) slaapkamers, elk met een eigen 

badkamer. Ruime woonkamer, eetkamer en kitchenette. Inclusief butlerservice.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Krabi, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Deluxe Pavilion 1796    1804  1796    

Terrace Pavilion 2094 2106  2094    

Extra: 1x diner voor 2 personen in het Krua Phranang restaurant (excl. drankjes) bij min. 7 nachten 

verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21.

Gratis nachten: 4=3, 7=5, 10=7 en 14=10 bij verblijf van 06/04/21 t/m 31/10/21 (niet voor de Deluxe 

Pavilion).

Honeymoon: welkomstdrankje, fruit en bloemen bij aankomst bij een min. verblijf van 3 nachten 

van 01/05/21 t/m 31/10/21 en bij verblijf van min. 4 nachten tevens  1x massage van 75 minuten 

per verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 06/04/21 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt.

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

verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.nl.
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KOH SAMUI

Het op twee na grootste eiland van Thailand maakt indruk met zijn gevarieerde gastronomische aanbod, tropische stranden en luxe hotels

Onze aanbevolen hotels bieden allemaal directe toegang tot een mooi strand of een pittoreske baai, en een schitterend uitzicht op zee. 

ingericht. Aan het serene strand van Maenam 

bieden wij u het fraai gelegen en familievriendelijk 

resort Santiburi met een championship golfbaan. 

Het hippy resort W Samui ligt aan een van de 

mooiste stranden van het eiland. Een stijlvolle 

oase met elegante villa’s die alle beschik ken 

over een privézwembad en geheel in harmonie 

met het tropisch landschap zijn geïntegreerd. 

Het prestigieuze Banyan Tree Samui bevindt 

zich te midden van een landschap van tropische 

waterpartijen en palmbomen. Ontdek hier de 

legendarische Thaise gastvrijheid, kom tot rust 

in het unieke Spa Village en laat de restaurants u 

meevoeren op een culinaire reis door de Thaise 

keuken.

Het bijzonder charmante eiland Koh Samui voor 

de oostkust van Zuid-Thailand heeft veel te bieden. 

Het is het grootste eiland in een archipel van meer 

dan tachtig eilanden, waaronder het Ang Thong 

National Marine Park. Het is het op twee na grootste 

eiland van Thailand. Koh Samui betekent ‘eiland 

van duizenden kokospalmen’ en is een oase van 

natuurlijke schoonheid. Een favoriete excursie 

is een tocht per jeep door het dichte tropische 

regenwoud en de uitgestrekte kokospalmplantages 

naar de twee prachtige watervallen van het eiland, 

de Namuang en de Hin Hat waterval. Voor de kust 

ligt de schilderachtige, 12 m hoge ‘Big Buddha’. Of 

wat dacht u van een dagje snorkelen of duiken in 

de kristalheldere wateren rondom de 41 eilandjes 

van het Ang Thong Marine National Park, terwijl 

de dolfijnen om u heen zwemmen. Het eiland was 

voor de komst van het toerisme, bijna een grote 

kokospalmplantage. Nog meer variatie is slechts 

een boottocht verwijderd: want in de Golf van 

Siam bevinden zich drie droomeilanden met witte 

stranden, kokospalmen en turkoois water. 

En natuurlijk kunt u op Koh Samui heerlijk Thais 

eten. De verse vis wordt hier op barbecues op het 

strand voor u bereid. Terwijl de plaats Chaweng 

Beach met zijn mooie stranden is uitgegroeid tot 

de meest populaire en bruisende plaats van Koh 

Samui hebben het rustige Bophut en Maenam in het 

noorden van het eiland hun uitstraling van slaperige 

vissersdorpjes weten te behouden. Hier vindt u 

aan de kleine, gemoedelijke boulevard talloze 

restaurants en trendy barretjes. 

Het eiland Samui ligt in een tropische klimaatzone. 

De temperatuur is constant en ligt het gehele jaar 

rond de 30 graden. Op het eiland wordt onderscheid 

gemaakt in drie seizoenen. De moesson beïnvloedt 

het hele eiland en zorgt ervoor dat het tussen 

september/oktober en december het meeste 

regent. Het warme seizoen loopt van maart tot 

september. Hoge temperaturen en regenachtige 

dagen kenmerken deze maanden. Het derde 

seizoen op Koh Samui is het koele seizoen. Dit is van 

november tot februari en overlapt het regenseizoen.

 

In het noordwesten van het eiland, tegen een met 

kokospalmen begroeide helling ligt het topresort 

Four Seasons. De mooie, in typisch Thaise stijl 

gebouwde villa’s zijn met zeer veel oog voor detail 

Ban
Mae Nam

Nathon

Ban Lamai

Ban
Chaweng

Ban
Bo Phut

SantiburiFour 
Seasons

Banyan Tree

W Koh Samui

Koh Samui Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 28 29 30 30 30 30 30 29 29 28 27 27

Watertemperatuur in °C 26 27 28 28 28 29 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 8 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 6

Dagen met enige neerslag 4 1 2 4 12 12 12 13 14 14 16 10
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FOUR SEASONS RESORT KOH SAMUI
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

Beachfront Villa

Het Four Seasons Resort bestaat uit vrijstaande villa’s die verspreid liggen over 

een groot met palmbomen begroeid terrein dat sterk afloopt. De weelderige  

tuinen gaan direct over in een mooie zandbaai. Het resort biedt een spectaculair 

uitzicht op de omliggende eilanden en de Golf van Thailand. Hier kunt u uw dagen 

doorbrengen met het verkennen van ongerepte zandstranden begrensd door 

tropisch groen en de kalme blauwe zee, loungen bij het zwembad met een koel 

drankje of ontspannen op uw privéterras met uitzicht op de idyllische omgeving. 

Uiteraard met alle denkbare comfort en de legendarische service waar de Four 

Seasons hotelgroep zo bekend om is. De luchthaven van Koh Samui bevindt zich 

op ca. 20 km.

FACILITEITEN
Fraaie baai met privéstrand, ligbedden en parasols. De 50 meter lange infinitypool 

loopt parallel aan het strand en beschikt over cabanas en een beachbar. 

Moderne fitness ruimte, 2 tennisbanen, bibliotheek met DVD-verhuur en diverse 

watersportmogelijkheden. Verder is er een eigen Muay Thai school waar lessen 

in het Thaise kickboksen worden gegeven. De ‘Kids For All Seasons’ Club biedt 

spelletjes en entertainment voor jongere gasten (4-12 jaar). De Secret Garden 

Spa is fraai gelegen in het tropische groen en biedt tal loze oosterse massages 

en schoonheidsbehandelingen. De twee restaurants verwennen u met verse 

zeevruchten en hoogwaardige gerechten uit de Aziatische en internationale 

keuken. Een gezellige strandbar nodigt u uit voor een avondcocktail aan zee. 

Op verzoek kan het hotel romantische diners organiseren op het strand of in 

uw eigen villa. KOH Thai Kitchen is het all-day dining restauraunt met lokale 

specialiteiten. Het restaurant Pla Pla bij het strand serveert visgerechten met 

Thaise invloeden voor diner.  Het casual CoCoRum bij het zwembad voor snacks 

en tropische cocktails. De Wine Cellar heeft een grote selectie topwijnen. 

ACCOMMODATIE
De 60 vrijstaande, op palen gebouwde villa’s zijn modern ingericht in  tropische 

kleuren, op maat gemaakte meubels en kunstwerken. Voorzien van houten 

vloeren, airconditioning, plafondventilator, minibar, kluisje, iPod-dockingstation, 

Nespresso-apparaat, cd/dvd-speler en flatscreen-tv. Fraaie badkamer met 

signature bad en separate douche. Riant hardhouten terras met eettafel, 

ligbedden en privézwembad. Kamerbezetting is max. 3 personen.

Pool Villa (ca. 100 m².): rustig, tegen de heuvel gelegen villa met kingsizebed of 

2 twinbedden. Groot terras met lappool, dagbed en gedeeltelijk zeezicht.

Deluxe Villa: als de Pool Villa maar met uitzicht over zee en de tropische tuinen.

Premier Villa: hoger gelegen met kingsizebed en schitterend uitzicht over zee.

Family Villa (ca. 118 m², max. 2 volw. + 3 kind.): slaapkamer met kingsizebed en 

een 2e slaapkamer met 2 twinbedden speciaal ingericht voor kinderen met tv en 

spelletjesdoos. Een badkamer en 2 flatscreen-tv’s en dvd-spelers. Groot terras 

en zwembad. Op loopafstand van het strand.

Beachfront Villa: nabij het strand. Slaapkamer met kingsizebed en groot terras 

met dagbed, ligbedden en uitzicht op het strand en zee.

Beach Villa (ca. 125 m²): schitterende villa direct aan het strand gelegen. 

Schilderachtig terras, buitendouche en groot privézwembad.

Residences (ca. 660 m²): luxe villa met woon- en aparte eetkamer, outdoor 

living, groot terras en privézwembad. Apart paviljoen met slaapkamer en fraaie  

badkamer. Inclusief butlerservice. Ook boekbaar met 2, 3 en 4 slaapkamers.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Koh Samui, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Pool Villa 3008  3123  2770    

Deluxe Villa  3260  3426  3107    

Honeymoon: bloemen, fles mousserende wijn bij aankomst en badceremonie tijdens verblijf.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 12/04/21 t/m 30/09/21 en van 08/10/21 t/m 31/10/21 indien 

90 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 5% bij verblijf van 

01/05/21 t/m 30/09/21 en van 08/10/21 t/m 31/10/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 

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

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud & Nieuw: bezoek www.silverjet.nl. 

THAILAND | Koh Samui |  Baan Thong
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W SAMUI
DESIGN | WELLNESS

       

 

Ocean Front Haven 

Dit trendy hotel ligt tussen Maenam en Bo Phut op het levendige eiland Koh 

Samui, aan een van de mooiste stranden van het eiland. De W Samui brengt 

een nieuwe dimensie van modern design naar de noordkust van het steeds 

populairder wordende eiland  Koh Samui. Een stijlvolle oase met elegante 

villa’s die alle beschik ken over een privézwembad en geheel in harmonie met 

het tropisch landschap zijn geïntegreerd. De luchthaven van Koh Samui en het 

populaire Chaweng Beach liggen op ca. 15 minuten rijden.

FACILITEITEN
Open lobby met panoramisch uitzicht over het resort en de Golf van Thailand. 

W Lounge met loungebanken verzonken in een waterpartij. Verspreid over het 

lommerrijke terrein ligt een fraaie infinity pool, een fitnessruimte met zeezicht, 

tennisbanen en watersportcentrum (met gratis paddleboards, kajaks en 

gigantische waterballen. Dagelijkse fitnessactiviteiten zijn onder meer waterpolo 

en yoga bij zonsondergang. De Away Spa biedt behandelingen, variërend van 

traditionele Thaise massages tot aloë vera bodywraps en gezichtsbehandelingen. 

Diverse bars en restaurants, waaronder de Tonic Bar, met een gezond spa-

menu, of Namu, dat Japanse gerechten biedt. De  Lounge is perfect voor een 

zonsondergang. Direct naast The Lounge is de prachtige WooBar. Vanaf hier 

is het uitzicht op de Golf van Thailand en de omliggende heuvels schitterend. 

Hier worden ‘W Happenings’ georganiseerd, evenementen die de passie van het 

merk W Hotels voor muziek, design, mode en film weerspiegelen. Sip is een 

trendy beachbar met loungebanken voor tapas, barbecue en cocktails.  

ACCOMMODATIE
Strakke lijnen en elegante steentinten domineren de 74 villa’s met glazen 

wanden, onderstreept door reflecties van de privézwembaden en verwarmd 

door aardetinten van houten voorwerpen. Het interieur is opvallend: gedurfde 

naast elkaar geplaatste kleuren geven ze een gevoel van extravagante en 

creatieve moderniteit. Het privézwembad is betegeld met een luxe mozaïek en 

is verbonden met de spectaculaire buitenbadkamer. Alle villa’s zijn voorzien van 

een kingsizebed, airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler, iPod-dockingstation, 

minibar, espresso-apparaat en kluisje. Ruime badkamer met ligbad en aparte 

regendouche. Terras met outdoor living en privézwembad. Kamerbezetting is 

maximaal 2 volwassenen + 2 kinderen of 3 volwassenen.

Jungle Oasis (ca. 163 m²): hoger gelegen villa bestaande uit een airconditioned 

paviljoen met open plan woon-/slaapkamer en ruime badkamer. Terras met 

privézwembad. Gedeeltelijk zeezicht.

Tropical Oasis (ca. 223 m²): ommuurde villa nabij het strand met tuin en outdoor 

living en privézwembad.

Ocean View Escape (ca. 163 m²): villa gelegen op het hoogste punt van het resort 

met privézwembad en weidse uitzichten over de Golf van Thailand.

Ocean Front Heaven (ca. 223 m²): villa met privé zwembad, gelegen aan en met 

directe toegang tot het zandstrand.

WOW Jungle Oasis (ca. 350 m²): hoger gelegen villa met slaapkamer, aparte 

woon-/eetkamer met eettafel en zithoek. Outdoor living en groot privézwembad .

WOW Ocean Haven (ca. 350 m², 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): als WOW Jungle 

Oasis maar met directe toegang tot het zandstrand.

Extreme WOW Ocean Haven (ca. 892 m², max. 6 pers.): toppunt van luxe met 

2 slaapkamers, lounge, outdoor living, terras en privézwembad. Panoramisch 

uitzicht over de zee.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Koh Samui, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Jungle Oasis   1880  1896  1880    

Tropical Oasis  2054 2066   2054    

Honeymoon: huwelijksgeschenk en chocolade fondue.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 19/02/21 t/m 30/09/21 en van 06/10/21 t/m 31/10/21 

indien 90 dagen voor aankomst geboekt; 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.nl

Maenam | Koh Samui | THAILAND
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THAILAND | Koh Samui | Maenam

SANTIBURI KOH SAMUI
ACTIVE | FAMILY | GOLF

         

 Grand Deluxe Pool Villa

Dit aantrekkelijke resort ligt direct aan het eindeloze, met palmbomen 

omzoomde strand Mae Nam, een van de mooiste stranden op Koh Samui. Het 

hotel biedt naast een uitgebreide kidsclub, een gerenommeerde golfbaan, fraai 

spacenter en vele andere activiteiten. Naast de kamers in het hoofdgebouw, 

beschikt Santiburi tevens over vrijstaande villa’s in de riante tuin. Een heerlijk 

resort om te verblijven met een sublieme service. Een uitstekende prijs/

kwaliteitverhouding. De luchthaven ligt op ca. 30 autominuten.

FACILITEITEN
Lounge met elke middag afternoon tea en hapjes (inclusief). In de riante tuin een 

groot zwembad met kinderbad,  ligbedden en poolbar. Het resort beschikt over 

een modern sportcentrum. U kunt er darten, tennissen, Muay Thai bokslessen 

nemen of een privé yoga- of pilatesles volgen. Een (verlichte) tennisbaan 

(tennisles mogelijk), authentieke Thaise kooklessen en boetiek. Het tropische 

terrein omvat een 1,2 km lang joggingpad dat door het hele resort en langs 

het strand slingert. Er zijn begeleide mountainbiketochten beschikbaar. De Kids 

Club en Activity Centre zorgen voor een perfect evenwicht tussen entertainment 

en onderwijs en zorgen voor kinderen vanaf 4 jaar voor een onvergetelijk 

verblijf. Tijdens de schoolvakanties worden er sportcompetities, acrobatische 

shows en een heerlijk kinderbuffet georganiseerd. De Santiburi Spa is een 

serene oase tussen de tropische tuinen van het hotel en combineert innovatieve 

behandelingen met lokale producten. Naast de sublieme gerechten die worden 

aangeboden in de restaurants van Santiburi, zijn er speciale dagelijkse thema-

avonden, zoals strandbarbecues of Thaise buffetten. De 18-holes championship 

golfbaan van Santiburi Samui Country Club is al jaren een essentiële stop op de 

PGA Asian Tour. De golvende fairways bieden een spectaculair uitzicht op zee 

(gelegen op 10 autominuten van het hotel, inclusief shuttleservice).

ACCOMMODATIE
De 12 duplex suites bevinden zich in het hoofdgebouw, de 84 vrijstaande villa’s 

liggen harmonieus in de tropische palmentuin. Ingericht in een traditionele 

Thaise stijl en voorzien van airconditioning, plafondventilator, flatscreen-tv, 

minibar, kluisje en koffie-/theezetfaciliteiten. Riante badkamer met bad en 

separate douche. Balkon of terras. Kamerbezetting 2 volwassenen + 2 kinderen 

of 3 volwassenen; tenzij anders aangegeven.

Duplex Suite - 1 slaapkamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): woonkamer op de 1e 

verdieping en de slaap- en badkamer op de begane grond. Ook boekbaar met 2 

slaapkamers (ca. 91 m², max. 5 pers.).

Deluxe Garden Villa (ca. 60 m²): vrijstaande ruim ingerichte villa met zithoek. 

Grand Deluxe Garden Villa (ca. 65 m²): aparte woon- en slaapkamer gescheiden 

door een schuifdeur. Ook boekbaar met plungepool.

Deluxe Pool Villa (ca. 136 m²): moderne villa met veel privacy. Terras met 

privézwembad, buitendouche en gemeubileerd terras. 

Grand Deluxe Pool Villa (ca. 285 m², max. 4 volw. + 1 kind: nieuwe stijlvolle villa 

met woon-/eetkamer, privétuin en zwembad.

Deluxe Beach Front Villa (ca. 65 m²): schitterende villa aan het strand. Woon- en 

slaapkamer in open plan en groot terras. Ook boekbaar met plunge pool.

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

en naar Koh Samui luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Duplex Suite 1920   2101  1688   

Grand Deluxe Garden Villa  2251  2376 1932   

Extra: 20% korting op greenfees van de Santiburi Golfbaan tijdens het verblijf.

Family: 25% korting op tweede kamer voor kinderen t/m 12 jaar bij verblijf van 01/11/20 t/m 

25/12/20 en van 11/01/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 40% bij verblijf van 12/04/21 t/m 15/07/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21 indien 

180 dagen voor aankomst geboekt. 30% bij verblijf van 16/07/21 t/m 31/08/21 indien 180 dagen 

voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 indien 120 dagen voor aan-

komst geboekt; 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 30 dagen voor aankomst 

geboekt.

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

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.nl. 
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Lamai | Koh Samui | THAILAND

BANYAN TREE SAMUI
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

    

Family Ocean Pool Villa

Vanaf een bevoorrechte locatie op een heuveltop, uitkijkend over de parelwitte 

stranden en de pittoreske baai van Lamai, biedt het Banyan Tree Samui alle 

faciliteiten die u van een vijfsterrenresort mag verwachten. De magische 

omgeving en het adembenemende uitzicht maken dit resort tot een oase van 

romantiek. Kom tot rust in de alom bekende Spa, het privézwembad van uw 

eigen villa en geniet van Thaise specialiteiten in een zacht verlicht privépaviljoen 

op het strand. De luchthaven Samui ligt op ca. 19 km afstand. 

FACILITEITEN
Aan het strand een groot zwembad met kinderbad. Het fitnesscenter beschikt 

over een aerobicsstudio en yogaruimte. Snorkeluitrusting, kajaks, catamarans 

en mountainbikes zijn te huur. Kidsclub voor kinderen van 4-12 jaar met een 

aantal begeleide en leuke activiteiten waaronder traditionele Thaise danslessen 

en lokaal geïnspireerde kunstnijverheid. Bibliotheek en boetiek. De spectaculaire 

Rainforest Spa herbergt als enige op Koh Samui een hydrotherapie-ruimte 

evenals 10 overdekte paviljoens met uitzicht op het strand. De exclusieve 

Spa biedt verschillende hydrothermale behandelingen, zoals de Rain Walk, 

Ice Shower en Aroma Steam, waarbij gasten worden getrakteerd op een 

kenmerkend spapakket dat alleen bij Banyan Tree Samui te vinden is. De 5 

restaurants en bars zorgen voor culinaire specialiteiten van het hoogste niveau.  

Privédiners kunnen worden georganiseerd in een paviljoen dat is opgezet op een 

door lampen verlicht strand. In-Villa dining is tevens mogelijk. Restaurant The 

Edge ligt op een perfecte locatie met schitterend uitzicht op zee terwijl u geniet 

van verse gerechten uit de Aziatische keuken. Het restaurant Saffran serveert 

Thaise gerechten en Sands aan het strand is gespecialiseerd in grillgerechten.

ACCOMMODATIE
De 88 villa’s liggen verspreid in de tropische bossen en tegen de met jungle 

bedekte heuvels en bieden een spectaculair uitzicht op het omringende 

landschap. Opgezet in klassieke Thaise stijl met natuurlijke materialen zoals 

rotan, bamboe en Thaise zijde. Elke villa is voorzien van een aparte woon- en 

slaapkamer, airconditioning, flatscreen-tv, Blue-Rayspeler, iPod-dockingstation, 

telefoon, kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met bad 

en aparte douche. Groot terras met ligbedden en privézwembad. Bezetting 

maximaal 3 personen.

Deluxe Pool Villa (ca 130 m²): deze mooie villa biedt uitzicht op de tropische 

vegetatie. Ruime woonkamer en een grote slaapkamer met kingsizebed.

Partial Ocean View Villa (ca 130 m²): zijdelings uitzicht op zee.

Ocean Pool Villa (ca 130 m²): ongeëvenaard uitzicht op zee.

Horizon Hillcrest Pool Villa (ca 130 m²): hoog gelegen met een schitterend 

uitzicht. Groot zonnedek en een open woonruimte.

Royal Banyan Ocean Pool Villa (ca. 155 m²): deze villa is hoog gelegen met een 

schitterend uitzicht op zee vanuit de royale woonkamer. Lappool met jacuzzi. 

Family Ocean Pool Villa (ca. 200 m², max. 5 pers.): deze villa is ontworpen 

voor gezinnen en biedt een schitterend uitzicht op zee. Voorzien van een 

ruime woonkamer en een grote slaapkamer met een kingsizebed en een 2e 

slaapkamer met twee eenpersoonsbedden. Groot terras met privézwembad.

 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Koh Samui, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Deluxe Pool Villa 2553 2926   2553    

Ocean Pool Villa 2989 3375  2989  

Extra: 1x 90 minuten spabehandeling voor 2 pers. bij een min. verblijf van 7 nachten van 01/11/20 

t/m 21/12/20 en van 11/01/21 t/m 31/10/21.

Gratis nachten: 5=4, 7=5, 9=6 en 12=8 bij verblijf van 11/01/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 11/01/21 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

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

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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INDONESIË & SINGAPORE

Foto bijschrift

In het zuidoosten van Azië strekt zich de Indone-

sische archipel uit, sinds jaar en dag een bijzonder 

populaire bestemming en ongetwijfeld een van 

de mooiste landen in deze regio: zo exotisch, 

sappig groene rijstvelden tegen vulkaanhellingen, 

parelwitte stranden, tropisch regenwoud, unieke 

flora en fauna en een hartelijke bevolking. Indonesië 

is nauwelijks een land te noemen. De archipel is 

zo divers, er leven zo veel verschillende culturen, 

er zijn zo veel verschillende land schap pen dat 

Indonesië eigenlijk een werelddeel op zich is. 

Meer dan 15.000 eilanden, aan weerszijden van de 

evenaar gelegen tussen het Aziatische continent en 

Australië. Van oost naar west beslaat het zo’n 5000 

km. Honderden verschillende bevolkingsgroepen 

die voor een deel nog hun eigen taal en gebruiken 

hebben weten te behouden. De oude hindoeïstische 

en boeddhistische tempels van Indonesië zijn er 

in alle soorten en maten. Tot de meest populaire 

behoren de mystieke tempels Borobudur, Tanah Lot 

en Uluwatu. Indonesië heeft enkele van de beste 

stranden ter wereld; van verleidelijke tropische 

hotspots tot afgelegen oevers met oogverblindend 

wit zand dat smelt in schitterende blauwe zeeën, 

van palmbomen tot kiezelstranden. Onder water 

is Indonesië een duikerparadijs dat enkele van 

de meest spectaculaire duiklocaties ter wereld 

aanbiedt. Het bevindt zich precies in het midden van 

de ‘koraaldriehoek’, een gebied dat wordt erkend in 

het mondiale centrum van marine biodiversiteit. De 

34.000 kilometer tropische kustlijn bevat ongeveer 

20% van de koraalriffen ter wereld,

JAVA
Op Java bevinden zich adembenemende landschap- 

pen met sierlijke tempels en een bruisend cultu- 

reel leven. U heeft de gelegenheid om de zon te 

zien opkomen boven het eiland van de onmisbare 

Borobudur-tempel, terwijl dikke wolken van 

fluweelachtige mist langzaam de stralende land- 

schappen en oceanen beneden onthullen. Yogya-

karta in het centrale deel van het eiland is met recht 

’s lands cultuurhoofdstad met tal van beziens-

waardigheden. Niet al te ver van deze stad vindt u 

de wereldberoemde tempelcomplexen Borobudur 

en Prambanan. In Oost-Java bevindt zich het 

grootste kratermeer ter wereld, de Kawah Ijen.Onze 

privéreis - van Java naar Bali - biedt een uit ge breide 

kennismaking (zie pag. 260-261).

Imposante vulkanen, weelderig regenwoud, ongerepte stranden, ontzagwekkende tempelcomplexen en een betoverende natuur. 

Ervaar de natuurlijke schoonheid en cultuur van de verschillende Indonesische eilanden. 

Ontdek de bruisende stad Singapore en combineer deze stad een aantal dagen met Bali.

BALI
Bali wordt al eeuwen aanbeden door avontuurlijke 

toeristen en geboeid door kunstenaars. Het is ook 

een feest voor de zintuigen. De glooiende groene 

heuvels en de eindeloze witte stranden, maar 

het biedt ook onderdak aan bruisende steden 

en overheerlijke restaurants; rijstterrassen en 

talloze historische tempels van de vele religies 

die op het eiland voorkomen. De beste manier 

om de vele gezichten van het eiland te leren 

kennen is door Bali te reizen. Op pagina 264 vindt 

u  de privéreis ‘Betoverend Bali’. Niet alleen de 

bezienswaardigheden zijn indrukwekkend, maar 

ook de overnachtingen in de geselecteerde boutique 

hotels.

SINGAPORE
Singapore bestaat uit een hoofdeiland met 

daaromheen 63 kleinere eilanden. Al in de 14e 

eeuw was het toenmalige Temasek (zeestad) door 

zijn strategische geografische ligging de natuurlijke 

ontmoetingsplaats voor Chinese jonken, Arabische 

dhows, Indische zeilschepen en Portugese schepen. 

Het huidige Singapore is een van de grootste 

havens ter wereld en een welvarend economisch, 

financieel en industrieel handelscentrum. Als 

kos mo politische moderne stad is Singapore een 

metro pool vol contrasten. U kunt er eindeloos 

shoppen in een van de vele luxe winkelcentra aan 

de bekende straat Orchard Road, alsmede bij de 

kunstmatig aangelegde baai van Marina Bay. In het 

trendy Marina Bay vindt u ook vele restaurantjes en 

uitgaansmogelijkheden. 

Wij selecteerden hier het centraal gelegen 

Fullerton Bay met een adembenemend uitzicht 

over de baai. Wederom in ons programma is het 

Raffles hotel. Sinds zijn ontstaan in 1887 heeft het 

legendarische hotel veel make-overs ondergaan, 

maar het blijft sterk regeren als een van ‘s werelds 

favoriete ‘grand-dame’ hotels. Het gerenommeerde 

Kempinski hotel bestaat uit The Capitol Building uit 

1933 en het Stamford House uit 1904. Het hotel is 

op minutieuze wijze gerenoveerd en biedt de luxe 

en kwaliteit van de bekende Kempinski hotelgroep. 

JAVA ZEE

ZUID-CHINESE ZEE

INDISCHE OCEAAN

PACIFIC

Sumatra

Java
Bali

Sulawesi 

Kalimatan

Flores

Timor
Lombok

Komodo

Raja
Ampat

MedanMedan

Yogyakarta

Bandung
JAKARTA

Solo

Singapore

MALEISIË

BRUNEI
MALEISIË

OOST TIMOR
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SINGAPORE

 Grand Deluxe Kamer

FULLERTON BAY HOTEL
CITY 

THE CAPITOL KEMPINSKI HOTEL 
 CITY | CULINAIR

          

Dit hotel ligt in het hart van Singapore en direct aan Marina Bay. Het hotel ligt 

niet alleen centraal maar biedt ook een schitterend uitzicht op de skyline en 

de Singapore Flyer. De elegante kamers en de uitstekende service maken het 

verblijf compleet. De bezienswaardigheid van Singapore, de Merlion, ligt op ca. 

100 meter afstand. Talrijke shoppingcenters en het nachtleven van Clarque 

Quay zijn binnen een paar minuten bereikbaar. De luchthaven van Singapore ligt 

op ca. 22 kilometer.

FACILITEITEN
Het zwembad op het dakterras van het hotel biedt een adembenemend uitzicht 

op de skyline van Singapore. Tevens moderne fitnessruimte. In 3 verschillende 

restaurants en bars kunnen gasten genieten van culinaire hoogstandjes en 

het fantastische uitzicht op de stad. The Landing Point: lobby bar met snacks 

en afternoon tea. Clifford is een elegante brasserie met Franse, Aziatische 

en internationale gerechten. Op de bovenste verdieping ligt The Lantern met 

schitterend uitzicht en serveert internationale gerechten, cocktails en wijn. The 

Clifford Pier is het buffetrestaurant met internationale gerechten.

ACCOMMODATIE
De 100 ruime kamers en suites zijn ingericht in een stijlvolle mix van moderne 

elegantie met klassieke Aziatische elementen. Voorzien van airconditioning, 

kluisje, minibar, Nespresso-apparaat, schrijftafel flatscreen-tv, cd/dvd-speler, 

iPod-dockingstation en strijkfaciliteiten. Badkamer met aparte douche en tv. 

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim ingericht met balkon.

Premier Kamer: als Deluxe Kamer met uitzicht op Merlion Park en Clifford Pier.

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

en van Singapore, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt mei

Deluxe Kamer 1699 1699 1699 1699 1699

Premier Kamer 1786 1786 1786 1786 1786

Bovenstaande prijs is een indicatie. Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en 

aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Het recentelijk geopende Capitol Kempinski bestaat uit twee monumentale 

panden die samen een luxe hotel, een winkelcentrum en een theater vormen. 

Het vier verdiepingen tellende hotel beslaat het voormalige The Capitol Building 

uit 1933 en het Stamford House uit 1904. Het hotel is op minutieuze wijze 

gerenoveerd en biedt de luxe en kwaliteit van de bekende Kempinski hotelgroep. 

Het hotel ligt op een steenworp afstand van het Nationaal Museum en de 

National Gallery. De metro is op 5 loopminuten van het hotel. 

FACILITEITEN
Lobby Lounge voor afternoon tea en cocktails. Een Spacenter, een 24-uurs 

fitnessruimte en een zoutwaterzwembad. De Kempinski Boutique heeft een 

selectie bonbons en een verzameling van meer dan 250 rumlabels. Het signature 

restaurant is het Stamford by Alvin Leung met gerechten uit de Zuidoost-

Aziatische keuken onder leiding van de 3*Michelinchef Alvin Leung. Het hotel 

grenst direct aan Capitol Piazza waar een aantal uitstekende restaurants en luxe 

boetieks gevestigd zijn waaronder het restaurant Odette met een voortreffelijke 

Franse keuken door de 2*Michelinchef Julien Royer. 

ACCOMMODATIE
De 157 kamers met originele Chengal-houten vloeren, hoge plafonds en 

meubilair met decoratieve versieringen gepolijste salontafels van Italiaans 

marmer. Nespresso-apparaat, gratis non-alcoholische dranken uit de minibar, 

en luxe toiletartikelen van Ferragamo. Luxe badkamer met separate douche.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 pers.): elegant ingericht.

Grand Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimer.

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

en van Singapore, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt mei

Deluxe Kamer 1683 1683 1683 1698 1683

Grand Deluxe Kamer 1770 1770 1770 1770 1770

Bovenstaande prijs is een indicatie. Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en 

aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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SINGAPORE

RAFFLES HOTEL SINGAPORE
CULINAIR  | HERITAGE | WELLNESS

        DELUXE

Raffles Singapore, geopend in 1887, is een van de weinige overgebleven 

geweldige 19e-eeuwse hotels ter wereld en een perfecte keuze voor uw luxe 

vakantie in Singapore. Het legendarische hotel begon een nieuw hoofdstuk 

na een uitgebreide restauratie en heeft zijn iconische sfeer, charme en 

erfgoed behouden, terwijl het beschikt over nieuw geopende bars, restaurants 

en boetieks. Bewonder de opvallende architectuur terwijl u door sierlijke 

binnenplaatsen slentert en ontspant in gezellige lounges, of ga naar de Raffles 

Spa voor een heerlijke behandeling. Bijzonder opmerkelijk zijn de vermaarde 

service, uitstekende gastronomie en de nobele kenmerken van de suites. 

allemaal onderstreept door de toewijding van de legendarische butlers. Absoluut 

proberen: de fameuze Singapore Sling. Het beroemde hotel bevindt zich op 

een centrale locatie, op loopafstand van het gelijknamige winkelcentrum. De 

luchthaven ligt op ca. 23 km.

FACILITEITEN
Schitterend nieuw zwembad met zonneterrassen en parasols. Gelegen in de 

elegante Raffles Arcade, is de fraaie Raffles Spa een stijlvol toevluchtsoord 

van sereniteit dat ontspannende en revitaliserende wellness-therapieën 

biedt, geïnspireerd door de Aziatische wellness-filosofie. De spa heeft een 

glamoureus grijs en gouden kleurenschema en bestaat uit een aromatisch 

stoombad, een ijsfontein, sauna, een zwembad, ontspanningslounges en een 

24-uurs fitnesscenter met de nieuwste apparatuur. Verder de Raffles Culinary 

Academy kookschool, kunstgalerie en beroemde Raffles boetiek. Raffles was 

het eerste hotel in Singapore dat een Franse chef-kok inhuurde en reizigers 

kennis liet maken met de authentieke Franse keuken. Raffles Singapore biedt 

het allemaal in een scala aan verfijnde restaurants en bars. U kunt dineren in 

de Chinese, Indiase en Franse keuken, bereid door beroemde chef-koks. Doc 

Cheng’s serveert internationale gerechten met Aziatische invloeden. Tiffin 

Room voor internationaal buffet met Indiase gerechten. Empire Café voor lokale 

specialiteiten. Raffles Courtyard voor de beste zeevruchten, Raffles Creamery 

voor huisgemaakt ijs en koffie en Raffles Grill voor Franse specialiteiten. De 

Long Bar is de thuisbasis van de Singapore Sling-cocktail. Deze fantastische bar 

met twee verdiepingen grijpt terug naar de Maleisische plantages uit de jaren 

1920. ‘s Avonds speelt een band een mengeling van hedendaagse en populaire 

muziek.

ACCOMMODATIE
De 103 elegante suites bevinden zich in de vier vleugels van het gebouw en 

beschikken over een mooi uitzicht op de tropische binnentuinen. Smaakvol 

ingericht met koloniale meubelen, parketvloeren en hoge plafonds. Voorzien 

van schrijftafel, inloopkast, zithoek, flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, 

airconditioning, plafondventilator, kluisje, gratis minibar met frisdrankjes 

(dagelijks bijgevuld), elke dag vers fruit en butlerservice. Kingsizebed of 2 

queensizebedden en een kussenmenu. Marmeren badkamer met signature bad 

en inloopdouche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Courtyard Suite (ca. 58 m², max. 3 pers.): gelegen in het hoofdgebouw boven de 

lobby van het hotel met uitzicht op de rustige binnenplaats. 

Palm Court Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): schitterende ruime suite in open plan 

met uitzicht over de palm court vanuit de gedeelde veranda.

Personality Suite (ca. 58-79 m², max. 3 pers.): deze 12 suites zijn een eerbetoon 

aan gerenommeerde gasten die Raffles de afgelopen eeuw hebben bezocht. De 

suites hebben een uniek aandenken met betrekking tot elke legendarische naam 

in de woon- en slaapkamer. Zoals Somerset Maugham, Britse toneelschrijver 

en romanschrijver. Deze suite bevat een persoonlijke brief geschreven door 

Maugham. ‘Het leven op zijn best’ zei Michener, een Pulitzer Prize-winnende 

schrijver die een vaste gast werd na zijn eerste bezoek in 1949. Een andere 

fameuze gast was Pablo Neruda, een van Chili’s meest invloedrijke dichters.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt mei

Courtyard Suite 2248 2248 2248 2248 2341

Palm Court Suite 2392 2392 2392 2392 2482

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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INDONESIË | Java & Bali | Privéreis

JAVA - BALI

Deze reis gaat van start op het Indonesische eiland 

Java: het historische Batavia. U begint in het oosten 

van het eiland waar de fameuze tempelcomplexen 

Borobudur en Prambanan zijn gevestigd. Ook 

ontbreekt een bezoek aan het culturele centrum 

van Oost-Java niet. Met een verblijf in Ubud op het 

eiland Bali eindigt deze gevarieerde reis.

Dag 1-2: Amsterdam - Yogyakarta - Borobudur

U vliegt per KLM naar Yogyakarta, waar u in 

de namiddag van dag 2 zult aankomen. Per 

privétransfer wordt u naar het Plataran Borobudur 

gebracht. Dit resort ligt op de heuvels van Tanjungan 

op slechts 1 km van de beroemde Borobudur-

tempel. U verblijft hier 2 nachten.

Dag 3: Borobudur & Candirejo (20 km)

Vroeg in de ochtend bezoekt u ‘s werelds grootste 

boeddhistische monument ter wereld, de Borobudur. 

Deze stoepa is rond het jaar 800 gebouwd en is 

prachtig gedecoreerd met reliëfs over het leven van 

Boeddha. Op de bovenste etages van dit bouwwerk 

bevinden zich maar liefst 132 Boeddhabeelden 

waarvan 72 in stoepa’s. Het aanraken van deze 

beelden brengt volgens het volksgeloof geluk. 

Eeuwenlang was dit complex vergeten en lag het 

onder dikke lagen vulkanisch as. Nu kunt u hier in 

alle rust genieten van dit magische bouwwerk.

Dag 4: Magelang - Prambanan - Yogya (75 km)

Vandaag bezoekt u Kraton, het paleis waar de Sultan 

en zijn hofhouding nog steeds wonen. In vroegere 

tijden was het paleis min of meer een eigen 

stad waar meer dan 25.000 mensen verbleven. 

Vervolgens bezoek aan het wereldberoemde 

tempelcomplex, maar dan van het hindoeïstische 

geloof; de Prambanan. Dit complex werd gebouwd 

tijdens de hoogtijdagen van de hindoe-Javaanse 

architectuur in de 9e en 10e eeuw en is het grootste 

hindoebouwwerk van Java. Het wordt gedomineerd 

door een 46 meter hoog Shiva-heiligdom. 

Aansluitend door naar  het culturele centrum van 

Oost-Java, Yogyakarta. Hier verblijft u 2 nachten in 

het Phoenix Hotel gelegen in hartje stad.

Dag 5: Yogyakarta - Kota Gede (20 km)

Voor het proeven van de Javaanse kunst in de 

zuiverste vorm bent u hier op de juiste plaats. De 

oude Javaanse hofcultuur met musici, dansers 

en traditionele ambachtslieden is hier ontstaan. 

Met de tour van vandaag bezoekt u de historische 

bezienswaardigheden van Kota Gede met een 

fietstaxi of de fiets. De tour gaat door Bumen 

Village, Kembang Waru en de traditionele markt 

van Pasar Legi. Onderweg bezoekt u ook een van de 

oudste moskeeën (uit 1575). De middag is ter vrije 

besteding.

Dag 6: Yogyakarta - Bromo (440 km)

Na een vroeg ontbijt neemt u de trein voor een ruim 

4 uur durende rit in een airconditioned treinstel naar 

Mojokerto. De trein rijdt door valleien, langs groene 

sawa’s en pittoreske kampongs. Na aankomst in 

Mojokerto rijdt u per auto in ca. 3,5 uur naar het 

Plataran Bromo hotel, gelegen in Tosari vlakbij de 

Bromo-vulkaan. Het hotel is schitterend gelegen en 

biedt een spectaculair uitzicht over de vallei en de 

vulkaan. U verblijft hier 2 nachten.

Dag 7: Bromo

Bromo ligt te midden van nog vier vulkanen en samen 

vormen zij een bijna buitenaards landschap. Een 

bezoek aan Bromo is een onvergetelijke ervaring. 

De 2.392 meter hoge vulkaan heeft een bijzondere 

ligging in een zandzee van 8 bij 10 kilometer. 

De ochtenden bij de Bromo vulkaan behoren tot 

de mooiste ter wereld. De combinatie van het 

spectaculaire maanlandschap, de optrekkende mist 

en de gouden zonnestralen maken de zonsopkomst 

bij Bromo één van de meest bijzondere ervaringen 

Een bezoek aan  Bromo begint gewoonlijk midden in 

de nacht om bij zonsopgang de eerste zonnestralen 

van de krater te kunnen zien. Het kan er rond die 

tijd zeer druk met toeristen zijn. Daarom is het ook 

mogelijk Bromo later in de ochtend bezoeken. U 

kunt dan in alle rust de imposante vulkaankrater en 

het omliggende landschap bewonderen. 

Dag 8: Bromo - Ijen (ca. 225 km)

Vandaag reist u verder oostwaarts. Eerst per auto 

naar de kustplaats Probolinggo waar u de trein 

rond 11:00 uur neemt naar Banjuwangi. De rit 

in een airconditioned treinstel duur ca. 2,5 uur. 

Na aankomst wordt u per privétransfer in ca. 

30 minuten naar het Dialoog Banyuwangi hotel 

gebracht waar u 1 nacht verblijft. Het resort is 

gelegen in een adembenemende omgeving aan de 

kust.

Dag 9: Ijen Vulkaan - Menjangan (Bali)

Na het ontbijt vertrek per 4-WD door dorpen, 

koffie- en kruidnagelplantages en vervolgens 

naar een van de laatste regenwouden van Java. 

U begint een 90 minuten durende wandeling naar 

de rand van de Ijen Crater. Het adembenemende 

uitzicht wordt onthuld op 2.883 meter hoogte. Het 

meer biedt intense kleuren en rook van felgele 

zwavelafzettingen die een spectaculair landschap 

creëren. U ziet de mijnwerkers afdalen in de krater 

en opnieuw tevoorschijn komen met tot 80 kilo erts 

op bamboemanden lopend langs het verraderlijke 

pad. Het is een adembenemende realiteit. Daarna 

loopt u de berg af en rijdt u terug naar het hotel. Na 

een korte rustpauze naar de Watudodol-pier, waar u 

aan boord gaat van een privéboot voor de overtocht 

naar Bali. Onderweg is er bij Menjangan Island 

tijd om te snorkelen of te zwemmen. U verblijft 2 

nachten in het Menjangan Plataran, gelegen in de 

schitterende natuur van het West Bali National Park. 

Dag 10: Menjangan

Vrije dag om uit te rusten na alle indrukken die u 

de afgelopen week heeft opgedaan. Het Menjangan 

Plataran biedt de mogelijkheid om de omliggende 

stranden en het bos onder begeleiding van een gids 

per fiets of te voet te verkennen. 

Dag 11: Menjangan - Munduk (67 km)

Begin de dag met een bezoek aan Banjar Village 

om de warmwaterbronnen te bezoeken (met de 

mogelijkheid om te zwemmen) en om Brahma 

Vihara Arama, de boeddhistische tempel, te 

bezoeken. Daarna gaat u naar Lovina voor de 

lunch. Verder naar Beji Temple of Sangsit Village 

en bekijk de voormalige hoofdstad van Singaraja. 

Onze laatste stop is bij Git-Git, dat bekend staat om 

zijn prachtige waterval omringd door weelderige 

tropische rijstterrassen. Verder naar Munduk en 

verblijf in het boutique hotel Sanak Retreat voor 1 

nacht.

Dag 12: Munduk - Jatiluwih - Ubud (83 km)

Vandaag bezoek aan de UNESCO rijstterrassen van 

Jatiluwih per e-bike. Deze rijstvelden behoren tot 

de mooiste van Indonesië U fietst door prachtige 

landschappen begeleid door een ervaren lokale gids 

die graag zijn kennis deelt over deze door UNESCO 

erkende natuurlijke site. De lunch wordt geserveerd 

in een lokaal restaurant. Voortzetting van de reis 

richting Ubud. U verblijft 2 nachten in COMO Uma 

Ubud.

Deze reis laat u kennis maken met enkele hoogtepunten van het Indonesische eiland Java: de fameuze tempelcomplexen 

Borobudur en Prambanan, het culturele centrum van Oost-Java, Yogyakarta en de beroemde vulkanen Bromo en Ijen. 

U sluit de reis af met een verblijf in het culturele hart van Bali. 
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 Bromo

Dag 13: Ubud

Ubud ligt tussen weelderige groene rijstterrassen in 

het midden van het eiland en is het culturele hart 

van Bali. U vindt er tal van kunstwinkeltjes, musea. 

Tot de hoogtepunten van Ubud behoort zeker het 

Museum Puri Lukisan. Dit culturele instituut wordt 

omringd door een prachtige, tropische tuin, en biedt 

onderdak aan een grote collectie van Balinese kunst. 

Het is het oudste museum van het eiland en zeker 

een bezoekje waard. Er worden oude kunstwerken 

uit de omgeving tentoongesteld, er is een speciale 

vleugel voor moderne kunst, en uiteraard zijn er 

ook een heleboel traditionele werken te zien. In de 

avond vinden er Balinese dansvoorstellingen plaats. 

Dag 14: Ubud - Denpasar - Amsterdam

Per privétransfer wordt u vandaag naar de 

luchthaven gebracht voor uw vlucht naar 

Amsterdam. U kunt naar wens uw verblijf op Bali 

verlengen in een van onze hotels aan het strand. 

Dag 15: Aankomst Schiphol

Vandaag arriveert u in de ochtend weer op Schiphol.

Java-Bali: 15 daagse reis met privéchauffeur en gids.

Indicatieprijs per persoon jun aug okt 

In een tweepersoonskamer 4193 4197 4197

Hotels

Borobudur Plataran Borobudur  4*deluxe

Yogyakarta The Phoenix Hotel  4* deluxe

Bromo Plataran Bromo  4*

Banyuwangi Dialoog Banyuwangi  4*

Menjangan Plataran Menjangan  4*deluxe

Munduk Sanak Retreat  4*deluxe

Ubud COMO Uma Ubud  5*

Bij de prijs inbegrepen:

• Vliegreis naar Yogyakarta en van Bali en luchthavenbelastingen.

• Executive Lounge op Schiphol..

•  Privétransfers en vervoer over land in een comfortabele auto of 

minibus met airco en privéchauffeur en aircondioning treinstel.

• Begeleiding door Engelssprekende privégids.

• Beschreven excursies inclusief entreegelden.

•  12 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten  bij 

de Borobudur in een Garden Pool Villa, 2 nachten in Yogyakarta 

in een Deluxe Legency Kamer, 2 nachten bij de Bromo in een 

Deluxe Kamer, 1 nacht Banyuwangi in een Suite,  1 nacht in 

Munduk in een Bungalow, 2 nachten in Menjangan in een Forest 

Villa en 2 nachten in Ubud in een Terrace Kamer.

Neem voor andere hotelcombinaties, andere kamertypen of prij-

zen voor meer personen contact op met onze verkoopafdeling.

  Ijen Vulkaan
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INDONESIË | Bali | Privéreis

BETOVEREND BALI

Laat u betoveren door Bali. Mystiek en betoverend, 

biedt Bali een spirituele mix van natuurlijke 

wonderen, lokale kleuren en eeuwenoude tradities. 

Watervallen, tempels, kunst en cultuur in Ubud, 

een tocht door het West Bali National Park en een 

zeiltocht bij het eiland Menjangan. U verblijft tijdens 

deze privéreis in aantrekkelijke boutique hotels.

Dag 1-2: Amsterdam - Bali

U vliegt per KLM naar Bali, waar u in het begin van 

de avond op dag 2 zult aankomen. Op de luchthaven 

ontvangst door uw chauffeur en gids. Vervolgens 

per privétransfer naar uw hotel aan de westkust 

van Bali. U verblijft 2 nachten in het elegante Villa 

Soori in Kerambitan. 

Dag 3: Kerambitan - Tanah Lot (50 km) 

Rond de middag bezoekt u Mengwi, de thuisbasis 

van het op een na grootste heiligdom van Bali, de 

‘Pura Taman Ayun’. Zelfs vandaag de dag wordt 

de voormalige Koninklijke tempel gebruikt voor 

speciale ceremonies; letterlijk vertaald heet deze 

tempel ‘de drijvende bloementuin’ gezien de ligging 

in het midden van een meer. Aansluitend naar de 

beroemde Tanah Lot, een van de belangrijkste 

tempels van Bali; het is gebouwd op een klein 

eiland voor de kust; een perfecte plek om te 

genieten van een geweldige zonsondergang in de 

adembenemende omgeving. 

Dag 4: Kerambitan - Munduk (63 km) 

Na het ontbijt vertrek naar Jatiluwih voor een 

bezoek aan de verstrekkende en adembenemend 

mooie rijstterrassen. Dit gebied behoort tot het 

werelderfgoed van UNESCO. De rijstvelden- en 

terrassen behoren tot de mooiste van Indonesië. 

In combinatie met de hoge bergen en de bossen 

zorgt dat voor een prachtig uitzicht. U heeft de 

mogelijkheid per e-bike door het schitterende 

landschap te fietsen onder begeleiding van een 

lokale gids. Lunch in een Balinees restaurant. Niet 

ver daar vandaan ligt de Ulun Danu-tempel op een 

klein eiland in het Bratan-meer, opgedragen aan de 

godin van het water ‘Dewi Danu’. Via een schitterende 

bergroute naar Munduk maakt u nog een stop bij de 

Ulundanu-tempel. U verblijft 2 nachten in het Sanak 

Retreat. Dit boutique hotel biedt een schilderachtig 

uitzicht op de bergen en het tropische landschap.

Dag 5: Munduk & omgeving 

Het charmante plaatsje Munduk ligt tussen de 

mistige heuvels en hiervandaan kijkt u uit op de 

groene rijstterrassen in het dal; dit is het pure Bali. 

Het bosachtige gebied is bij uitstek geschikt voor het 

maken van wonderschone wandelingen De dag is 

ter vrije besteding. U kunt de schitterende omgeving 

verkennen, plantages en lokale dorpen bezoeken, 

inclusief een bezoek aan een van de watervallen. 

Dag 6: Munduk - West-Bali National Park (68 km) 

In de loop van de ochtend vertrekt u naar Menjangan. 

Onderweg bezoek aan Banjar Village met de hot 

springs (en de mogelijkheid om te zwemmen) en 

de boeddhistische tempel Brahma Vihara Arama. 

Verder naar het West Bali National Park waar u 2 

nachten zult verblijven in het Plataran Menjangan 

Hotel in een Forest Kamer. Het West Bali National 

Park herbergt 175 soorten planten en 167 soorten 

vogels (entree $ 35 per persoon exclusief). Net voor 

de kust ligt het Menjangan-eiland, een populaire 

plek om te snorkelen en duiken, met majestueuze 

wandduiken, dramatische drop-offs en enkele van 

de beste koraalriffen in Bali.

Het Plataran Menjangan Resort & Spa is een luxe 

eco-lodge in het West Bali National Park, een plek 

waar het aangenaam vertoeven is. Een kudde herten 

is in de verte te zien, terwijl ze behendig door de 

mangroves draven. Er is weinig verschil tussen de 

schitterende blauwe zee en het zwembad van het 

hotel. Ervaar het summum van privacy en comfort in 

de traditionele villa’s van dit unieke toevluchtsoord. 

Voor natuur- en avontuurliefhebbers biedt Plataran 

Menjangan een betoverende ervaring.

Dag 7: Menjangan Island & Phinisi

Vanmorgen gaat u aan boord van een traditionele 

Phinisi-boot voor een privézeiltocht rond het eiland 

Menjangan. Het Menjangan-marinepark wordt be -

schouwd als een van de beste plekken op Bali om te 

snorkelen. De middag is ter vrije besteding.

Dag 8: Menjangan - Ubud (67 km) 

Na het ontbijt bezoek aan Singaraja, een voormalige 

hoofdstad van Bali, met o.a. het Yudha Mandala 

Tama-monument in de haven. Hier is te zien waar 

de Nederlanders voor het eerst Singaraja binnen-

kwamen en u brengt een bezoek aan de Beji-tempel, 

bekend als de Subak-tempel. Vervolgens daalt 

u af naar Kintamani, een bergachtig gebied met 

een adembenemend uitzicht over het meer van 

Batur. Via Tegalalang vervolgt u de weg naar het 

aantrekkelijke plaatsje Ubud. U verblijft 2 nachten 

in COMO Uma Ubud. 

Dag 9: Ubud 

Ubud is gelegen tussen de Ayung rivier in het 

westen en de Melangit rivier in het oosten en 

staat bekend als het culturele centrum van Bali. 

In Ubud en de omringende dorpen kunt u naar 

hartenlust rondkijken in de vele kunstgaleries en 

winkels. De fraaie landschappen zijn gevormd door 

rivierdalen die door heuvelruggen en rijstterrassen 

van elkaar zijn gescheiden en lenen zich goed voor 

wandelingen.

Dag 10: Ubud - luchthaven Denpasar 

In de vroege avond transfer naar de luchthaven 

voor uw terugvlucht met de KLM naar Amsterdam. 

Uiteraard is een verlenging van uw verblijf mogelijk!

Dag 11: aankomst in Amsterdam

Vroeg in de ochtend landt u weer op Schiphol.

Betoverend Bali: 11-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon jun  aug okt 

In een tweepersoonskamer  3682   3792  3712

Hotels

Kerambitan Villa Soori 5*  

Munduk Sanak Retreat 4* 

Menjangan Plataran Menjangan Resort  4*

Ubud COMO Uma Ubud 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis Amsterdam-Denpasar v.v. inclusief luchthavenbelas-

ting

• Privéchauffeur en gids in Bali en alle beschreven excursies

• Lunch op dag 4

• Executive lounge op Schiphol

•  8 overnachtingen o.b.v. logies/ontbijt: 2 nachten in Kerambitan 

in een Beach Pool Villa, 2 nachten in Munduk in een 1-slaapka-

mer Bungalow, 2 nachten in Menjangan in een Forest Villa en 2 

nachten in Ubud in een Terrace Kamer

Neem voor andere hotelcombinaties, andere kamertypen of prij-

zen voor meer personen contact op met onze verkoopafdeling.

 De beste manier om de vele gezichten van het eiland te leren kennen is door Bali te reizen. Comfortabel in het gezelschap van een privégids en 

chauffeur. Niet alleen de bezienswaardigheden zijn indrukwekkend, maar ook de overnachtingen in de geselecteerde boutique hotels.

West Bali
National park

Tabanan
Tanah Lot

Ubud

Denpasar

Munduk
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INDONESIË | Bali | Nusa Dua

ST. REGIS BALI RESORT
CULINAIR | WELLNESS

        DELUXE

 Lagune Villa

Het elegante St Regis biedt een schitterend uitzicht op de zee en ligt naast een 

van de meest exclusieve golfclubs van het eiland, direct aan het fijne zandstrand 

van Nusa Dua. Het luxe resort van de gerenommeerde St. Regis hotelgroep biedt 

hoogwaardige villa’s en een uitstekende service. Met recht is het St. Regis het 

topresort van Bali. De locatie direct aan zee is uniek en ongeëvenaard. Een 

geweldig resort, geschikt voor zowel koppels als gezinnen. Het vliegveld van 

Denpasar ligt op ca. 20 autominuten. Een aantal nachten St. Regis in combinatie 

met een van onze gepubliceerde hotels in Ubud is zeer aan te raden.

FACILITEITEN
Imposante lobby met uitzicht op zee, boetiek en bibliotheek. Fietsverhuur 

inclusief. Zwembad aan het strand met kinderbad en poolbar. Verder een 

schitterend lagunezwembad (3.668 m²). De Iridium Spa beschikt over een 

moderne thalassopool en 12 behandelkamers. Daarnaast een sauna, stoombad, 

yogaruimte en een fitnesscenter. Het Children’s Learning Center is de kidsclub 

voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Naast een speeltuin is er een muziekkamer en 

worden er leerzame activiteiten georganiseerd. Het restaurant Boneka serveert 

het beroemde St. Regis ontbijt met o.a. kreeftomelet en ei met kaviaar. Kayuputi 

ligt aan het strand en biedt visspecialiteiten. De King Cole Bar is gemodelleerd 

naar het origineel in het St. Regis New York. Voor afternoon tea, cocktails en 

champagne met livemuziek. Dulang voor Indonesische gerechten. Vista Bar is 

een cocktailbar op het strand. Gourmand Deli voor delicatessen. 

ACCOMMODATIE
De 124 suites en villa’s zijn ruim en elegant ingericht in een Balinees ontwerp. 

Voorzien van airconditioning, plafondventilator, kluisje, schrijftafel, inloopkast, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en iPod-dockingstation. Badkamer met bad 

en regendouche. Balkon of terras. Uw persoonlijke butler staat 24 uur voor u 

klaar. Hij serveert koffie of thee, pakt uw koffer uit, laat ‘s avonds het bad voor u 

vollopen en strijkt 2 kledingstukken per dag. Kamerbezetting max. 3 personen.

St. Regis Suite (ca. 92 m²): warm gedecoreerde suite in open plan met woon-/

slaapkamer met zithoek. Balkon met uitzicht op de Bali Golf & Country Club. 

St. Regis Suite Zeezicht (ca. 92 m²): hoger gelegen. Balkon met zeezicht..

St. Regis Pool Suite (ca. 189 m²): op de begane grond met uitzicht over de 

tropische tuin. Terras van 90 m² met ligbedden en plungepool.

Gardenia Villa (ca. 411 m²): ruime villa met veel privacy. Slaapkamer met en 

suite badkamer, stijlvolle woonkamer met zithoek. Tropische tuin met groot 

terras, paviljoen en privézwembad.

Lagune Villa - 1 slaapkamer (ca. 370 m²): villa met aparte woon- en slaapkamer. 

Vanaf het terras met ligbedden en privézwembad heeft u toegang tot het grote 

lagunezwembad dat centraal in het resort ligt. 

Lagune Villa - 2 slaapkamers (ca. 485 m², max. 6 pers.): luxe villa met aparte 

woonkamer en twee slaapkamers. Terras met ligbedden en privézwembad.  

Direct toegang tot het schitterende lagunezwembad. De kidsclub is inclusief.

Strand Villa (ca. 604 m²): aparte woon- en slaapkamer en gastentoilet. Terras 

met privézwembad en grote tuin met directe toegang tot het strand.

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

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

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

St. Regis Suite  2424 2787 2424  

St Regis Suite Zeezicht 2866 3236 2866  

Honeymoon: 1x ontbijt geserveerd op de kamer, bloemenbad en huwelijksgeschenk.

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

volpension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: bezoek www.silverjet.nl. 
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MANGGIS - UBUD - SEMINYAK

 Alila Seminyak

 Pura Besakih

Ubud 

Dag 1 en 2: Amsterdam - Bali

U vliegt per KLM naar Bali, waar u in het begin van de 

avond van dag 2 zult aankomen en per privétransfer 

naar Alila Manggis (ca. 90 minuten) wordt gebracht 

voor een verblijf van 2 nachten.

Dag 3: Manggis

Alila Manggis heeft een adembenemende locatie 

tussen de zee en de heilige berg Mount Agung. 

Het gebied staat bekend om zijn spectaculaire 

schoonheid en magische landschappen. Het fraaie 

zwembad van het hotel ligt te midden van kokos-

palmen aan het strand. Manggis is al lange tijd 

populair bij duikers en snorkelaars. Tevens een 

perfecte uitvalsbasis om het ongerepte Oost-Bali 

te verkennen. Toegangspoort tot de moedertempel 

van Besakih en de waterpaleizen. Manggis ligt op 

ca. 10 autominuten van Candidasa (shuttleservice).

Dag 4: Manggis - Ubud

Vandaag brengt een rit van ca. 90 minuten u naar 

het culturele hart van Bali, Ubud. Hier verblijft u 2 

nachten in het Alila Ubud, gelegen in de vallei van 

de Ayung rivier. Het hotel is een oase van rust en 

toegankelijk via smalle wegen die zich door groene 

rijstvelden slingeren. Hoewel het hotel is ingericht 

naar een traditioneel Balinees dorp, straalt het 

een hippe, eigentijdse sfeer uit. Het spectaculaire 

infinity zwembad biedt een ongeëvenaard uitzicht 

op de omgeving. Het centrum van Ubud ligt op ca. 

15 minuten rijden van het hotel.

Dag 5: Ubud

Ubud is gelegen tussen de Ayung rivier in het 

westen en de Melangit rivier in het oosten en 

staat bekend als het culturele centrum van Bali.

De hoofdstraat van Ubud heeft vele kunstgaleries, 

cafés, restaurants en het Puri Saren Agung paleis. 

Dit paleis is m.n. bekend door de optredens van 

diverse Balinese dansgroepen. In het museum Puri 

Lukisan zijn exposities van moderne en traditionele 

Balinese kunst te zien. De fraaie landschappen,  

gevormd door rivierdalen die door heuvelruggen en 

rijstterrassen van elkaar zijn gescheiden, lenen zich 

goed voor wandelingen. 

Dag 6: Ubud - Seminyak

Vandaag voert de reis naar Seminyak (ca. 80 

autominuten). Alila Seminyak is een modern hotel 

op een rustig gedeelte van een van de populairste 

stranden van Bali. De in totaal 4 zwembaden zijn 

omgeven door houten terrassen. Een restaurant, 

strandbar en een Spacenter maken het aanbod 

compleet. U verblijft 3 nachten in het Alila Seminyak.

Dag 7-8: Seminyak

Drie heerlijke dagen aan de zonovergoten stranden 

van Seminyak. Seminyak is het laatste decennium 

omgetoverd tot een trendy vakantiebestemming 

met mooie zandstranden, chique cafés, restaurants 

en andere uitgaansgelegenheden als de befaamde 

Ku De Ta, La Lucciola en Potato Head. 

Dag 9: Bali - Amsterdam

Per privétransfer wordt u in de namiddag terug-

gebracht naar de luchthaven vanwaar u weer terug 

naar Nederland vliegt.

Dag 10: Aankomst Amsterdam

In de vroege ochtend aankomst op Schiphol.

Manggis-Ubud-Seminyak: 10-daagse Combinatiereis

Indicatieprijs per persoon jun aug okt 

Tweepersoonskamer 2037 2139 2139

Hotels

Manggis Alila Manggis 4* deluxe

Ubud Alila Ubud 4* deluxe

Seminyak Alila Seminyak 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Denpasar en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

•  Privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven en tussen 

de accommodaties.

•  Totaal 7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten 

in Manggis in een Deluxe Kamer, 2 nachten Ubud in een Deluxe 

Kamer en 3 nachten in Seminyak in een Deluxe Terrace Suite.

Neem voor andere hotelcombinaties, kamertypen of prijzen con-

tact op met onze verkoopafdeling.

Bali is een bruisende mix van tropische en culturele kleurenpracht. Talloze tempels, eindeloze rijstterrassen op vulkaanhellingen en door 

palmbomen omzoomde stranden. In deze reis combineert u deze facetten met verblijf in fraai gelegen hotels uit de befaamde Alila-keten.

Combinatiereis | BALI

Sanur

Gilimanuk

Seminyak
Kuta

Nusa Dua

Tanah Lot

Batur
Ubud Manggis

Jimbaran

Denpasar
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Ubud | Bali | INDONESIË

MANDAPA, A RITZ-CARLTON RESERVE
FAMILY | HIDEWAY | WELLNESS

      

Reserve Pool Villa 

Het luxe Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve wordt omgeven door tropische 

heuvels, groene rijstterrassen en de Ayung-rivier. Te midden van deze unieke 

omgeving ervaren gasten van Mandapa aan de oevers van de Ayung-rivier 

momenten van bezinning, reflectie en rust. Het beroemde kunstenaarsdorp 

Ubud het artistieke centrum van Bali ligt op 10 min.  De luchthaven Denpasar ligt 

op ca. 37 km afstand. Een aantal nachten in het luxe Mandapa voor het ultieme 

‘onthaasten’, wel licht in combinatie met een verblijf in een van de luxe hotels 

aan het strand vormt een unieke vakantie belevenis. 

FACILITEITEN
Stijlvolle entree met uitzicht over het resort en de omliggende vallei. Riant 

zwembad gelegen te midden van de rijstvelden en omringd door een 

zonneterras. Voor kinderen is er de Mandapa Camp kidsclub met een leerzaam 

‘mini explorers’ activiteitenprogramma met veel aandacht voor de natuurlijke 

omgeving. Verder is er een modern fitnesscenter. De yogalessen vinden plaats 

op speciale locaties in het gebied, zoals in een paviljoen bij de rivier of op een 

platform in het midden van een rijstveld (inclusief). Met de fietsen van het 

hotel is er de mogelijkheid om het gebied op eigen gelegenheid te verkennen. 

De Mandapa Spa is een uitverkoren plek van rust en kracht. Bloembaden en 

traditionele Balinese behandelingen creëren rustgevende momenten en diepe 

ontspanning. Aan de oevers van de Ayung-rivier liggen de twee restaurants. 

Vooral in Kubu kan men op een originele manier dineren: in geweven cocons 

ziet men het stromende water. Hapjes en drankjes zijn de hele dag verkrijgbaar 

aan de bar bij het zwembad. Het Sawah Terrace is het all-day dining restaurant 

met fraai terras en uitzicht op de rijstvelden. De groenten uit de organische tuin 

van de chef-kok vormen de basis voor lokale gerechten. Voor een afternoon tea 

of lunch kunt u terecht in The Library. 

ACCOMMODATIE
De 60 luxe suites en villa’s creëren een unieke omgeving dankzij het interieur 

en de natuurgerelateerde stijlelementen. De architectuur van Mandapa is 

een combinatie van traditionele Balinese stijl en modern design. Alle kamers 

zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, minibar en koffie-/ 

theezetfaciliteiten. Ruime slaapkamer en zeer luxueuze badkamer met separate 

douche. Terras of balkon met schitterend uitzicht. 24-uurs butlerservice.

Reserve Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met  

ter ras met loungebank en uitzicht op de rijstvelden en het regenwoud. Suites 

kunnen gecombineerd worden middels een verbindingsdeur.

Mandapa Suite (ca. 145 m²): deze suite in Balinese stijl heeft een aparte woon-  

en slaapkamer met zithoek en eettafel. Groot terras met loungebank en uitzicht 

over de rijstvelden.

Pool Villa (ca. 430 m²): vrijstaande villa met slaapkamer met kingsizebed, 

inloopkast en indoor living met loungebank. Luxe badkamer. Balinese tuin met 

zonneterras, privézwembad en buitendouche. Uitzicht op het regenwoud.

River Front Pool Villa: als de Pool Villa maar gelegen aan de Ayung-rivier.

Reserve Pool Villa (ca. 995 m², max. 5 pers.): deze villa heeft een spectaculaire 

ligging langs de rivier. Twee aparte paviljoens, elk met een slaap- en een 

badkamer. Riante woonkamer en terras met ligbedden en groot privézwembad. 

Mandapa Pool Villa (ca. 2.000 m², max. 7 pers.): schitterende villa gelegen langs 

de rivier en bestaande uit 3 aparte paviljoens elk met een slaapkamer, badkamer 

en terras. Grote indoor living, tuin, terras met ligbedden en privézwembad.

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

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

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Reserve Suite 1842 2049 1799  

Mandapa Suite 1992 2251 1898  

Extra: 1x 3-gangen diner in restaurant Sawah Terrace en 1 x afternoon tea in Mandapa Dulang at 

the Library voor 2 pers bij min 3 nachten verblijf in een Suite en min 2 nachten verblijf in een Villa. 

Honeymoon: bloemen en cake bij aankomst in de kamer en 1 x Aromatherapy massage voor 2 perso-

nen van 45 minuten bij min. 3 nachten verblijf in een Suite en 2 nachten verblijf in een Villa.

Vroegboekkorting: 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 30 dagen voor aan-

komst geboekt.
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INDONESIË | Bali | Ubud

COMO UMA UBUD
BOUTIQUE | HIDEAWAY | WELLNESS

     

Pool Suite

Dit liefdevol ingerichte boutique hotel ligt verscholen tussen rijstvelden en 

heuvels net buiten Ubud. Door de kokospalmen en geurige frangipanibomen 

heeft men uitzicht op de Tjampuhan-vallei en de rivier. COMO Uma Ubud 

dompelt je onder in de cultuur van Bali en biedt luxe voorzieningen, van trendy 

restaurants en de befaamde Shambhala Spa tot een eigentijdse accommodatie. 

Een uitstekende locatie om het culturele centrum van Bali te verkennen. Ubud 

ligt op ongeveer 2 km (shuttleservice) en de luchthaven op ca. 43 km afstand.

FACILITEITEN 
In de met palmen omzoomde tuin ligt het zwembad met ligbedden en parasols. 

Souvenirwinkel en boetiek. Fitnessruimte met step-aerobics, yogapaviljoen en 

de bekende COMO Shambhala Spa met dagelijkse fitnesslessen en holistische 

schoonheidsbehandelingen. Elke ochtend een begeleide wandeling langs de 

rijstvelden en een yogales (inclusief). Aantal keer per week livemuziek, kook- en 

danslessen. Uma Cucina is een Italiaans geïnspireerd restaurant en een loungebar 

met buitenterras. De menu’s zijn gebaseerd op verse, lokaal geproduceerde 

producten en smaken van Italië. Specialiteiten zijn handgemaakte pasta’s en 

houtgestookte pizza’s. Aangrenzende loungebar. Het Kemiri restaurant voor 

ontbijt, lichte maaltijden, seizoengebonden en vegetarische gerechten. De Uma-

bar bij het zwembad serveert lunch en diner en het interieur is ontworpen door 

de Japanse Koichiro Ikebuchi. Kinderen zijn welkom en activiteiten voor hen zijn 

kite- en batik-maken en rijst planten. Kindermenu’s zijn ook beschikbaar. 

ACCOMMODATIE
De 46 stijlvolle kamers beschikken over hoge rieten daken, romantisch 

gedrapeerde bedden en een minimalistische inrichting in witte en neutrale 

kleuren. Alle kamers beschikken over yogamatten, terras of patio met ligbedden, 

kingsizebed, klamboe, airconditioning, plafondventilator, dvd-/cd-speler, iPod-

dockingstation, koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel, strijkfaciliteiten, minibar, 

flatscreen-tv en zithoek. Badkamer met bad en regendouche. Balkon met 

uitzicht op de tuin. Elke dag mineraalwater en tropisch fruit op de kamer.

Ubud Kamer (ca. 55 m², max. 2 pers.): op de bovenste verdieping een slaapkamer 

met hemelbed. Via de openslaande deuren loopt u naar het balkon met uitzicht 

op de tuinen. Onder het rieten dak vindt u een zithoek en een bedbank. De semi-

open badkamer is voorzien van een extra groot bad en een aparte douche. 

Terrace Kamer (ca. 103 m², max. 2 pers.): de grote openslaande deuren bieden 

toegang  tot het privéterras met uitzicht op de tuin. De slaapkamer is voorzien 

van een hemelbed. Badkamer met een verzonken bad en een buitendouche. Ook 

boekbaar met plungepool.

Pool Suite (ca. 167 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane grond met inloopkast, 

badkamer met een aparte douche en een verzonken bad. Riant zonneterras met 

plungepool, ligstoelen en zithoek, waar u heerlijk kunt ontspannen. 

COMO Villa (ca. 287 m², max. 4 pers.): deze signature villa imponeert met zijn 

interieur en een spectaculair uitzicht. Voorzien van 2 slaapkamers en een 

ruime woonkamer, 2 badkamers met bad en separate douche. Er is een grote 

buitenruimte met zonneterrassen, ligbedden en lappool met uitzicht op de vallei.

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

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

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Ubud Kamer 1301 1343 1301   

Terrace Kamer 1345 1387 1345  

Extra: bij boeking van min 2 nachten in COMO Uma Ubud EN min 2 nachten in COMO Uma Canggu of 

3 nachten in COMO Shambhala Estate gratis transfers tussen de hotels.

Honeymoon: fles wijn en chocolade op de kamer bij aankomst.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 14/07/21 en van 16/09/21 t/m 31/10/21 indien 

30 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 17/02/21 t/m 14/07/21 en van 16/09/21 t/m 

31/10/21 indien 7 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 15/07/21 t/m 15/09/21 indien 

geboekt voor 31/03/21.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

 t Pool Villa
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Ubud | Bali | INDONESIË

COMO SHAMBHALA RETREAT
CULINAIR | HIDEWAY | WELLNESS

        DELUXE

 t Pool Villa

Langs weelderige rijstvelden en landelijke dorpjes loopt een klein landweggetje 

dat leidt naar de COMO Shambhala Estate, dat op een 9 ha landgoed langs de 

Ayung-vallei ligt. Como Shambhala is een serene oase gelegen op een heuvelrug 

in een tropische tuin met spectaculair uitzicht op de Ayung-rivier. Schitterende 

residences en villa’s met privézwembad bieden comfort en ontspanning van 

topkwaliteit. Inheemse planten en bomen, lokaal hout en een traditionele 

inrichting dompelen gasten onder in de Balinese cultuur. Gasten kunnen 

genieten van de lelievijvers en het fantastische landschap van deze unieke 

locatie. Een aantal nachten verblijf in Shambhala is een onvergetelijke ervaring. 

Op 10 km van Ubud en ca. 75 autominuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
Het hotel organiseert begeleide wandelingen langs de rijstvelden, aqua-circuit 

meditatie-, yoga- en pilateslessen. Een 25-meter zwembad omgeven door 

zonneterrassen. De befaamde COMO Shambhala Spa is gericht op een holistische 

benadering van wellness en biedt een ultramoderne fitnessruimte, sauna en 

stoombad, ontspannende massagetherapieën en tal van buitenactiviteiten. 

Specialisten in yoga en pilates werken in harmonie met gidsen voor 

mountainbiken, wandelen, klimmen, wildwatervaren en outdoorcircuit training. 

Aziatische therapieën en een gezonde keuken maken deel uit van een dynamisch 

pakket wat is samengesteld op basis van persoonlijke voorkeur. Een toegewijde 

Ayurvedische arts, een expert in oosterse geneeskunde, gecertificeerde 

yogaleraar en voedingsdeskundige staan ter beschikking (tegen betaling). 

Het niveau van aandacht van het personeel is ongeëvenaard. Een lokale 

bron, waarvan wordt aangenomen dat deze genezende eigenschappen heeft, 

verschaft water voor het resort. Elke zondag brunch. Kudus House biedt diverse 

gerechten uit de Indonesische regio’s. Het hoofdrestaurant Glow serveert 

lokale gerechten. Vegetarische en veganistische opties zijn tevens beschikbaar. 

Picknicklunch naast de rivier en de waterval tegen reservering.

ACCOMMODATIE
De 30 elegante kamers en villa’s zijn ingericht met donkerhouten vloeren, 

Balinese kunstobjecten en handgemaakte meubels. Voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, dvd-speler, kluisje, minibar, yogamat, thee-/koffiezetfaciliteiten., 

en Nespresso-apparaat. Badkamer met ligbad, separate douche en Shambhala-

badartikelen. Elke uniek ingerichte Residence heeft een eigen zwembad en een 

woonpaviljoen De kamers en suites hebben toegang tot het gedeelde zwembad 

en lounges van de Residences. Butlerservice. Bezetting max. 2-3 personen.

Garden Kamer (ca. 45 m², max. 2 pers.): stijlvol ingericht en gelegen in de 

tropisch tuin. Semi-open badkamer. Terras met dagbed. 

Terrace Suite (ca. 60 m², max. 2 pers.): royale suite met groot terras of tuin. 

COMO Shambhala Suite (ca. 85 m², max. 3 pers.): ingericht met Indonesisch 

kunstvoorwerpen. Royale badkamer met jacuzzbad. Terras met privézwembad.

Retreat Pool Villa 1-slaapkamer (ca. 235 m², max. 3 pers.): moderne villa met 

een slaapkamer en riante woonruimte. Riant terras met een 11-meter zwembad 

en jacuzzi. Uitzicht over de jungle. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

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

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

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Terrace Suite 1782 1845 1782   

Retreat Pool Villa - 1 slaapkamer 2412 2586 2412  

  

Extra: bij boeking van min. 3 nachten in COMO Shambhala Estate EN min. 2 nachten in COMO Uma 

Ubud of 2 nachten in COMO Uma Canggu gratis transfers tussen de hotels.

Honeymoon: welkomstattentie en beddecoratie

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 14/07/21 en van 16/09/21 t/m 31/10/21 indien 

30 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 7 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 

15/07/21 t/m 15/09/21 indien geboekt voor 31/03/21.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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Jimbaran Bay | Bali | INDONESIË

FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN BAY
CULINAIR | FAMILY | HIDEAWAY

        DELUXE

 Premier Ocean Villa 

Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay is een van de meest prestigieuze 

resorts van Bali. Beschut gelegen in een rustige zandbaai is het resort opgezet 

als een authentiek Balinees dorp. Kiest u voor een rustige vakantie in een 

prachtige natuur, maar stelt u prijs op maximale privacy met topservice in 

een luxe omgeving, dan ligt de keuze voor dit resort voor de hand. De unieke 

architectuur van de bungalows en de tropische tuinen zorgen voor volledige 

privacy. De Bali Golf & Country Club en de luchthaven liggen op ca. 10 km. Een 

combinatie met Ubud is zeer aan te raden.

FACILITEITEN
Open lounge, bibliotheek en een art gallery. Riant zwembad met waterval, 

ligbedden en parasols. Zowel rond het zwembad als op het strand 

handdoekenservice en vers fruit. 2 tennisbanen, fitnessruimte en fietsverhuur 

(inclusief). Kids For All Seasons programma omvat een scala aan activiteiten 

als zandkastelen bouwen, kokosnoot bowling, tennis, video games, Balinese 

danslessen en speurtochten (4-12 jaar, dagelijks geopend van 08:00-21:00 

uur). Nieuw Spacenter met een scala aan schoonheids- en therapeutische 

behandelingen, Balinese en Aziatische massages, body scrubs & wraps 

alsmede de kapsalon van Rossano Ferretti. Sundara is een van de meest trendy 

restaurants van Bali en biedt Aziatische en gegrilde gerechten. De beachclub 

aan het strand en zwembad serveert elke dag een brunch. In het hoog gelegen 

restaurant Taman Wantilan geniet u van een fraai uitzicht over de baai. Serveert 

westerse en Indonesische gerechten. Tijdens het diner live pianomuziek. Pool 

Terrace Cafe met een ruime keuze uit salades en sandwiches. The Terrace Bar 

& Lounge voor cocktails en afternoon tea. Verder een Master Chef kookschool 

(tegen betaling). Aan het strand diverse watersportmogelijkheden.

ACCOMMODATIE
Elke villa is ingericht naar het voorbeeld van een Balinees huis, rijkelijk versierd 

met kunstwerken en met de hand vervaardigd meubilair, een eigen binnenplaats 

met stenen muren en paviljoens met rieten daken. Elke villa biedt ruime binnen- 

en buitenruimtes met eethoek, een eigen zonneterras met buitendouche en 

privézwembad. Alle 156 villa’s zijn voorzien van minibar, schrijftafel, gastentoilet, 

telefoon,  kluisje, airconditioning, flatscreen-tv en een plafondventilator. Fraaie 

badkamer met groot bad en regendouche.

Garden Villa (ca. 250 m², max. 3 pers.): gelegen in de tuin. Slaapkamer met 

kingsizebed of 2 aparte bedden. Groot terras met tuinzicht.

Jimbaran Bay Villa: als de Garden Villa maar met gedeeltelijk zeezicht.

Deluxe Villa (280 m²): hoger gelegen met zeezicht.

Premier Ocean Villa (ca. 300 m²): groot privézwembad en panoramisch uitzicht.

Family Premier Villa (ca. 320 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer met 

kingsizebed en een kinderkamer met uitschuifbed en een badkamer. Schittterend 

uitzicht over zee.

2-slaapkamer Garden Villa (ca 470 m², max. 6 pers.): tussen 2 Garden Villa’s 

ligt een open woon- en eetkamerpaviljoen en infinity-pool,  2 slaapkamers met 

kingsizebed en 2 twinbedden en en suite badkamers. Kitchenette en tuinzicht.

2-slaapkamer Jimbaran Bay Villa: met gedeeltelijk zeezicht.

2-slaapkamer Premier Ocean Villa (ca. 500 m², max. 6 pers.): signature villa 

hoog gelegen met panoramisch uitzicht over zee. Twee slaapkamers met houten 

terrassen, en suite badkamers, groot zonnedek, open lounge en infinity-pool.

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

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

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Garden Villa 2990 3376 2956  

Jimbaran Bay Villa 3403 3829 3374  

Honeymoon: bloemen in de kamer bij aankomst, bruidstaart en badceremonie.

Kamerkorting: 25% bij verblijf van 03/01/21 t/m 09/07/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21. 15% bij 

verblijf van 10/07/21 t/m 31/08/21. Niet geldig voor Imperial Villa.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

INDONESIË | Bali | Seminyak



127 - SILVERJET VAKANTIES

Jimbaran Bay | Bali | INDONESIË INDONESIË | Bali | Seminyak

THE LEGIAN & THE CLUB AT THE LEGIAN
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

    

Studio Suite 

Te midden van een tropische tuin ligt dit fijne boutique hotel direct aan het 

schitterende strand van Seminyak. Niet voor niets behoort The Legian Seminyak  

Bali tot de ‘The Leading Hotels of the World’ Kenmerkend is de attente, 

onopvallende service en de elegante ambiance. Winkels, restaurants en bars 

liggen op loopafstand. De luchthaven Denpasar ligt op ca 15 kilometer afstand.  

FACILITEITEN
Elegante entree, lobby-lounge, bibliotheek en boetiek. De Legian heeft 3 

zwembaden die trapsgewijs in de tuin liggen. De Pool Bar is een paviljoen 

waar de signature cocktails worden geserveerd en is tevens de perfecte plek 

om te genieten van de zonsondergang. In de leading Spa worden Balinese 

schoonheidsbehandelingen aangeboden. Toegang tot Wellness by The Legian 

met technogym, yogales, spinningles en pilates in The Studio. Sauna, stoombad 

en plungepools. The Restaurant serveert Franse en Aziatische gerechten. De 

Ocean Champagne Bar is een informeel loungerestaurant aan het strand voor 

tapas, lunch en natuurlijk champagne. 2x per week live jazzmuziek

ACCOMMODATIE
Alle 67 luxueuze suites zijn elegant ingericht met teakhouten vloeren en 

Balinese kunstvoorwerpen. Voorzien van airconditioning, kluisje, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten, Bose cd-speler, iPod-dockingstation en Nespresso-

apparaat. Luxe badkamer met aparte regendouche. Ruime veranda of balkon 

met zeezicht. Inclusief de dagelijks bijgevulde minibar met homemade snacks, 

frisdrankjes en bier.  Dagelijks afternoon tea in de suite, de poolbar of de Ocean 

Champagne Bar. Dagelijkse krant en vers seizoensfruit.

Studio Suite (ca. 100 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

kingsizebed. Badkamer met regendouche. Balkon met ligbedden en zeezicht.

Superior Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): riante slaapkamer met een hemelbed. 

Een aparte eet- en woonruimte met direct toegang tot het ebalkon met een 

ligbed en zeezicht. Badkamer met bad, een aparte douche en een kleedruimte.

Deluxe Suite 1-slaapkamer (ca. 110 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime woon- en 

eetkamer, slaapkamer met en suite badkamer. Balkon met loungebank.

Deluxe Suite 2-slaapkamers (ca. 155 m², max. 4 volw. + 1 kind): slaapkamers 

met kingsizebed en 2 aparte bedden, woonkamer met eettafel en 2 badkamers.

Seminyak Suite (ca. 274 m², max. 4 volw. + 1 kind.): exclusieve suite met 2 luxe 

slaapkamers, en suite badkamer met bad en regendouche. Ruime woonkamer 

met eettafel en dubbele balkons. Butlerservice en champagne bij aankomst. 

Cocktails en canapés van 18:00-20:00 uur in de suite en laundry-service. 

Sunset Suite: als de Seminyak Suite maar hoger gelegen.

Beach House (ca. 800 m², max. 4 volw. + 2 kind.) unieke villa met 3 slaapkamers. 

Gelegen in een ommuurde tropische tuin aan het strand. Voorzien van een 

16-meter zwembad met houten zonneterrassen met ligbedden. Open plan 

woon- en eetkamer en ruime teakhouten balkons. Veel exclusieve extra’s.

The Club at The Legian bestaat uit 12 vrijstaande villa’s met privézwembad in 

een rustige enclave: een perfecte luxe ‘hideaway’ in het midden van Seminyak 

met eigen Club Lounge en butlerservice. The Club beschikt over een restaurant 

en een zwembad voor gezamenlijk gebruik.

Villa - 1 slaapkamer (ca. 400 m², max. 2 volw. + 2 kind.): luxe villa met woon- 

en slaapkamer met queensizebed. Buitenpaviljoen met eettafel, terras met 

ligbedden en privézwembad van 10 m. Ook boekbaar met 2 en 3 slaapkamers.

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

en naar Bali, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Studio Suite 2360 2894 2369  

Superior Suite 2532 3094 2540  

Honeymoon: honeymooncake en bloemenbad in uw kamer.

Long Stay: 1x balinese massage van 60 minuten voor 2 pers. bij verblijf van min. 7 nachten.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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ALILA SEMINYAK
DESIGN | WELLNESS

        

 Deluxe Ocean Suite

Alila Seminyak is een chique, tropisch hotel op een rustig gedeelte van een 

van de populairste stranden van Bali. Het moderne hotel bestaat uit meerdere 

gebouwen van 4 verdiepingen. Vanuit de suites, zwembaden, het restaurant en 

de strandbar biedt Alila gasten direct uitzicht op de oceaan. De 4 zwembaden zijn 

omgeven door houten terrassen, ligbedden en parasols. Een restaurant en een 

Spacenter maken het aanbod compleet. Op loopafstand vindt u hier vele cafés, 

restaurants en andere uitgaansgelegenheden zoals het befaamde restaurant 

Ku De Ta, La Lucciola en de Potato Head beachclub. De prima ligging en het 

uitstekende serviceniveau staan garant voor een heerlijke Balinese vakantie. 

Silverjet biedt alleen de suites aan in de twee gebouwen die nabij of aan het 

strand liggen. Op ca. 45 minuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
Indrukwekkende entree met receptie, lobby-lounge en boetiek. Er zijn vier 

zwembaden verspreid over het resort aan het strand, waarvan één voor 

volwassenen en één voor gezinnen. De Alila Spa biedt Aziatische geïnspireerde 

behandelingen evenals een vichy-douche. Fitness ruimte met moderne 

apparatuur. Het Seasalt Restaurant aan het strand beschikt over een groot terras 

en serveert een uitstekende selectie Aziatische gerechten en visspecialiteiten 

van de grill. De koffiebar met uitzicht op de oceaan is op elk moment van de dag 

de perfecte pitstop. De Beach Bar is een plek om te ontspannen onder de zon 

en de sterren. Tot diep in de nacht kunt u hier relaxen onder het genot van een 

tropische cocktail.

ACCOMMODATIE
De 144  minimalistische suites van Alila Seminyak weerspiegelen het eigentijdse 

design van het resort. De trendy badkamer, die zich bijna over de hele lengte 

van de kamer uitstrekt, bevindt zich achter een schuifpaneel. Alle suites zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, Nespresso-apparaat, 

theezetfaciliteiten en kluisje. Luxe badkamer met ligbad en/of separate douche. 

Ruim balkon of terras met loungebank.

Deluxe Studio (46 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met balkon of terras 

en uitzicht op een zwembad of gedeeltelijk zeezicht. Badkamer met douche. Dit 

kamertype is gelegen in het bijgebouw dat d.m.v. een loopbrug van ca. 40 meter 

met het hoofdgebouw is verbonden.

Deluxe Terrace Suite (ca. 60 m², 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/slaapkamer 

met kingsizebed en sofa. Terras met ligbedden en zwembadzicht.

Deluxe Ocean Suite (ca. 66 m², max. 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/

slaapkamer met kingsizebed en sofa. Balkon met zeezicht.

Alila Terrace Suite ca. 72 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime open plan slaapkamer 

met kingsizebed en sofa. Terras met ligbedden en resortzicht.

Alila Ocean Suite (ca. 72 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime open plan woon-/

slaapkamer met kingsizebed en sofa. Balkon met zeezicht.

Seminyak Suite (ca. 117 m², max. 2 volw. + 2 kind.): suite met aparte woon- en 

slaapkamer Ruim balkon met zeezicht.

Beach Suite (ca. 177 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer met kingsizebed en 

en suite badkamer, woonkamer met sofa(bed), zithoek en aparte eettafel. Groot 

terras of balkon. Gelegen aan het strand en schitterend uitzicht.

Alila Penthouse (ca. 811 m², max. 6 volw. en 3 kind.): fraaie suite met 3 

slaapkamers, en suite badkamers, woonkamer, eettafel en keuken. Groot 

dakterras met privézwembad van 8x4m. Panoramisch uitzicht op de oceaan.

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

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

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Deluxe Studio 1837 2039 1837  

Alia Ocean Suite  2677 2986 2677  

Extra: indien 2 of meer Alila hotels op Bali worden geboekt en bij verblijf van min. 2 nachten in elk 

hotel gratis transfers tussen de hotels (Alila Manggis, Alila Ubud en Alila Seminyak.

Honeymoon: fruit en bruidstaart bij aankomst op de kamer.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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THE OBEROI BEACH RESORT, BALI 
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

       

Pool Villa

The Oberoi Bali is een van de eerste hotels in het nu bruisende plaatsje 

Seminyak. De rieten daken van de villa’s kijken uit boven de stenen muren over 

de bloemrijke omgeving waar de talrijke beelden en tempels verspreid liggen 

tussen bomen en lelievijvers. Stenen paden slingeren zich door 15 hectare 

paradijselijke tuinen. Het resort combineert het beste van twee werelden: 

het zwembad aan het strand, de elegante restaurants en het schitterende 

Spacenter. Het strandresort is zo vredig dat het moeilijk te geloven is dat 

het omringd wordt door de drukte van de restaurants en het uitgaansleven 

van Seminyak. Een wandeling van 5 minuten langs het strand leidt naar vele 

levendige winkelstraten. De luchthaven ligt op 13 km.

FACILITEITEN
Elegante entree met receptie, boetiek en uitzicht op zee. In het hart van het 

resort ligt in het riant zwembad, dat uitkijkt over het strand en omringd is met 

ligbedden en kleurrijke parasols. Een tennisbaan, fitnessruimte en een serene 

Spa te midden van vijvers en fonteinen. Een amfitheater waar gratis afternoon 

tea wordt geserveerd en 2x per week Balinese dansvoorstellingen plaatsvinden. 

De 2 restaurants en een bar zijn allemaal in de open lucht en bieden uitzicht 

op het strand. Het romantische Kura Kura serveert lokale gerechten en Indiase 

tandoori, plus een selectie van zeevruchten. Frangipani Café ligt aan het strand 

in de schaduw van kleurrijke parasols. Het à la carte ontbijt wordt dagelijks 

geserveerd. De Kayu Bar leent zich prima voor een pre-dinner cocktail bij een 

prachtige zonsondergang. 

ACCOMMODATIE
De 79 kamers en villa’s bieden veel privacy. Traditionele interieurs met 

originele teakhouten meubels, schilderijen van de beroemde Indonesische 

kunstenaar Hendra Gunawan en marmeren badkamers met verzonken bad 

en aparte douche. Alle kamers zijn voorzien van een schrijftafel, Nespresso-

apparaat, airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar, koffie-/

theezetfaciliteiten en kluisje. Terras. Kamerbezetting max. 2 volw. en 1 kind.

Luxury Lanai Tuinzicht (ca. 48 m²): de Lanai Kamers zijn gevestigd in een blok 

van 4 bungalows. Kingsizebed en terras. Ook boekbaar met gedeeltelijk zeezicht.

Luxury Lanai Zeezicht: gelegen op de eerste rij vanaf het strand en met uitzicht 

op zee.

Luxury Villa Tuinzicht (ca. 200 m²): open plan woon-/slaapkamer en ruime 

badkamer. Ook boekbaar met zeezicht.

Luxury Pool Villa Tuinzicht (ca. 350 m²): open plan woon-/slaapkamer en groot 

terras met ligbedden en privézwembad. Ook boekbaar met zeezicht.

Royal Pool Villa Zeezicht (ca. 400 m²): ruime villa met apart woon- en 

slaappaviljoen. Riant terras met ligbedden en privézwembad en zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Luxury Lanai Tuinzicht 2145 2810 2145  

Luxury Lanai Zeezicht 2418 3198 2418  

Extra: 50% korting op tweede kamer voor max 2 kinderen t/m 11 jaar bij verblijf van 05/01/21 t/m 

31/07/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21. Geldig voor Luxury Lanai Tuinzicht.

Honeymoon: honeymooncake, bloemen, 1x ontbijt voor 2 personen en 1x 60 min. Spabehandeling 

voor 2 personen bij min. verblijf van 3 nachten.

Kamerkorting: 25% bij min. verblijf van 6 nachten van 01/04/21 t/m 31/07/21 en van 01/09/21 t/m 

31/10/21 en 20% bij min. verblijf van 4 nachten.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/07/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21 indien 

30 dagen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie: fles wijn en bloemen bij aankomst en  tevens 1x diner (3-gangen menu) bij min. 

verblijf van 3 nachten in een Villa.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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HYATT REGENCY BALI
FAMILY | WELLNESS

     

 Deluxe Kamer

Dit hotel ligt op een schitterende locatie aan een wit zandstrand in een 9 ha 

weelderige tropische tuin met meer dan 500 soorten planten en bloemen. Hyatt 

Regency Bali is compleet vernieuwd en gerenoveerd en ligt in het centrum van 

het gezellige plaatsje Sanur. De vernieuwde Spa is voor wellnessliefhebbers 

een must. Gastvrijheid en persoonlijke service staan hier  hoog in het vaandel. 

Het hotel is gunstig gelegen nabij de belangrijkste toeristische attracties van 

Bali. Op loopafstand van het resort bevinden zich meerdere restaurants. De 

luchthaven Ngurah Rai ligt op ca. 16 km afstand. 

FACILITEITEN
Fraaie open lobby met receptie en loungebar die uitzicht biedt op de tuinen. 

Drie zwembaden, een kinderbad, poolbar en zonneterrassen met ligbedden 

en parasols. Voor kinderen is er de Camp Hyatt kidsclub. De Hyatt Spa 

heeft meerdere behandelkamers en biedt een uitgebreide selectie aan 

schoonheidsbehandelingen zoals aromatherapie en Balinese massages. Het 

moderne fitness center is 24 uur per dag geopend. Omang Omang presenteert 

’s ochtends een ontbijtbuffet met internationale en Aziatische favorieten. 

Indonesische en westerse gerechten worden geserveerd voor lunch en diner. 

Pizzaria bevindt zich direct aan het strand van Sanur. Hier kunt u terecht 

voor pizza’s, pasta’s en andere Italiaanse specialiteiten voor lunch en diner. 

Geniet van authentieke Italiaanse smaken. Voor tropische cocktails en andere 

verfrissende dranken is er de bar van Pizzaria. De Piano Lounge bij de lobby is 

de gehele dag geopend voor snacks, koffie, thee en andere dranken. 

ACCOMMODATIE
Alle 363 kamers zijn comfortabel ingericht in Balinese stijl en voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met bad/douche. Balkon of terras met dagbed. Gasten die in de Club 

Kamers verblijven hebben toegang tot de Regency Club met eigen zwembad. 

Hier worden gedurende de dag snacks, lichte maaltijden en drankjes geserveerd. 

Van 17:00-19:00 uur alcoholische drankjes en snacks.

Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met 

kingsizebed of 2 aparte bedden. Gemeubileerd balkon en resortzicht. 

Deluxe Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met 

kingsizebed of 2 aparte bedden. Balkon of terras met loungebank en tuinzicht.

Premium Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met zithoek, slaapkamer met kingsizebed of 2 aparte bedden. Balkon met 

loungebank en zeezicht.

Club Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met balkon, 

resortzicht en toegang tot de Regency Club.

Deluxe Club Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met balkon of terras met loungebank en tuinzicht. Inclusief toegang tot de 

Regency Club.

Premium Club Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met balkon met loungebank en zeezicht. Inclusief toegang tot de Regency Club.

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

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

de luchthaven.

Kamertype jun aug okt  

Tweepersoonskamer 1482 1598 1482  

Premium Kamer 1679 1789 1679  

Honeymoon: huwelijksgeschenk, 1x ontbijt op de kamer , 1x gratis diner voor 2 personen en gratis 

toegang tot de health club  bij min. 7 nachten verblijf.

Long Stay: 1x gratis diner voor 2 personen en 1x 30 minuten massage voor 2 personen bij verblijf 

van min. 9 nachten.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 05/01/21 t/m 31/10/21 indien 90 dagen voor aankomst ge-

boekt en 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

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

deze brochure.

INDONESIË | Bali | Sanur
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VIETNAM & CAMBODJA

Van de bruisende steden en oude cultuur tot 

weelderige hooglanden en prachtige stranden, 

Vietnam is een ongelooflijk rijke bestemming. 

Hoewel het land vaak geassocieerd wordt met het 

roerige verleden, is Vietnam tegenwoordig een 

serene en vredige plek om te bezoeken. Ontdek de 

historische oude wijken van Hanoi en Saigon. Ontdek 

de geurige lekkernijen die de Vietnamese keuken 

tot een internationale favoriet hebben gemaakt. 

Wandel door de geplaveide straten van Hoi An en 

verken de sterke Franse koloniale invloeden. Ervaar 

een land dat nog steeds vrij uniek is in de wereld. 

Ontmoet de gastvrije bevolking van Vietnam... van 

de ondernemersgeest van de Vietnamezen op de 

markten in Ho Chi Minh-City, tot het verleden in 

de rustige Tempel van Literatuur in Hanoi. Bekijk 

de diverse bouwkunsten, een erfenis van een 

lange geschiedenis van buitenlandse invasies. Met 

zijn mooie architectuur en ligging aan de rivier 

is Hoi An klein genoeg om rond te wandelen. Het 

War Remnants Museum in de stad en de Cu Chi-

tunnels buiten de stad geven een inzichtelijk 

maar ontnuchterend verslag van de meer recente 

geschiedenis van Vietnam, en geen bezoek aan dit 

land is compleet zonder hulde te brengen aan dit 

beruchte hoofdstuk.

Een privérondreis door Vietnam op pagina 278 

laat u kennismaken met de hoogtepunten van dit 

veelzijdige land. Uiteraard kunt u verlengen in een 

van onze uitstekende resorts in Danang, Lang Co 

of Nha Trang. Raadpleeg onze website voor meer 

informatie over de hotels in Nha Trang.

Sapa ligt in het magische noorden van Vietnam 

tegen de Chinese grens. De stad ligt aan de 

uitlopers van de Himalaya op zo’n 1.600 meter 

hoogte. Door de ietwat afgelegen onherbergzame 

ligging werd het een toevluchtsoord voor vele 

minderheidsgroeperingen in Vietnam. Verschillende 

groepen leven hier nog volgens hun eigen oude 

gewoontes en gebruiken. Hoewel de westerse 

Een fascinerende geschiedenis en sublieme landschappen. Ervaar een land dat nog steeds vrij uniek is in de wereld.

Ontmoet de gastvrije bevolking van Vietnam en ontdek de historische charme van Cambodja.

wereld door internet en tv zijn intrede doet houdt 

men toch ook vast aan de oude waardes. De meeste 

inwoners van Sapa leven nog van de landbouw. Op 

pagina 280 vindt u een voorbeeld van een dergelijke 

reis. 

Reis door smalle kustvlaktes met een prachtig 

kalksteenlandschap en bewonder de schoonheid 

van Halong Bay per luxe cruise. Meer dan 2.000 

kalkstenen eilandjes rijzen uit de smaragdgroene 

wateren van de Golf van Tonkin en vormen samen de 

prachtige Halong-baai, een UNESCO-werelderfgoed. 

We raden u aan 1 of 2 nachten te verblijven op een 

van onze geselecteerde schepen van de Heritage 

line om dit ongelooflijke natuurlijke fenomeen en 

zijn betoverende schoonheid te ervaren vanaf het 

authentieke houten dek en vanuit luxueuze suites. 

Ho Chi Minh City, het vroegere Saigon, is met meer 

dan 7 miljoen inwoners en minstens evenzoveel 

scooters veruit de grootste en drukste stad van 

het land. Moderne kantoorgebouwen, trendy cafés, 

exclusieve restaurantjes en chique winkels bepalen 

hier het straatbeeld. Naast indrukwekkende 

stadshotels in Hanoi en Ho Chi Minh City 

selecteerden wij voor u een aantal exclusieve 

resorts in Nha Trang, Danang en het relatief 

onbekende Lang Co, ten zuiden van Hue. Hier bieden 

wij het exclusieve Banyan Tree aan met vrijstaande 

villa’s met privézwembad. Hoi An betekent ‘rustige 

plaats’. Een beschrijving die perfect aansluit bij 

het Four Seasons Resort The Nam Hai, een van 

de meest exclusieve resorts in centraal Vietnam. 

De Six Senses Ninh Van Bay is een hideaway ten 

zuiden van Nha Trang, dé perfecte mix van luxe 

en service en alleen bereikbaar per speedboot. 

Verder naar het zuiden vindt u het spectaculaire 

Amanoi in het ongerepte Nui Chua National Park. 

Dit toevluchtsoord heeft het allemaal: een relaxte 

beachclub, een serene Spa, schitterende villa’s en 

tal van faciliteiten (beide hotels staan beschreven 

op onze website.

CAMBODJA
Gelegen tussen Thailand en Vietnam is Cambodja 

een relatief onontgonnen land in vergelijking met 

zijn buren, maar met een lange geschiedenis die 

zowel inspirerend als aangrijpend is. Denk aan 

oude tempels, een mooie kustlijn en vriendelijke 

bewoners. Beroemd geworden door de nabijheid 

van de legendarische tempel van Angkor Wat, biedt 

Siem Reap een stap in de afbrokkelende wereld 

van het verloren Khmer-rijk. Terwijl Siem Reap 

zijn charmes heeft, is het paradepaardje natuurlijk 

Angkor Wat. Omringd door tropische jungle, is dit 

UNESCO-werelderfgoed het grootste religieuze 

monument ter wereld. 

Ontdek de Angkor-tempels tijdens een 4-daagse 

reis met een privégids (zie pagina 286). Er zijn 

regelmatige vliegverbindingen vanuit Thailand en 

Vietnam naar Siem Reap. Wij selecteerden hier 

2 tophotels; het recentelijk gerenoveerde Raffles 

Grand Hotel d’Angkor en het moderne Park Hyatt.

Metropole Hanoi 

Four Seasons
Banyan Tree

Park Hyatt
Hotel des Arts

Six Senses

Raffles
Park Hyatt

Anantara

Azarai
Le Residence

La Coupole
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VIETNAM | Privéreis

VIVID VIETNAM

Dag 1-2: Amsterdam - Hanoi

U vliegt met KLM met een overstap in Bangkok 

naar Hanoi waar u in de loop van de middag van 

dag 2 zult aankomen en per privétransfer naar 

het legendarische Sofitel Legend Metropole wordt 

gebracht waar u 2 nachten zult verblijven.

Dag 3: Hanoi

Vandaag maakt u een stadstour door Hanoi. U 

bezoekt het mausoleum van Ho Chi Minh, de One 

Pillar Pagoda en de Temple of Literature gebouwd 

in 1070 ter nagedachtenis aan Confucius. In de 

middag maakt u met de gids een tocht per cyclo 

door het oude centrum van de stad, het zgn. French 

Quarter vol met koloniale panden, smalle steegjes, 

veel mensen en scooters. In het Thang Long 

theater ziet u een voorstelling van de beroemde 

waterpoppen. Een verlenging naar de bergdorpen 

in Sapa is mogelijk vanuit Hanoi (zie pag. 280).

Dag 4: Hanoi - Halong Bay (120 km)

Na het ontbijt reist u naar de havenstad Hai Phong 

voor het begin van een 2-daagse Ginger Cruise door 

Lan Ha Bay, de onbekende uitbreiding van Halong 

Bay. Lan Ha Bay strekt zich bijna helemaal uit langs 

de noordelijke tot de zuidelijke kustlijn van het 

eiland Cat Ba, het grootste eiland in dit gebied. Het 

wonderlijke landschap is bezaaid met kalkstenen 

rotsformaties en kleine eilandjes met vegetatie die 

oprijzen uit de smaragdgroene zee van de Golf van 

Tonkin. 

Dag 5: Halong - Hanoi - Hoi An

Vandaag vervolgt u de boottocht met de Ginger 

Cruise door Lan Ha Bay. Aan het begin van de middag 

keert u terug in Ha Phong vanwaar u per auto naar 

de luchthaven van Hanoi wordt gebracht voor een 

binnenlandse vlucht naar Danang. Aangekomen 

in Danang wacht de privégids. Transfer naar het 

Anantara Hoi An waar u 2 nachten zult verblijven. 

Dag 6: Hoi An

Hoi An was ooit een drukbezochte havenplaats 

waar oosterse en westerse culturen elkaar 

ontmoetten. Het historische centrum van Hoi An 

staat op de Unesco-werelderfgoedlijst en is voor 

gemotoriseerde voertuigen verboden. Daarom is het 

een prima bestemming om per voet te ontdekken. 

Samen met uw gids wandelt u door de smalle 

straatjes, langs kleurrijke Chinese tempels en 

fraai gedecoreerde koopmanshuizen. De Japanse 

brug is het icoon van Hoi An en mag natuurlijk niet 

ontbreken. In de ochtend staat er een bezoek aan 

een lokale markt op het programma en aansluitend 

vaart u met de boot naar de andere kant van de 

rivier voor de Vietnamese kookles.

Dag 7: Hoi An - Hue (120 km)

Voordat u uw reis vervolgt naar de keizerlijke 

hoofdstad Hue wordt er een bezoek gebracht aan 

het Cham-cultuurmuseum in Danang dat een grote 

collectie beelden van Hindoe goden en Apsara 

dansers van de Chamcultuur bezit. Lunch onderweg. 

In de middag een bezoek aan het Tu Duc-graf, met 

poëtische en zen architectuur, wat de kunst van 

Feng-shui oproept. De nabijgelegen oude Tu Hieu-

pagode is bekend om de Vietnamese boeddhistische 

monnik Thich Nhat Hanh, wiens leer en begeleiding 

over mindfulness zoveel invloed heeft gehad in de 

moderne westerse wereld.

Dag 8: Hue

Bezoek aan Imperial City, waar de laatste dynastie  

van Nguyen heerste tijdens de feodale tijd van de 19e 

eeuw. Vervolgens een ontspannen fietstocht naar 

het Kim Long dorp om van Hue’s unieke landschap 

te genieten en een familie van drie generaties te 

leren kennen, die niet alleen hun levensstijl met u 

zullen delen, maar u ook van harte uitnodigen te 

genieten van een authentieke maaltijd ter plaatse 

bereid. Terug per boot langs de Perfume-rivier.

Dag 9: Hue - Ho Chi Minh City (Saigon)

In de loop van de ochtend wordt u per auto naar de 

luchthaven van Hue gebracht. Vandaar vliegt u naar 

Saigon, de voormalige hoofdstad van Zuid-Vietnam 

en transfer naar het hotel. In de namiddag een 

citytour w.o. bezoek aan de Reunification Hall, een 

van de meest historische bezienswaardigheden.  

Ontworpen als het presidentiële paleis tijdens 

de oorlog in Vietnam, was het de plaats waar de 

officiële overdracht van macht plaatsvond tijdens de 

val van Saigon in 1975. Fotostop bij de kathedraal 

en het klassieke Franse koloniale postkantoor uit de 

19e eeuw. U verblijft 2 nachten in Hotel des Arts.

Dag 10: Ho Chi Minh City (Saigon)

In de ochtend brengt u per privé-speedboot een 

bezoek aan de indrukwekkende tunnels van Cu Chi. 

Dit is een 40 km lang ondergronds gangenstelsel 

van de Vietcong soldaten. Lunch aan de rivier. In 

de namiddag bezoek aan het indrukwekkende 

War Remnants museum waar u meer te weten 

komt over de Vietnam oorlog. De collectie van het 

museum bestaat uit vele voertuigen, voorwerpen en 

beelden van de oorlog. In de avond staat een bezoek 

aan de grote markt Cholon op het programma. 

Dag 11: Ho Chi Minh City - Amsterdam

Transfer naar de luchthaven van Saigon vanwaar 

u met een overstap in Bangkok weer terug vliegt 

naar Nederland. Diezelfde  namiddag arriveert u op 

Schiphol.

VERLENGING

Een verlenging van uw reis met een verblijf aan 

de tropische stranden van Danang behoort tot de 

mogelijkheden. Op dag 6 van de reis is het ook 

mogelijk om een aantal dagen strandverblijf rondom 

Danang in te voegen. Of u vliegt vanuit Hanoi of 

Saigon door naar Nha Trang voor een strandverblijf.  

(raadpleeg onze website). Op dag 3 is het mogelijk te 

verlengen naar Sapa. Aansluitend op deze reis kunt 

u verlengen naar het indrukwekkende Angkor Wat. 

Zie elders in deze brochure voor de beschrijving.

Vivid Vietnam: 11-daagse reis met privéchauffeur en gids.

Indicatieprijs per persoon jul auj okt 

In een tweepersoonskamer 3951 3976 3976

Hotels

Hanoi Sofitel Legend Metropole 5*

Halong Ginger Cruise 5*

Hoi An Anantara Hoi An 5*

Hue Azarai La Residence 5*

Ho Chi Minh City Hotel des Arts 5*

Bij de prijs inbegrepen:

•  Vliegreis naar Hanoi en van Ho Chi Minh City en luchthaven-

belastingen.

• Executive Lounge op Schiphol..

•  Privétransfers en vervoer over land in een comfortabele auto of 

minibus met chauffeur. Privéspeedboot naar Cu Chi v.v.

• Begeleiding door een Engelssprekende gids.

•  Binnenlandse vluchten van Hanoi naar Danang en Hue naar Ho 

Chi Minh City.

•  Beschreven excursies. Lunch op de dagen 3, 6, 7, 8 en dag 10.

•  9 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten in Ha-

noi in een Premium Kamer, 2 nachten in Hoi An in een Deluxe 

Kamer rivierzicht, 2 nachten in Hue in een Superior Riverview 

Kamer, 2 nachten in Ho Chi Minh City in een Deluxe Kamer. 1 

overnachting in Halong Bay in een Junior Suite op basis van 

volpension.

Ervaar de Franse charme van Hanoi, het onvergetelijke landschap van Halong Bay, de keizerlijke stad Hue, het historische Hoi An, 

de levendige metropool Ho Chi Minh City en het indrukwekkende tunnelsysteem van Cu Chi tijdens deze exclusieve privéreis.

Zeer aan te raden is een aantal dagen strandverlenging in Danang of Nha Trang en/of een bezoek aan het beroemde Ankor Wat en Sapa.

Golf
van

Tonkin

Golf
van

Thailand

ZUID

CHINESE

ZEE

Halong Bay

M
ekong

M
ekong

Phnom-Penh

Vientiane

Hôi An
Da Nang

Nha Trang

Hô Chi Minh
(Saigon)

HANOI

Hue

Siem Reap

THAILAND

CHINALAOS

CAMBODIA VIETNAM



135 - SILVERJET VAKANTIES
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VIETNAM | Sapa | Privéreis | 

SAPA, VERBORGEN WERELD

 

 

 

Sapa is een klein bergstadje in het uiterste 

noorden van Vietnam, ooit door de Fransen gesticht 

als bergoord. Sapa wordt ook wel het dak van 

Indochina genoemd vanwege de vele authentieke 

bergstammen die er leven. De plaats ligt op ca. 

1.600 meter hoogte, omgeven door hoge bergen 

met op de lagere hellingen de rijstterrassen en 

groentetuinen. Het gebied leent zich uitstekend voor 

schitterende wandelingen. Dagelijks komen diverse 

bergvolken uit de wijde omgeving naar Sapa om 

hier hun goederen te verhandelen. Een bezoek aan 

Sapa is meer dan de moeite waard en makkelijk in 

te voegen tijdens een vakantie in Vietnam. De gehele 

reis wordt begeleid door een privéchauffeur en gids.

Dag 1: Hanoi - Sapa 

Na het ontbijt verlaat u de hoofdstad Hanoi voor 

vertrek naar Sapa. Onderweg rijdt u langs imposante 

hooglanden en majestueuze rijstterrassen. Lunch 

onderweg. Na een lange maar zeer boeiende tocht 

van ca. 5 uur aankomst in het MGallery Hotel de la 

Coupole, waar u 2 nachten zult verblijven. Rest van 

de dag is ter vrije besteding. U kunt ontspannen in 

de bar op het dakterras met uitzicht op de Muong 

Hoa-vallei of een wandeling in de omgeving maken. 

Dag 2: H’Mong en Red Dzao 

Op het programma staat een eenvoudige trekking 

naar Ma Tra-Ta Phin Village (5-7 km). U rijdt naar 

het dorp Ma Tra, bewoond door de Black H’Mong-

bevolking. De tocht gaat langs rijstterrassen en 

een adembenemend landschap. Bezoek aan een 

plaatselijke school. Na de lunch gaat het verder 

naar het dorp Ma Ta-Phin. Ontdek de cultuur van 

Red Dzao en Black H’Mong, de twee belangrijke 

etnische groepen die hun identiteit en tradities nog 

steeds in ere houden. Maak een wandeling door het 

dorp en bewonder de levensstijl, het handwerk en 

de batikkunst. Terug naar uw hotel in Sapa.

Dag 3: Sapa - Hanoi

In de namiddag staat een wandeling in de stad Sapa 

en de omliggende dorpen op het programma. U 

bezoekt o.a. de omgeving van de Fansipan-bergen. 

Vroeger was een zware 3-daagse tour vereist om 

deze dorpen te bereiken. Tegenwoordig gaat men per 

schilderachtige treinrit en spectaculaire kabelbaan 

tot boven de wolken. De Muong Hoa-bergtrein 

verbindt Sa Pa-stad met de Fansipan-kabelbaan. 

Met een lengte van ongeveer 2 km is dit de langste 

bergbaan in Vietnam. De trein rijdt door mysterieuze 

tunnels en over een viaduct en biedt uitzicht op de 

natuurlijke schoonheid van de Muong Hoa-vallei. 

Per kabelbaan bereikt u tenslotte de Fansipan-berg 

op 3.143 meter. Eenmaal boven kunt u genieten 

van verbluffende vergezichten over de bossen en 

bergen van Hoang Lien Son. Op die hoogte heeft u 

het gevoel op het dak van Indochina te staan. Na 

de afdaling wacht de privéchauffeur voor vertrek 

naar het Lao Cai-treinstation voor de terugreis naar 

Hanoi met de koloniale Victoria nachttrein.

Dag 4: Aankomst Hanoi

Vroeg in de ochtend aankomst in het Hanoi 

treinstation. Met uw privégids vertrekt u naar 

het Hoan Kiem-meer, waar u de lokale bevolking 

zult zien tijdens de ochtendgymnastiek, Tai-Chi. 

Na een verfrissing en een gezond ontbijt in een 

lokaal restaurant wordt de reis vervolgd naar een 

verlenging of hotel naar keuze.

SAPA, Verborgen Wereld: 4-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon jul aug okt 

Tweepersoonskamer 854 870 870

Hotels

Sapa Hotel de la Coupole by Mc Gallery 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Privétransfer met chauffeur en gids gedurende de gehele reis.

• Alle beschreven excursies.

•  Treinreis Sapa-Hanoi per koloniale Victoria trein in een              

privécoupé.

• Ontbijt in Hanoi op dag 4

•  Totaal 3 overnachtingen: 2 nachten in Sapa in een Classic Ka-

mer op basis van logies/ontbijt en 1 nacht in de trein op basis 

van logies.

Neem voor andere kamertypen of prijzen voor meer personen 

contact op met onze verkoopafdeling.

 Sapa, het smaragdgroene juweel van Noordwest-Vietnam, is een wonderland van nevelen met in mist gehulde valleien, glooiende heuvels en

verspringende rijstterrassen. Fascinerende bergstammen met kleurrijke kleding doen het landschap nog meer opleven.
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Hanoi | VIETNAM

SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI
CITY | HERITAGE | CULINAIR   

     

 Grand Premium Kamer  

Het luxueuze koloniale Sofitel Legend Metropole bevindt zich in de Franse wijk, 

niet ver van het operagebouw en de historische wijk van Hanoi. Met zijn tijdloze 

elegantie en uitstekende service sinds 1901, is deze ‘Grand Dame’ een van de 

bezienswaardigheden van de stad. Uitstekende restaurants en bars maken de 

ervaring van een verblijf in deze stijlvolle setting compleet. Dit stadshotel van 

topklasse ligt zeer centraal en nodigt uit langer te blijven hangen in de bruisende 

hoofdstad van Vietnam. Ervaar de grandeur en elegantie van vervlogen tijden in 

dit indrukwekkende hotel. De luchthaven van Hanoi ligt op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
De luxueus uitgeruste Le Spa du Metropole met stoombad, sauna, jacuzzi 

en verwarmd buitenzwembad biedt haar gasten niet alleen een scala aan 

behandelingen, maar staat ook bekend als een wellness oase in het levendige 

Hanoi. Fitnessruimte beschikbaar voor actieve gasten. Gasten zullen ook 

ontspanning vinden in de rustige binnenplaats van het hotel met zijn groene 

tuin en mooi buitenzwembad. Elke namiddag vindt een rondleiding plaats over 

het roerige verleden van het hotel en een kijkje in de bunker onder het hotel 

(reserveren noodzakelijk). Galerij met diverse luxe boetieks. De zes restaurants 

en bars behoren tot de meest prestigieuze culinaire adressen van de stad. 

De zondagse brunch, gebakjes van de Franse patisserie en de cocktails van 

de Bamboo Bar in de rustige tuin van het hotel zijn vooral populair onder de 

inwoners van Hanoi. Het restaurant Le Beaulieu is gespecialiseerd in de Franse 

keuken met uitstekende wijnselectie en brunch op zondag. Angelina Restaurant 

& Lounge voor Italiaanse specialiteiten met elke avond live-dj. Spice Garden biedt 

Vietnamese keuken op het hoogste niveau. Bamboo Bar voor lichte maaltijden 

en cocktails in de rustige tuin bij het zwembad. La Terrasse du Metropole heeft 

bonbons en fijne gebakjes in Franse stijl en Le Club voor lichte gerechten en 

dagelijks een chocoladebuffet.

ACCOMMODATIE
De 364 kamers en suites weerspiegelen op indrukwekkende wijze de historische 

grandeur en elegantie van het verleden. De historische vleugel ‘Metropole Wing’ 

in de klassieke Franse stijl van de jaren 1920 met luifels boven de bedden, 

vrijstaande badkuipen en een elegante inrichting, alles in een hedendaagse 

interpretatie. De nieuw gebouwde ‘Opera Wing’ combineert de neoklassieke stijl 

met modern design en geeft de flair van vroeger weer. Alle kamers zijn uitgerust 

met de nieuwste technologie en het hoogste comfort. De kamers zijn voorzien 

van airconditioning, kluisje, minibar, telefoon, flatscreen-tv, dvd-speler, koffie-/

theezetfaciliteiten en schrijftafel. Luxe badkamer met bad en separate douche.

Premium Kamer (ca. 32 m², max. 2 pers.): de Operavleugel biedt neoklassieke 

elegantie en kamers met queensizebed of 2 aparte bedden en houten vloeren.

Luxury Kamer (ca. 32 m², max. 2 pers.): gelegen in de historische Metropole-

vleugel met een interieur dat kenmerkend is voor het Frankrijk van de jaren 20 

en het koloniale Indochina, met hardhouten vloeren en mahoniehouten meubels. 

Badkamer met aparte douche. 

Grand Luxury Kamer (ca. 37 m², max. 3 pers.): in de historische vleugel met een 

traditioneel Frans-koloniale inrichting. Badkamer met aparte douche.

Grand Premium Kamer (ca. 48 m², max. 3 pers.): een eigentijdse interieur met 

fijne aziatische details. Slaapkamer met kingsizebed, Nespresso-apparaat en 

badkamer in Franse stijl met signature bad. De privileges van Club Metropole 

omvatten ontbijt, afternoon tea en cocktails in de avond. 24-uurs butlerservice. 

Prestige Suite (ca. 64 m², max. 3 pers.): Deze ruime suite bevindt zich in 

de Operavleugel en heeft een slaapkamer en een kleine woonkamer met 

neoklassiek design met houten vloeren, een bad in Franse stijl en regendouche. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype jul aug okt  

Premium Kamer 1141  1149 1331  

Luxury Kamer 1246 1252 1441  

Honeymoon: Chocolade en beddecoratie.

Kamerkorting: 10% bij min 3 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 30/09/21. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 
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 Park Kamer  Sky Executive Kamer 

 PARK HYATT SAIGON
CITY | CULINAIR | HERITAGE

HÔTEL DES ARTS SAIGON 
CITY | BOUTIQUE | CULINAIR 

           

Dit schitterende hotel is in Franse koloniale stijl gebouwd en bevindt zich in de 

directe omgeving van de beroemde winkelstraat Dong Khoi en de Ben Thanh-

markt. Alle historische bezienswaardigheden zoals het Herenigingspaleis, 

het hoofdpostkantoor, het stadhuis en de kathedraal Notre Dame zijn te voet 

bereikbaar. Het hotel kijkt uit op het operagebouw en ligt direct aan het beroemde 

Lam Son-plein. De nternationale Luchthaven Tân Son Nhagt ligt op ca. 8 km.

FACILITEITEN
Rust en ontspanning zijn te vinden in de Xuan Spa met een stoombad, jacuzzi 

en een uitgebreide selectie schoonheidsbehandelingen. Tevens een moderne 

fitnessruimte. In de tropische tuin ligt een 20 meter lang zwembad met ligbedden 

en parasols. Culinaire diversiteit is te vinden in de vier restaurants en bars, die 

behoren tot de meest prestigieuze adressen van Saigon. De restaurants hebben 

een uitgebreide wijnkelder en zijn met vele onderscheidingen al jaren te vinden 

in de top-100. Opera serveert Italiaanse specialiteiten met open keuken. Square 

One is een gerenommeerd grillrestaurant vanwege zijn uitstekende Vietnamese 

gerechten en de beroemde weekendbrunch. In Park Lounge wordt de afternoon 

tea geserveerd. Lam Son een bar in moderne lounge-stijl met dj’s en livemuziek.

ACCOMMODATIE
De 245 kamers zijn ontworpen met de grootste aandacht voor detail en bieden 

ultieme luxe en comfort. Ingericht in Franse koloniale stijl met houten vloeren en 

een warme inrichting. Badkamer met een apart bad en regendouche. 

Park Kamer Stadszicht (ca. 34 m², max. 2 pers.): kingsizebed of 2 twinbedden. 

Fraaie badkamer met inloopdouche en bad.

Park Deluxe Kamer: met terras en direct toegang tot het zwembad.

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

en van Ho Chi MInh, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jul aug okt  

Park Kamer Stadszicht 1154 1159 1353  

Park Deluxe Kamer 1399 1404 1659  

Voor actuele prijzen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Dit fijne boutique hotel is een mix van Franse koloniale en eigentijdse Vietnamese 

stijl. Hôtel des Arts heeft restaurants van wereldklasse, een bekroonde spa, een 

zwembad op het dak en een bruisende bar. Tevens een gunstige ligging in het 

centrum op slechts enkele minuten van de belangrijkste toeristische attracties, 

populaire bars en lokale cafés. De luchthaven ligt op ca. 6 km.

FACILITEITEN
Saigon Kitchen is de hele dag geopend en geïnspireerd op een Aziatische 

streetfood-markt. Het uitgebreide ontbijtbuffet varieert van Franse patisserie 

en een volledig Engels ontbijt tot dim sum. De buffetlunch biedt westerse en 

pan-Aziatische favorieten, terwijl het à la carte diner in de avond een speciaal 

zeevruchtenmenu omvat. Elke middag afternoon tea in het Café des Beaux Arts. 

De Japanse firma Super Potato ontwierp de Social Club op de 23e verdieping, 

met een creatief menu van topkok Anne-Cécile Degenne. De bar grenst aan het 

restaurant en serveert een uitgebreide selectie van sterke dranken, wijnen en 

champagnes. Dankzij de exclusieve sfeer en het spectaculaire uitzicht op de 

stad, is dit de meest stijlvolle bar in Saigon. Verder een Spacenter.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 168 moderne kamers. Alle voorzien van koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar, Nespresso-apparaat, schrijftafel en strijkfaciliteiten. 

Moderne badkamer. Kamerhoge ramen en een spectaculair uitzicht op de stad.

Deluxe Kamer (ca. 30 m²): elegant ingericht. Slaapkamer met een kingsizebed 

en een fraaie badkamer met regendouche. 

Sky Executive Kamer: hoger gelegen en toegang tot de exclusieve Sky Club 

Lounge op de 18de verdieping met hapjes, drankjes en cocktails.

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

en van Ho Chi Minh, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jul aug okt  

Deluxe Kamer 973 982 1017  

Sky Executive Deluxe Kamer 1100 1106 1144  

Voor actuele prijzen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

VIETNAM | Ho Chi Minh City
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Lang Co | Danang | VIETNAM

BANYAN TREE LANG CO
GOLF | HIDEAWAY | WELLNESS 

    

 Beach Pool Villa

   Lagoon Pool Villa 

Het Laguna Lang Co-complex is voorbestemd om de favoriete bestemming 

van Vietnam te worden. Naast een 3 kilometer lang zandstrand, is Banyan Tree 

Lang Co, een schitterend resort met alleen villa’s. Faciliteiten van wereldklasse 

zijn onder meer de 18-holes championship golfbaan van het resort, ontworpen 

door golflegende Sir Nick Faldo, een scala aan watersporten en de Banyan Tree 

Spa. Het bekende tot UNESCO-werelderfgoed behorende Hue, Hoi An en My Son 

bevinden zich op ca. 50 minuten en zijn gemakkelijk bereikbaar. De luchthaven 

van Hue ligt op ca. 45 kilometer en Danang op ca. 55 kilometer afstand. 

FACILITEITEN
Voor de lobby vindt u het zwembad met zonneterras en ligbedden. De 

bekroonde Banyan Tree Spa Lang Co biedt een holistische benadering van 

fysiek en spiritueel welzijn. Op basis van aloude Aziatische spa-tradities 

heeft het Spacenter een verscheidenheid aan massages en behandelingen 

met aromatische oliën, kruiden, specerijen en plantaardige ingrediënten. 

Tevens schoonheids- en kapsalon en een yogapaviljoen. Fitnessruimte en een 

verscheidenheid aan activiteiten, zoals beachvolleybal, tennisbaan, windsurfen 

en andere watersporten (tegen betaling) zijn beschikbaar. In de kookschool 

van het hotel kunnen gasten de basis van de Vietnamese keuken leren als 

regionale noodle-gerechten of traditionele Bun Bo Hu. Bijzondere souvenirs zijn 

te vinden in de ‘Banyan Tree Gallery’. Dineren in uw eigen villa, op het strand of 

onder de sterrenhemel is mogelijk. Het restaurant Saffraan voor uitstekende 

Thaise gerechten. Azura ligt direct aan het strand en serveert zeevruchten en 

visspecialiteiten. The Quan voor cocktails en kleine maaltijden. De brasserie The 

Water Court voor Franse gerechten met Vietnamese invloeden. Op 400 m ligt de 

18-holes Laguna Lang Co golfbaan met clubhouse en golf academy.

ACCOMMODATIE
Het exclusieve resort bestaat uit 65 villa’s, alle met privézwembad. Opgezet in 

traditionele Vietnamese stijl met veel smaakvolle accenten, zoals borduurwerk 

en zijden decors. De villa’s bieden maximale privacy en hebben allemaal een 

kleine tuin. Voorzien van terras met zwembad en ligstoelen, airconditioning, 

flatscreen-tv, kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en schrijftafel. Riante 

badkamer met separate douche. Bij elke villa staan fietsen ter beschikking 

waarmee u het resort en de omgeving kunt verkennen. 

Lagoon Pool Villa (ca. 131 m², max. 3 pers.): vrijstaande villa met een 

gecombineerde woon- en slaapkamer, een eigen terras met ligstoelen en 

privézwembad. Uitzicht op de lagune en de tuin. 

Beach Pool Villa (ca. 124 m², max. 3 pers.): als de Lagoon Pool Villa, maar gelegen 

nabij het strand met privézwembad, een zonneterras en een salapaviljoen.

Hill Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 152 m², max. 3 pers.): woonkamer met zithoek 

en aparte slaapkamer met en suite badkamer, terras met privézwembad, 

gelegen tegen een heuvel met panoramisch uitzicht op de omgeving en de zee.

Hill Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 237 m², max. 4 volw. + 2 kind.): ruime villa 

met woonkamer en twee slaapkamers met en suite badkamer, groot terras met 

privézwembad. Gelegen tegen een groene heuvel met panoramisch zeezicht.

Hill Pool Villa - 3 slaapkamers (ca. 260 m², max. 7 pers.): ruime villa met 3 

slaapkamers, 2 daarvan met kingsizebed en 1 met twin bedden. Ruim terras 

met privézwembad en jacuzzi. Schitterend uitzicht over de bergen en de zee.

 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Danang, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype jul aug okt  

Lagoon Pool Villa  2411 2343 2327  

Beach Pool Villa 2803 2743 2731  

Extra: een 3-gangen diner voor 2 personen en een 60 minuten Spabehandeling voor 2 personen bij 

een verblijf van min. 7 nachten in een Lagoon Pool Villa, Beach Pool Villa en een Hill Pool Villa. Geldig 

voor 4 personen bij verblijf in een Hill Pool Villa 2-slaapkamers.

Honeymoon: fles wijn en beddecoratie. Bij min. 4 nachten verblijf in Beach Pool Villa en een Hill Pool 

Villa. Tevens een candlelight diner voor 2 personen.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/20 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt en 15% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 
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Dit elegante koloniale hotel ligt aan de oevers van de legendarische Perfum-rivier. De voormalige 

residentie van de Franse gouverneur straalt nog steeds de pracht en praal uit van de jaren dertig. 

Na een uitgebreide renovatie is het nu zowel een luxueus hotel als een museum. Het hotel, 

gebouwd in 1930, werd enkele jaren geleden aangevuld met twee nieuwe hotelvleugels. Het 

gebouw inspireert veel gasten met zijn unieke architectuur. De elegante art-deco-elementen uit 

de jaren 20 geven niet alleen de lobby maar ook de kamers een nostalgische charme. Vanwege 

de locatie is het hotel een ideale uitvalsbasis voor een bezichtiging van deze beroemde keizerlijke 

stad met de mysterieuze tombes, het mooie platteland, de indrukwekkende Citadel en een 

boottochtje op de Perfum-rivier. De luchthaven van Hue, Hui, ligt op ca. 16 km afstand. Op 95 km 

van de luchthaven van Danang.

FACILITEITEN
In de tuin een zoutwaterzwembad, een tennisbaan en een fitnessruimte. Er kunnen fietsen bij 

het hotel worden gehuurd om de omgeving te verkennen. Tevens een kapsalon en boetiek. De 

wellness-oase van het hotel, Le Spa, bestaat uit 7 behandelkamers, sauna, stoombad en een 

jacuzzi. Le Spa biedt een uitgebreid aanbod aan schoonheidsbehandelingen en massages. De 

restaurants en bars weerspiegelen een speciale passie voor gerechten. Geselecteerde smaken 

uit de Vietnamese en Franse keuken benadrukken de innovatieve culinaire gerechten van het 

hotel. Le Perfum heeft een gastronomische keuken met Aziatische specialiteiten. Le Gouverneur 

biedt cocktails in een koloniale sfeer en de Poolbar voor snacks en cocktails bij het zwembad.

ACCOMMODATIE
De 122 kamers en suites bieden het hoogste comfort en zijn voorzien van airconditioning, kluisje, 

minibar, telefoon, flatscreen-tv en schrijftafel. Badkamer met bad of douche.

Superior Kamer (ca. 26 m², max. 2 pers.): met uitzicht op de rivier. Ingericht met donkerhouten 

vloeren en tegels in Franse koloniale stijl. Balkon of terras met uitzicht op de Perfum-rivier. 

Deluxe Kamer (ca.30 m², max. 3 pers.): als de Superior Kamer maar ruimer met zithoek.

AZARAI LA RESIDENCE HUE
CITY | CULINAIR | HERITAGE 

        

Anantara Hoi An Resort ligt op een uitstekende  locatie langs de Thu Bon rivier op loopafstand 

van de historische binnenstad van Hoi An, Werelderfgoed van UNESCO. Het hotel is gebouwd in 

Franse koloniale stijl en biedt een verscheidenheid aan activiteiten als dagelijkse yogalessen en 

riviercruises vanaf de eigen aanlegsteiger. Op ca. 35 km van de luchthaven Danang en op 135 km 

van de keizerlijke stad Hue. 

FACILITEITEN
In de fraaie tuin ligt een zwembad en zonneterrassen. Voor een ontspannen dag kunt u in de 

Anantara Spa genieten van diverse schoonheidsbehandelingen en massages. U kunt lessen 

nemen in de Vietnamese taal of u aanmelden voor de dagelijkse yogalessen. In restaurant 

Lanterns kunt u ontbijten en genieten van een gastronomisch diner op het terras. Het Riverside 

restaurant serveert cocktails en een selectie zoetigheden. The Art Space biedt diverse hapjes 

en drankjes. Geniet van lichte, authentieke gerechten voor de lunch en de afternoon tea met 

Vietnamese snacks. Het diner bestaat uit visgerechten en lokale delicatessen. Het hotel biedt 

tevens kooklessen aan. De Vietnamese keuken staat bekend om zijn versheid en variëteit. In het 

hotel worden tevens lokale kunstwerken tentoongesteld van de March Gallery en het Rehahn 

Museum. Er worden ook filmavonden, kunst- en schilderworkshops georganiseerd.

ACCOMMODATIE
De 94 kamers en suites liggen in de tuin aan de rivier en zijn voorzien van een split-level woon-/

slaapkamer met kunstwerken van de bekende fotograaf Rehahn. Voorzien van plafondventilator, 

airconditioning, schrijftafel, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar en flatscreen-tv. Badkamer met 

douche of bad. Kamers kunnen gecombineerd worden. Kamerbezetting max. 2 volw. en 2 kind.

Deluxe Balcony Kamer (ca. 36 m²): met uitzicht op de tuin vanaf het balkon of terras.

Deluxe Garden View Kamer (ca. 42 m²) uitzicht op de binnentuin vanaf het balkon of terras.

Deluxe River View Kamer (ca. 42 m²): op de begane grond in split level opgezet. Ruime badkamer 

met separate douche. Nespresso apparaat. Terras met dagbed en schitterend uitzicht op de rivier. 

ANANTARA HOI AN
CITY

VIETNAM | Danang & Hue | Hoi An & Hue

     SUPERIOR
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Hoi An | Danang | VIETNAM

FOUR SEASONS RESORT THE NAM HAI
CULINAIR | DESIGN | WELNESS

       

Pool Villa 

Dit luxueuze hotel wordt terecht beschouwd als een van de meest exclusieve 

resorts in centraal Vietnam. Perfecte service, een droomachtige ambiance 

en een veelzijdige keuken staan garant voor ontspanning en een heerlijke 

vakantie. Het hotel ligt direct aan het lange en rustige Ha My-strand. Op ca. 10 

minuten rijden ligt de historische stad Hoi An, die vanwege de vele culturele 

rijkdommen en de bijzondere 18e-eeuwse architectuur is toegevoegd aan de 

Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De luchthaven van Danang ligt op ca. 35 km.

FACILITEITEN
In de tuin een schitterend zwembad op drie niveaus, waarbij het laagste niveau 

van het zwembad de Olympische lengte heeft en alleen toegankelijk is voor 

volwassenen. Bibliotheek ‘The Library’ met een grote collectie fotoboeken. De 

Choun Choun Kids Club organiseert activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar. 

Het programma bevat veel culturele en sportactiviteiten. Tevens de Nam Hai 

Cooking Academy onder leiding van de chef-kok Tran Van Sen (tegen betaling). 

De 8 behandelkamers van The Spa lijken te zweven op de kleine lotusvijver. De 

nieuwe Spa-filosofie is gebaseerd op de leer van de bekende boeddhistische 

monnik Thich Naht Hahn. Mindfulness speelt hier een speciale rol. Verder een 

fitnessruimte, basketbal- en tennisbanen, joggingbaan, meditatie- en yogalessen. 

Het hotel biedt een aantal restaurants met een verscheidenheid aan oosterse en 

westerse specialiteiten. Veel biologische producten uit de regio worden gebruikt 

door de gerenommeerde chef-koks. U kunt romantisch dineren aan zee, in uw 

villa of in een van de restaurants. In het Café Nam Hai wordt in de ochtend het 

ontbijtbuffet geserveerd en in de avond internationale specialiteiten. Het La Sen 

Restaurant ligt bij het met palmen omzoomde zwembad. Vis en zeevruchten 

gedurende de dag. Het diner wordt vergezeld van traditionele Vietnamese 

muziek. The Bar voor cocktails, tapas en snacks. Ingericht in een traditionele stijl 

met lantaarns Op ca. 15 minuten vindt u twee schitterende 18-holes golfbanen. 

ACCOMMODATIE
Het hotel bestaat uit 100 villa’s verspreid over 35 ha. De villa’s liggen genesteld 

in een tropische tuin. Het ontwerp is in traditionele Vietnamese stijl en in 

overeenstemming met de filosofie van Feng Shui. Waardevolle zijden stoffen 

en hedendaagse Vietnamese kunstwerken sieren het interieur. Elke villa heeft 

een eigen terras met zithoek. Voorzien van Nespresso-apparaat. airconditioning, 

telefoon, flatscreen-tv, Bose-geluidsinstallatie, minibar, iPod-dockingstation. 

Luxe badkamer met binnen en buitendouche. Kamerbezetting max. 3 pers.

Garden Villa (ca. 80 m²): vrijstaande villa met gecombineerde woon- en 

slaapkamer. Het slaapgedeelte bevindt zich op een iets verhoogd platform. 

Terras met ligbedden. Ook boekbaar met zeezicht (Ocean View Villa).

Beachfront Villa (ca. 104 m²): direct bij het strand gelegen op 1e en 2e rij.

Family Villa (ca. 250 m², max. 2 volw. + 2 kind.): vrijstaande villa met een 

gecombineerde woon-/slaapkamer en een kinderkamer en 2 badkamers. 

Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 250 m², max. 3 pers.): villa met entree, grote tuin 

met lotusvijver, apart slaappaviljoen en woonpaviljoen met diverse terrassen, 

privézwembad en tuinzicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Danang, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype jul aug okt  

Garden Villa 2465 2616 2392    

Ocean View Villa 2595 2754 2513  

Honeymoon: champagne, bloemen en honeymoon cake.

Kamerkorting: 30% bij min. 3 nachten verblijf van 01/09/21 t/m 31/10/21; 25% bij min. 3 nachten 

verblijf van 01/05/21 t/m 30/06/21; 20% bij min. 4 nachten verblijf van 07/01/21 t/m 10/02/21, van 

18/02/21 t/m 28/03/21, van 12/04/21 t/m 30/04/21 en van 01/07/21 t/m 31/08/21. Bij min 7 nach-

ten verblijf tevens 1x 60 minuten Vietnamese massage.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/21 t/m 30/06/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21 indien 

45 dgn voor aankomst geboekt; bij verblijf van 18/02/21 t/m 28/03/21, van 12/04/21 t/m 30/04/21 

en van 01/07/21 t/m 31/08/21 indien 60 dgn voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 
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CAMBODJA | Siem Reap | privéreis

CAMBODJA 

 Ankor Wat

Dag 1: Siem Reap

Aankomst op de internationale luchthaven van Siem 

Reap, waar u wordt verwelkomd door uw lokale 

Engelstalige gids. Transfer naar het Park Hyatt 

Siem Reap hotel waar u 3 nachten zult verblijven.

Dag 2: Angkor Wat & Angkor Thom 

Na het ontbijt begint een bezoek aan het 

wereldberoemde Angkor Wat. Deze hindoeïstische 

tempel, gewijd aan oppergod Vishnu wordt 

beschouwd als het grootste religieuze bouwwerk 

ter wereld. Een meesterwerk van decoratieve 

details en van architecturale stijl, een bewijs 

van de spectaculaire prestaties van de grootste 

beschaving van Zuidoost-Azië. Het is een replica 

van het universum volgens de hindoe-mythologie. 

De buitengewone reliëfs beschrijven enkele Khmer-

gedichten en mythen.

Na de lunch in restaurant Chanrey Tree bezoekt 

u het Angkor Thom-complex. De Bayon-tempel is 

een van de meest indrukwekkende en mysterieuze 

tempels die uit de jungle oprijst en wordt 

beschouwd als een architectonisch meesterwerk. 

De onderling verbonden galerijen zijn bekroond 

met lotusbloemen, symbool van verlichting en 

worden gedomineerd door 200 gigantische stenen 

gezichten die uitkijken op 51 kleinere torens. De 

opvallende gelaatstrekken en de volle krullende 

lippen staan bekend als ‘de glimlach van Angkor’. 

Vanaf het indrukwekkende Olifantenterras zag 

de Koninklijke familie de processies en parades. 

Het terras is versierd met beelden en reliëfs 

van olifanten. Het is een van de meesterwerken 

gebouwd door koning Jayavarman VII. Het terras 

van de melaatse koning is een platform van 7 meter 

hoog. Het is een van de mysteries van Angkor. Het 

origineel bevindt zich in het Nationaal Museum van 

Phnom Penh. De Ta Phrom tempel uit de 12e eeuw 

is uniek. Het is bijna achtergelaten zoals het werd 

gevonden, opgeslokt door de jungle en begroeid 

met wijnranken. Dit maakt het tot een van de meest 

pittoreske en gedenkwaardige tempels van Angkor.

Dag 3: Banteay Srei & Tonlé Sap 

Deze ochtend staat een bezoek aan de Hindoe 

tempel Banteay Srei op het programma. Deze 

legendarische tempel wordt zo genoemd omdat 

die is gemaakt van roze zandsteen. Banteay Srei 

staat bekend als de parel van de Khmer kunst en 

door velen beschouwd als de mooiste tempel uit het 

Angkor rijk. Dit komt vooral door de gedetailleerde 

tekeningen en het delicate houtsnijwerk. De tempel 

wordt beschouwd als een eerbetoon aan de 

schoonheid van vrouwen. De opmerkelijke goede 

staat maakt het tot een van de favoriete tempels.

Op de weg naar het meer stopt u in een dorp om 

verse kokosdrank te proeven en te zien hoe men de 

suikerpalm produceert. Lunch in een traditioneel 

houten huis in Sra Srang. Vervolgens een boottocht 

op het Tonlé Sap-meer met bezoek aan de drijvende 

dorpen rond het meer. Van 15 februari t/m 15 juli 

is het waterpeil laag in de rivier en wordt er een 

dagtocht naar het Kompong Kleang Floating Village 

op een verder gelegen meer georganiseerd.

Dag 4: Siem Reap - luchthaven

Ontbijt in het hotel. Transfer naar de luchthaven 

voor uw vlucht naar Saigon.

Cambodja: 4-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon jul aug okt 

Tweepersoonskamer 1478 1478 1478

Hotels

Siem Reap Park Hyatt Siem Reap 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis Ho Chi Minh-Siem Riep v.v..

• Privétransfer met chauffeur en gids gedurende de gehele reis.

• Alle beschreven excursies en boottocht

• Inclusief lunch op dag 2 en 3

•  Totaal 3 overnachtingen in een Park Kamer obv logies/ontbijt.

•  Het visum voor Cambodja is inclusief en wordt op de luchthaven  

Siem Reap afgehandeld.

Neem voor andere kamertypen of prijzen voor meer personen of 

avondexcursies naar b.v. de beroemde Phare circusvoortelling of 

de Angkor Gondola Cruise, contact op met onze verkoopafdeling. 

Een fantastische kennismaking met een aantal hoogtepunten van Cambodja. Beroemd geworden door de legendarische tempel van Angkor Wat 

biedt Siem Reap een stap in de wereld van het verloren Khmer-rijk. Deze privéreis is perfect te combineren met een rondreis door Vietnam.
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Siem Reap | CAMBODJA

Landmark Kamer Park Kamer

RAFFLES GRAND HOTEL D’ANGKOR
CITY | HERITAGE

PARK HYATT SIEM REAP
CITY | DESIGN | WELLNESS

                

Tegenover het Koninklijk Paleis ligt een van de bekendste historische hotels van 

Indochina: het legendarische Raffles Grand Hotel d’Angkor. Het hotel wordt in 

oktober 2019 wederom geopend na een zorgvuldige restauratie. Het hotel is rijk 

aan Cambodjaanse geschiedenis en boordevol oorspronkelijke elementen, zoals 

de originele lift in de lobby die nog steeds in gebruik is, zwart-witte marmeren 

vloeren en Khmer-meubels. Raffles is gebouwd in de Franse koloniale stijl en 

wordt omgeven door 15 hectare aan tuinen. Sinds de opening in 1932 heeft het 

alle grillen van de Cambodjaanse geschiedenis doorstaan en vele beroemdheden 

tot gast gehad.  Het hotel ligt op ca. 8 km van Angkor Wat.

FACILITEITEN
Het royale zwembad ligt te midden van een weelderige tuin en wordt omgeven 

door geurige Frangipani-bomen. Het fruit, groenten en kruiden voor gebruik in 

de keuken en kooklessen komt uit de eigen tuin. Regelmatig wijnworkshop en 

wijnproeverijen. Spacenter met 6 behandelkamers. Het restaurant Le Grand 

wordt beschouwd als een van de beste in Siem Reap. Tijdens het diner geniet 

men van klassieke voorstellingen van de Apsara-dans. De beste plaats voor een 

aperitief is de sfeervolle Elephant Bar.

ACCOMMODATIE
De 119 kamers zijn elegant ingericht met gepolijste houten vloeren en luxueus 

beddengoed,  airconditioning, kluisje, minibar en thee-/koffiezetfaciliteiten. 

Marmeren badkamer. Dagelijks vers fruit. 24-uurs-butlerservice. 

State Kamer (ca. 32 m², max. 2 pers.): voorzien van kingsizebed of 2 aparte 

bedden. Ook boekbaar met zwembadzicht.

Landmark Kamer (ca. 36 m²): zicht op de tuin. Ook boekbaar met zwembadzicht.

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

en van Siep Riep, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jul aug okt  

State Kamer 1795 1807 1795  

Landmark Kamer 1864 1876 1864  

Voor actuele prijzen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Midden in het centrum van Siem Reap, op loopafstand van de kleurrijke 

nachtmarkten, ligt het moderne Park Hyatt Siem Reap. Dankzij de mooi 

aangelegde binnentuin met waterpartijen is het een oase van rust. Het 

boetiekhotel wordt gekenmerkt door zijn unieke ontwerp, een succesvolle mix 

van traditionele elementen en moderne stedelijke chic. Een heerlijk hotel voor 

liefhebbers van kunst en design. Met tentoonstellingen van lokale kunstenaars, 

geeft het hotel haar gasten inzicht in de Cambodjaanse cultuur. De centrale 

ligging maakt het de perfecte uitvalsbasis voor het verkennen van de regio. Op 

7 km van het wereldberoemde Angkor Archeological Park. De luchthaven Siem 

Reap ligt op ca. 8 km.

FACILITEITEN
Het ontwerp van het zwembad is gemodelleerd naar de oude Khmer-watertuinen 

en is gedeeltelijk overdekt. Indochine Spa en ultramoderne fitnessruimte en 

een gezellig dakterras. Met regelmatige tentoonstellingen in de Arts Lounge 

worden voornamelijk lokale kunstenaars gepromoot. The Dining Room serveert 

Provençaalse, Franse en traditionele Cambodjaanse gerechten. The Living Room 

is een chique bar-lounge met lichte maaltijden en tapas.

ACCOMMODATIE
De 107 kamers zijn smaakvol ingericht in moderne art-decostijl. Voorzien van 

zithoek, schrijftafel, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, flatscreen-tv, cd-/dvd-

speler, iPod-dockingstation en airconditioning. Badkamer met aparte douche. 

Park Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met zithoek en 

uitzicht op de binnenplaats. Fruitmand met tropische vruchten bij aankomst.

Park View Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): hoger gelegen met stadszicht.

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

en van Siep Riep, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype jul aug okt  

Park Kamer 1717 1725 1717  

Park View Kamer 1757 1766 1757  

Voor actuele prijzen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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TRANSAVIA   AIR FRANCE   TRANSAVIA   LUFTHANSA

MAROKKO  Marrakech & Agadir

MARRAKECH  AGADIR

ma, wo, vr, za, zo: HV 5753 / HV 5754  
H:  Amsterdam v. 15.25
 Marrakech a. 18.15
T: Marrakech v. 19.00
 Amsterdam a. 23.45
  
di, do, zo: HV 5751 / HV 5752  
H:  Amsterdam v. 06.10
 Marrakech a. 09.00
T:  Marrakech v. 09.45
 Amsterdam a. 14.30
  
ma: HV 6533 / HV 6534  
H:  Eindhoven v. 14.00
 Marrakech a. 16.40
T:  Marrakech v. 17.25
 Eindhoven a. 22.10
  
wo, za: HV 6533 / HV 6534  
H:  Eindhoven v. 07.20
 Marrakech a. 10.00
T:  Marrakech v. 17.45
 Eindhoven a. 22.30

dagelijks: AF 1341 / AF 1076  
H:  Amsterdam v. 10.35
	 Parijs	(CDG)	 a.	 11.55
	 Parijs	(CDG)	 v.	 14.25
 Marrakech a. 16.45
  
dagelijks: AF 1277 / AF 1140  
T:  Marrakech v. 10.20
	 Parijs	(CDG)	 a.	 14.40
	 Parijs	(CDG)	 v.	 16.40
 Amsterdam a. 17.55
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business	Class	 €	 			504,-

di. vr: HV 6881 / HV 6882 *  
H:  Amsterdam v. 14.55
 Agadir a. 18.00
T:  Agadir v. 18.45
 Amsterdam a. 23.35
*		 Van	5	juli	t/m	25	augustus	
 op maa.en woe  

vr:  HV 6879 / HV 6880 *  
H:  Amsterdam v. 16.40
 Agadir a. 19.45
T:  Agadir v. 20.30
 Amsterdam a. 01.20**
*		 Van	2	juli	t/m	27	augustus
**		 Aankomst	de	volgende	dag		

vr, za: LH 1003 / LH 1328  
H:  Amsterdam v. 08.05
 Frankfurt a. 09.10
 Frankfurt v. 10.55
 Agadir a. 13.50
  
vr, za: LH 1329 / LH 1002  
T:  Agadir v. 14.45
 Frankfurt a. 19.40
 Frankfurt v. 21.00
 Amsterdam a. 22.15
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business	Class	 €	 348,-

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: Marokkaans
Valuta: Marokkaanse	Dirham	(MAD)
Tijdsverschil: In	de	winter	is	het	in	Marokko	1	uur	vroeger,	in	de	zomer	2	uur	vroeger
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig	paspoort

Klimaat
Marrakech	kent	een	landklimaat	met	warme	tot	hete	dagen	in	de	zomer	en	een	vrij	constante	tempe-
ratuur in de overige maanden. In de winter kunnen de temperaturen ’s nachts tot onder het vriespunt  
belanden.	In	de	zomer	is	de	chergui,	een	wind	uit	de	Sahara	verantwoordelijk	voor	de	hoge	tempera-
turen.	Agadir	daarentegen	kent	een	subtropisch	klimaat	dat	zich	laat	kenmerken	door	de	Afrikaans	
Atlantische	ligging	van	de	plaatsen.	Dit	wil	zeggen:	warme	lucht	en	het	hele	jaar	door	vrij	hoge	tem-
peraturen.	De	regenval	is	hier	het	gehele	jaar	laag	en	vrij	gelijkmatig	met	uitzondering	van	de	zomer-
maanden	die	erg	droog	zijn.

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.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt	u	een	reis	bij	Silverjet	Vakanties,	dan	kunt	u	bij	vertrek	vanaf	Schiphol,	Eindhoven,	Düsseldorf	
en	Brussel	gratis	gebruik	maken	van	een	lounge.	Op	Schiphol	en	Eindhoven	Airport	is	dit	de	Aspire	
Lounge,	op	Düsseldorf	Airport	de	Hugo	Junkers	Lounge	en	op	Brussels	Airport	de	Diamond	Lounge. 
Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Marrakech	of	Agadir	een	loungebezoek	voor	u	rege-
len	voor	de	prijs	van	€ 25,-	per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boeking	te
reserveren.

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	 
Comfort-		of	de	Business	Class.	Vraag	onze	afdeling	Verkoop	naar	de	mogelijkheden.
 
Meet & Greet
Gebruikt	u	Marrakech	als	luchthaven	van	aankomst	in	Marokko,	dan	wordt	u	verwelkomd	en	begeleid	
naar	uw	privétransfer	die	u	vervoert	naar	de	accommodatie	van	uw	keuze.	U	ontvangt	tevens	uw	wel-
komstenveloppe.
Op	de	luchthaven	van	Agadir	beschikt	Silverjet	Vakanties	niet	over	een	Meet	&	Greet	Service.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
 MARRAKECH  
Marrakech Four Seasons Marrakech  4 10
	 Les	Jardins	de	la	Koutoubia		 7	 15
 Mövenpick  4 10
	 Sofitel	Palais	Imperial	 	 7	 15
	 Villa	des	Orangers	 	 7	 15
 AGADIR  
Agadir	 Sofitel	Agadir	Thalassa	Sea	&	Spa	 25	 33
Marrakech	 Sofitel	Agadir	Thalassa	Sea	&	Spa	 210	 150

In	Marrakech	worden	uw	privétransfers	naar	en	van	Villa	des	Orangers	uitgevoerd	in	een	Audi	A5	of	
gelijkwaardig.	De	privétransfers	naar	en	van	de	overige	hotels	worden	uitgevoerd	in	een	Mercedes	Vito	
of	Viano	of	gelijkwaardig	(max.	4	inzittenden).	

Autohuur
Uw	privétransfers	naar	en	van	de	resorts	in	Agadir	worden	uitgevoerd	in	een	goede	middenklasse	auto	
(max.	3	inzittenden)	of	minibusje	voor	grotere	gezelschappen.
In	plaats	hiervan	kunt	u	ook	kiezen	voor	een	huurauto	gedurende	uw	gehele	verblijf	of	voor	een	paar	
dagen	een	auto	huren.	Indien	gewenst	kunnen	wij	deze	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	Voor	categorieën	
en	prijzen	vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants.

Service ter plaatse
In	Marrakech	zal	onze	lokale	vertegenwoordiger	contact	met	u	opnemen	en	lokale	informatie	verstrek-
ken	(indien	gewenst).	Tevens	ontvangt	u	in	de	welkomstenveloppe	informatie	over	uw	transfer	terug.
In	Agadir	beschikt	Silverjet	Vakanties	niet	over	een	lokale	vertegenwoordiging.

Op	de	luchthaven	van	Marrakech	is	het	tevens	mogelijk	zowel	bij	aankomst	als	bij	vertrek	tegen	betaling 
een	Fast	Track	Lane	service	bij	te	boeken.	Hierbij	kunt	u	rekenen	op	een	versnelde	doorgang	door	de	
douane.	Onze	Luxury	Travel	Consultants	kunnen	u	hierover	nadere	informatie	verstrekken.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	in	Marrakech	&	Agadir	bieden	gratis	wifi	aan.	In	het	Four	Seasons	
Marrakech	geldt	dit	alleen	voor	low	speed	wifi.	In	dit	hotel	is	high	speed	wifi	tegen	betaling	van	(ca.	 
€	15,-)	per	dag	beschikbaar	(onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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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KLM   TUI FLY   KLM   TUI FLY

ABC-EILANDEN  Curaçao & Bonaire 

CURAÇAO  BONAIRE

dagelijks: KL 735 / KL 736  
H:  Amsterdam v. 10.45
	 Curaçao	 a.	 14.30
T:  Curaçao	 v.	 16.15
 Amsterdam a. 07.35*
  
do:  KL 733 / KL 734  
H:  Amsterdam v. 12.45
	 Curaçao	 a.	 16.50
T:  Curaçao	 v.	 18.20
 Amsterdam a. 09.50*
*		 Aankomst	de	volgende	dag		
  

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	 €	 1.271,-
Comfort	Zone	stoel	retour	 €	 320,-

ma, di, wo, vr, za, zo: OR 365 / OR 362  
H:  Amsterdam v. 11.55
	 Curaçao	 a.	 16.30
T:  Curaçao	 v.	 17.35
 Amsterdam a. 09.30*
  
do, zo: OR 363 / OR 364  
H:  Amsterdam v. 10.20
	 Curaçao	 a.	 14.55
T:  Curaçao	**	 v.	 15.55
 Amsterdam a. 09.40*
*				 Aankomst	de	volgende	dag		
**		 Via	Aruba	of	Curaçao

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten	chartervluchten	vliegt	is	de	
kans	op	wijzigingen	van	vertrek-	en	aan-
komsttijden	reëel	aanwezig!	 	

  
Vliegtip !  

Voor	meer	beenruimte	en	comfort	
kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin	het	Economy	Class	gedeelte,	

van	harte	aanbevelen!
 
Vanaf-prijs hogere klasse:  
Deluxe	Class	retour	 €	 500,-
Comfort	Stoel	retour	 €	 60,-

dagelijks: KL 765 / KL 765  
H:  Amsterdam ** v. 12.00
 Bonaire a. 18.00
T:  Bonaire v. 19.05
 Amsterdam a. 10.30*
*				 Aankomst	de	volgende	dag		
**		 Via	Aruba	 	
 

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	 €	 1.297,-
Comfort	Zone	stoel	retour	 €	 300,-

ma, zo: OR 365 / OR 366  
H:  Amsterdam ** v. 11.50
 Bonaire a. 18.40
T:  Bonaire v. 19.05
 Amsterdam a. 10.55*
  
wo, vr, za: OR 391 / OR 393  
H:  Amsterdam v. 11.20
 Bonaire a. 15.50
T:  Bonaire ** v. 16.15
 Amsterdam a. 10.20*
*				 Aankomst	de	volgende	dag		
**		 Via	Aruba	of	Curaçao

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten	chartervluchten	vliegt	is	
de	kans	op	wijzigingen	van	vertrek-	en	
aankomsttijden	reëel	aanwezig!	 	
 
 

Vliegtip !  
Voor	meer	beenruimte	en	comfort	

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin	het	Economy	Class	gedeelte,	

van	harte	aanbevelen!
 
Vanaf-prijs hogere klasse:  
Deluxe	Class	retour	 €	 500,-
Comfort	Stoel	retour	 €	 60,-

Onderstaand	tonen	wij	u	de	meest	aanbevolen	vliegverbindingen,	uiteraard	kunnen	wij	ook	tal	van	andere	mogelijkheden	reserveren.

Bestemmingsinformatie
Taal: 

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 Bonaire 
Taal: Nederlands.
Valuta: US-dollar.	
Tijdsverschil: In	de	winter	is	het	op	Bonaire	5	uur	vroeger,	in	de	zomer	6	uur	vroeger.
Elektriciteit: 220-230V.
Reisdocumenten: Paspoort	dat	tot	minstens	6	maanden	na	terugkeer	nog	geldig	is.
Vertrekbelasting: Bij	vertrek	naar	Curaçao	of	Aruba	(binnenlandse	vlucht)	ca.	US$	9	p.p.	
(wijzigingen	voorbehouden).

Bestemmingsinformatie Curaçao 
Taal: Nederlands-Papiamento.	Ook	Engels/Spaans	wordt	veel	gesproken.
Valuta: Nederlands-Antilliaanse	Gulden	(ANG).	
Tijdsverschil: In	de	winter	is	het	op	Curaçao	5	uur	vroeger,	in	de	zomer	6	uur	vroeger.
Elektriciteit: 110	V.	Adapter	aanbevolen.
Reisdocumenten: Geldig	paspoort	en	retourticket.
Vertrekbelasting: Bij	vertrek	naar	Aruba	of	St	Maarten	ca.	US$	20	p.p.	Bij	vertrek	naar	Bonaire	ca.	US$	
10	p.p.	Bij	overstap	tussen	de	eilanden	US$	2	p.p.	(prijswijzigingen	voorbehouden).

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	om	uw	auto	tijdens	uw	vakantie	te	parke-
ren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	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.

Meet & Greet
Op	Bonaire	worden	gasten	voor	Harbour	Village	worden	verwelkomd	door	de	chauffeur	van	het	hotel.	
Op	Curaçao	wordt	u	bij	aankomst	op	de	luchthaven	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
                             BONAIRE
Bonaire Harbour	Village	 	 5	 15
                                  CURAÇAO 
Curaçao Avila	Hotel		 	 14	 20
	 Baoase	Luxury	Resort	 	 15	 20
	 LionsDive	&	Beach	 	 17	 25
 Renaissance   11 20 
	 Marriott	Curaçao	 	 10	 15
	 Dreams	Curaçao	 	 10	 15
	 Villa	Royale	 	 20	 35

De	transfers	op	Bonaire	naar	en	van	Harbour	Village	worden	door	het	hotel	uitgevoerd.	Op	Curaçao	
wordt	uw	privétransfer	uitgevoerd	in	een	Chrysler	of	gelijkwaardige	luxe	auto	(maximaal	2	volwassenen 
+	1	kind	t/m	11	jaar)	of	in	een	minibusje	(maximaal	6	inzittenden).

Autohuur
Alle	hotels	op	Bonaire	en	Curaçao,	Villa	Royale	uitgezonderd,	bieden	wij	inclusief	privétransfers	aan.	
In	plaats	hiervan	kunt	u	ook	kiezen	voor	een	huurauto	gedurende	uw	verblijf	of	voor	een	paar	dagen	
een auto huren.
Villa	Royale	bieden	wij	inclusief	autohuur	van	gerenommeerde	verhuurbedrijven	aan	en	dit	arrange-
ment	is	gebaseerd	op	een	middenklasse	categorie		die	wordt	opgehaald	en	ingeleverd	op	de	luchthaven. 
Wilt	u	geen	gebruik	maken	van	een	huurauto	of	deze	voor	een	kortere	periode	huren	dan	kunnen	wij	
transfers	voor	u	 regelen	van	en	naar	de	 luchthaven.	 Indien	gewenst	kunnen	wij	de	huurauto	 laten	
afleveren	bij	uw	hotel.	
Voor	categorieën	en	prijzen	vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Curaçao	en	Bonaire	bieden	gratis	wifi	aan.

Silverjet Service Desk
Voor	al	uw	bijzondere	wensen	staan	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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