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WARME, LOME ZOMERZON

Hoe zijn hoofdpersoon Daisy in haar suite languissant op de sofa ligt 

is onnavolgbaar, de ramen wijd open, de lichte tulegordijnen zacht 

opbollend door het zwoele briesje dat haar nauwelijks bereikt,  

de trillende einder, het zalige zwelgen in zon en zomer, het deppen 

van haar voorhoofd met een delicate zakdoek, de sfeer van de mooie, 

rijke jaren twintig van de vorige eeuw in optima forma. Alleen al van 

het lezen krijg je het warm.

Die roaring twenties zijn niet meer. De zomerzon nog wel, misschien 

wel meer dan ooit. Zomer noopt tot erop uit trekken naar daar waar 

het goed toeven is, weg van de verstikkende hitte in de drukke steden, 

naar de nabijheid van verkoelend water, golvend of glad, de zee, een 

meer, azuurblauwe zwembaden, warm zand tussen je tenen.

De zee blijft de zee, onveranderd sinds haar ontstaan. Wat niet valt te 

zeggen van zwembaden, die van hotels in het bijzonder. Wat ik in al 

mijn reisjaren niet heb zien veranderen daarin. 

Toen ik als reisjournalist begon was een hotelzwembad iets bijzon- 

ders, te vinden alleen bij de beste hotels. Nu is er bijna geen hotel 

meer zonder. 

Was er vroeger één model, rechttoe rechtaan, een rechthoek zonder 

fantasie, baantjestrekken in ijskoud water in een bak van cement  

met tegels rondom, badmuts verplicht. 

Nu zwem ik eens in grillig gevormde natuurbaden, onder watervallen 

door, met zelfs waterzuiverend natuurlijk kroost, dan weer in een 

privézwembad bij mijn suite dat doorloopt in een gezamenlijk bad 

van oneindig formaat. 

Ik zwem soms in rivierachtige baden die kronkelend hun weg vinden 

rond het hotel, of crawlend door woeste, artificiële golven, in sterkte 

afstelbaar, en zelfs in een zwembad zo groot als een natuurmeer, 

waar ook zeilbootjes varen en palmeilandjes zijn gebouwd waarvan 

er een is ingericht als cocktailbar.

Hoe nat wilt u uw zomer?

Hoe warm?

En hoe ver?

Thuisblijvers zweren bij de vaderlandse zon, zon is immers zon,  

daar hoef je toch niet voor weg?

Als iedereen er zo over had gedacht, hadden we nu geen schilderijen 

van Van Gogh, Gauguin, Picasso, Monet, Turner, noem maar op, kunste- 

naars die hun schildersezel op de schouders namen en verre reizen 

maakten om precies dat zonlicht te vinden dat ze aansprak, omfloerst, 

schemerig, of juist fel en meedogenloos, want de zon schijnt anders 

in Zuid-Frankrijk dan hier, en weer anders in Marokko of richting het 

oosten, Turkije, Kroatië. 

Van Gogh werd gek door de zon, het Impressionisme werd geboren 

onder de zon, Gauguin vond pas inspiratie en liefde onder een einde-

loos verre zon. 

In zijn thuisland had David Hockney nooit die schittering in de zwem-

baden gevonden die hij als geen ander in zijn schilderijen weet te 

vangen. Daarvoor moest hij op reis naar een nieuwe zon, een andere 

zon dan thuis.

Nee, thuisblijven is geen optie. 

Je kunt naar een land gaan waar de zon opkomt uit zee, of daar waar 

hij steenrood ondergaat, en alle gradaties daartussen, de keuze is 

oneindig, de zon is overal, zoveel is waar, maar de zon is nooit gelijk. 

Wie meer uit de zomerzon wil halen dan een bruine teint alleen, moet 

eens proberen die zon bewust te ondergaan, met een kunstboek onder 

de arm, kijken naar wat schilders deden met de zon waar u in zonne-

baadt, hoe het licht weerkaatst op het hotelzwembad, hoe anders uw 

vakantiefoto’s eruit zien gemaakt aan de Italiaanse kust dan op een 

Grieks eiland. Hoe anders dan thuis u er zelf uitziet op die foto’s.

Nee, thuisblijvers hebben geen gelijk. Wie de wereld mooier wil maken, 

moet op reis.

 Ivo Weijel

 Freelance Publicist

Niemand beschrijft de warme, lome zomerzon beter dan 
F. Scott Fitzgerald 

in zijn beroemde boek The Great Gatsby.  
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Ultiem genieten met Silverjet Vakanties.

Ontdek de wereld van Silverjet Vakanties vol comfort, service en stijl. Al bijna 20 jaar lang 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 excellent eten.
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DE ULTIEME
VAK ANTIEBELEVING



Een zorgvuldig op kwaliteit geselecteerd aanbod.

Fraaie en met veel zorg en informatie 
samengestelde brochures.

Kundige en servicegerichte reisadviseurs 
met een grote kennis van zaken.

Een breed aanbod aan kamers, suites en familievilla’s.

Complete en luxe reisbescheiden.

De altijd inbegrepen executive lounge op Schiphol, 
Brussel en Düsseldorf.

Vertrek mogelijkheden van verschillende luchthavens, 
flexibiliteit in airlines en reisduur.

20 kg ruimbagage is altijd inclusief.

Op alle bestemmingen is een luxe privétransfer inbegrepen.

Nu ook boekbaar de lounge voor uw terugvlucht 
ad € 25,- per persoon.



8 - SILVERJET VAKANTIES8 - SILVERJET VAKANTIES

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 vakanties en daar zijn wij trots op! Zodra u uw vakantie-

wensen 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. 

Op het moment dat wij uw vakantie mogen verzorgen gaat uw boeking al 

op reis door ons pand. Samen met onze gemotiveerde collega’s achter de 

schermen verzorgen wij met veel enthousiasme alle elementen van uw 

boeking, allemaal vanuit dezelfde drijfveer. Uw verwachtingen overtreffen! 

In de brochure die voor u ligt bieden wij u naast heel veel luxe strand vakanties  

een aantal prachtige rondreizen, zowel individueel als met privéchauffeur, 

door bv. het Spaanse Baskenland, langs de indrukwekkende koningssteden in 

Marokko, door culinair Italië en klassiek Griekenland. Tevens bieden wij u een 

aantal  verrassende combinatiereizen, zoals het Griekse eiland Kos met 

Patmos, Napels met de overweldigende Amalfikust en de bruisende stad 

Lissabon met het gezellige Cascais. De reizen en combinaties die wij aan-

bieden zijn zo samengesteld dat u niet elke dag uw koffer uit en weer in hoeft 

te pakken. En, zoals u van Silverjet Vakanties mag verwachten, verzorgd tot 

in het kleinste detail! 

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 verzekering. Toch raden 

wij u een reisbagage- en ziektekostenverzekering nadrukkelijk aan, alsmede  

een annulerings-/onderbrekingsverzekering. Alle mogelijke finan ciële ge- 

volgen van ongeval, ziekte, verlies en diefstal tijdens uw verblijf en een voor-

tijdige annulering of onderbreking van uw vakantie zijn hiermee gedekt. Onze 

Luxury 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!

COMFORTABEL NAAR DE LUCHTHAVEN
Reizen met Silverjet Vakanties betekent reizen in stijl. Met een luxe privé-transfer 

thuis opgehaald worden door een professionele chauffeur die u recht- 

streeks voor de vertrekhal afzet? Zo ontspannen kan uw vakantie beginnen. 

En natuurlijk staat de chauffeur ook bij terugkomst voor u klaar om u comfor-

tabel 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.

Wilt u liever met uw eigen auto naar de luchthaven? 

Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan. U parkeert uw auto 

direct tegenover vertrekhal 2 in parkeergarage P6, vanwaar deze door ervaren 

en betrouwbare medewerkers naar een bewaakte parkeerplaats net buiten 

het Schipholterrein gereden wordt. Bij terugkomst staat uw auto weer klaar 

op dezelfde plek als waar u deze afgegeven had. 

Op Rotterdam, Eindhoven en Groningen Airport parkeert u uw auto altijd vlak-

bij de terminal. Deze blijft daar gedurende uw vakantie staan en is niet altijd 

bewaakt. Onze Luxury Travel Consultants regelen het graag voor u!

EXECUTIVE LOUNGE INBEGREPEN
Hoe heerlijk is het om de drukte op de luchthaven enigszins te vermijden door 

in een rustige omgeving de wachttijd door te brengen? Bij Silverjet Vakanties 

mag u, voor vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf of Brussel Airport altijd gratis 

gebruik maken van een luxe Executive Lounge. Geniet van de 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 € 25,- per persoon. Een ontspannen 

start van uw vlucht!

ALS VIP VANAF SCHIPHOL
Wilt u weg van alle drukte dan kunnen wij voor u “het best bewaarde geheim 

van Schiphol” reserveren. Niet alleen wacht u hier in alle rust in een uitermate 

exclusieve omgeving en onder het genot van luxe hapjes en drankjes op het 

vertrek van uw vlucht. In dit VIP Centre wordt ook de check-in, de paspoort-

controle en het bagagetransport voor u verzorgd. Als het tijd is om te gaan 

instappen vindt in deze lounge exclusief voor u de veiligheidscontrole plaats 

en daarna wordt u vanuit hier in stijl, per luxe limousine, naar het vliegtuig 

gebracht. En, bijkomend voordeel, u hoeft zich pas een uur voor vertrek bij het 

VIP Centre op Schiphol te melden. 

Exclusiviteit ten top!

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

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.



San Antonio - Santorini



TRAVEL IN STYLE

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

komst te kiezen. Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel en onze Luxury 

Travel Consultants stellen alles in het werk om uw wensen te realiseren.

 

Onze reizen zijn gebaseerd op rechtstreeks vliegen vanaf Schiphol in de 

Economy Class met een door ons geselecteerde vliegmaatschappij. Wilt u 

liever met een andere vliegmaatschappij? Heeft u voorkeur voor een andere 

luchthaven of waar mogelijk een luxere stoel? In de vliegschema’s achter in 

deze brochure maken wij u middels een ‘Vliegtip!’ attent op de mogelijk heden 

van een luxere stoel incl. een indicatie van de hiervoor geldende toeslag. 

Daarnaast heeft u op alle bestemmingen de mogelijkheid Business Class te 

vliegen. Alhoewel u in de meeste gevallen moet overstappen onderweg geniet 

u tijdens de vlucht van  meer comfort en persoonlijke aandacht. Deel uw 

wensen met ons en wij nemen de mogelijkheden met u door.

PRIVATE JET
Op zoek naar maximale privacy, rechtstreeks vliegen in complete luxe en een 

volledig flexibele invulling van uw reis? Kies dan voor het huren van een private 

jet. Wij bieden moderne en luxe jets voor 6 tot 100 personen, waarmee alle lucht- 

havens snel en uitermate comfortabel bereikbaar zijn. 

Dat is niet alleen reizen in stijl, maar ook nog eens op maat!

KIES UW STOEL VOORAF
Vooraf uw stoelnummers reserveren in het vliegtuig is bij Economy Class geen 

vanzelfsprekendheid meer, tenzij u hiervoor wilt betalen. Wij raden aan om, 

ondanks de toeslag die luchtvaartmaatschappijen hiervoor vragen, uw stoelen 

vooraf toch te reserveren. Met name wanneer u met een groep of met kleine 

kinderen reist wilt u toch verzekerd zijn van stoelen naast elkaar en mogelijk 

heeft u specifieke voorkeur voor een stoel aan het raam of juist aan het gang-

pad. Tijdens het inchecken kort voor vertrek krijgt u uw wensen lang niet altijd 

meer gehonoreerd en worden stoelen soms zelfs toegewezen zonder hierin 

een eigen keuze te kunnen maken. Reserveert u stoelen gelijk bij boeking dan 

heeft u naast de keuze voor een standaard stoelreservering meestal ook de 

mogelijkheid om stoelen met extra beenruimte of een zogeheten ‘2-seater’ te 

reserveren. Zo ervaart u net even wat meer comfort tijdens de vlucht. Boekt u 

vluchten met Transavia dan is een stoelreservering inbegrepen en zullen wij 

deze direct bij boeking voor u vastzetten. Onze Luxury Travel Consultants 

helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. 

VIP AANKOMSTSERVICE
Hoe heerlijk is het om bij aankomst de lange wachtrijen voor de paspoort-

controle en douane formaliteiten te omzeilen door gebruik te maken van een 

VIP Aankomstservice? Bij aankomst wordt u bij de gate opgewacht en naar 

een lounge begeleid. Hier kunt u onder het genot van een hapje en een drankje 

in alle rust op uw ruimbagage wachten, terwijl intussen de formaliteiten ver- 

sneld geregeld worden. Op de luchthaven van Marrakech alsmede bij terug-

komst op Schiphol  kunnen wij deze exclusieve service voor u verzorgen. Op 

Schiphol wordt u zelfs direct bij het verlaten van het vliegtuig opgewacht en 

per luxe limousine naar het VIP Centre gereden. Toppunt van exclusiviteit!

STIJLVOLLE TRANSFERS TER PLAATSE
Eenmaal door de douane wilt u natuurlijk zo snel en comfortabel mogelijk 

naar uw vakantieadres. Vanaf de luchthaven reist u per luxe privétransfer met 

chauffeur direct naar uw hotel of vakantievilla. Uiteraard draagt de chauffeur 

zorg voor uw koffers. Op diverse bestemmingen zijn ook bijzondere transfers 

mogelijk, bijvoorbeeld per stretched limousine of helikopter. 

Vraag naar de mogelijkheden bij onze Luxury Travel Consultants.

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. Ook een aanrader wanneer 

uw vakantieadres afgelegen ligt. Wij kunnen in plaats van een privétransfer 

vanaf de luchthaven voor de gehele verblijfsduur een (royale) huurauto voor u 

regelen. Wilt u na een vroege vliegreis of ongunstige aankomsttijd niet direct 

een huurauto instappen maar toch liever het gemak en comfort van een privé-

transfer dan regelen wij deze voor u en kunnen wij de huurauto de volgende dag 

bij uw vakantieadres laten afleveren. 

Natuurlijk kunt u ook een auto voor enkele dagen huren. Onze Luxury Luxury 

Travel Consultants adviseren u graag.

Uitgerust aankomen op uw bestemming is een goede start van uw vakantie. Uw vliegreis zo comfortabel mogelijk maken 

draagt hier absoluut aan bij. Gun uzelf bijvoorbeeld extra beenruimte en een bredere stoel door voor de Premium Class of een Comfort stoel 

te kiezen. Alhoewel dit niet altijd mogelijk is reist u natuurlijk het meest comfortabel in de Business Class, waar u de meest persoonlijke en 

uitgebreide service ervaart. Hoe u ook vliegt, op de bestemming wordt u per exclusieve privétransfer naar uw accommodatie gebracht.
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UNIEKE MENSEN, UNIEKE WENSEN

In deze brochure vindt u bij ieder zorgvuldig ge- 

selecteerd 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 ‘Hotels speciaal voor u’ 

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

resorts op thema en doelgroep geordend met 

aanvullende informatie over mogelijke thema-

aanbiedingen. Zo kunt u in één oogopslag zien 

welke hotels iets speciaals voor u in petto hebben.  

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. De sportieve voldoening is 

gegarandeerd en zo worden de uiteenlopende 

wensen van u en uw reisgezelschap vervuld.

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 restau- 

rants, 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 in bijzondere 

locaties. Bijvoorbeeld herenhuizen, kasteeltjes 

en kloosters met een authentieke uitstraling voor 

een extra dimensie aan uw vakantie.

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 topniveau Michelin-sterren-

restaurant 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 voor-

keur in een veilige omgeving. Bij resorts met dit 

thema vindt u speciale faciliteiten zoals een kin-

derzwembad 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 golfmogelijkheden, 

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. Golfen onder sublieme 

omstandigheden, waar u zich de koning te rijk 

voelt.

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 zeld-

zaam 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 pas-

gehuwden hebben geregeld.

HUWELIJKSJUBILEUM
Luxe hotels en resorts die met u meedenken om 

de viering van uw huwelijksjubileum tot iets on- 

vergetelijks maken. Intiem of juist groots en fees-

telijk, deze hotels bieden u aange name extra’s of 

aantrekkelijke kortingen.

SENIOREN
Wijsheid komt met de jaren en u heeft alle recht 

om van uw leeftijd te profiteren. Veel van onze 

hotels bieden kortingen of geven iets extra’s aan 

gasten die 55, 60 of 65 jaar en ouder zijn. Het zijn 

normale eigentijdse tophotels met als enig ver- 

schil deze blijk van waardering voor uw levens-

jaren.

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 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. 

Het zijn stuk voor stuk pareltjes. Of het nu om een prachtig resort gaat of een 

stijlvol ogend hotel. Graag zijn onze Luxury Travel Consultants bereid u in uw 

keuze te assisteren of raadpleeg uw reisbureau of lokale reisagent.

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 de opvallende architectuur, de 

fantastische ligging, de unieke sfeer of de elegante ambiance, het hoogstaande 

serviceniveau, de geboden privacy, de kwaliteit en omvang van de kamers, de 

vele faciliteiten, zoals een Spa of golfbaan, of de aanwezigheid van een kids-

club en natuurlijk de uitstekende keuken. Ook de algehele verhouding tussen 

de gevraagde prijs en de geboden kwaliteit hebben wij in onze beoordeling 

meegenomen. En tot slot de algehele uitstraling van de accommodatie.

Op de introductiepagina van de bestemming van uw keuze vindt u de hotel(s)

die wij aanbieden onder het label ‘Speciaal aanbevolen’.

HOTELWAARDERINGEN
Naast onze eigen aanbevelingen kan het voor u ook interessant zijn om de 

beoordelingen te lezen van reizigers die eerder in de door ons geselecteerde 

accommodaties verbleven. Hiertoe werken wij samen met Tripadvisor, de 

grootste hotelbeoordelingswebsite ter wereld.

Tripadvisor hanteert een ‘bolletjes’-systeem:

5  = uitmuntend; 3 = goed;

4,5  = zeer goed tot uitmuntend; 2 = redelijk;

4  = zeer goed; 1 = niet aan te raden

3,5  = goed tot zeer goed;

U vindt deze waardering in het informatieblokje bij elk hotel. De vermelde 

beoordelingen zijn verzameld op 15 juni 2018. Sindsdien kunnen wijzigingen 

zijn opgetreden. 

Op onze website www.silverjet.nl vindt u de meest actuele beoordeling. 

HOTELGROEPEN NAAR ONS HART
Er bestaan wereldwijd veel hotelgroepen, maar slechts enkele voldoen aan 

het hoge kwaliteitslabel van Silverjet Vakanties. Hotels die deel uitmaken van 

deze groepen worden in deze brochure met onderstaande logo’s aangegeven.

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? Dan bent u aan het 

juiste adres bij de hotels die aangesloten zijn bij de Small Luxury Hotels of the 

World. Kleinschalig en onafhankelijk, dat zijn hier de belangrijkste kenmerken. 

Meer dan 500 hotels verdeeld over meer dan 80 landen bieden elk een 

unieke ervaring. 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. Een 

uitmuntend restaurant is namelijk een ‘must’ voor deze hotels. Kleinschalig 

begonnen in Frankrijk in de jaren ’50 van de vorige eeuw en uitgegroeid tot 

een keten met 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
Dit zijn meer dan hotels alleen. Een hotel met het label DESIGN HOTEL is 

een verzameling verhalen verpakt in een hotel. Elk hotel draagt de ideeën uit 

van een hotelier met visie; iemand met passie voor het vak. Waar oprechte 

gastvrijheid een vanzelfsprekendheid is en de culturele authenticiteit 

respectvol behouden wordt. Alle hotels van deze groep imponeren met hun 

unieke design en bijzondere architectuur. Er zijn maar liefst 292 onafhankelijke 

Design Hotels verdeeld over 58 landen wereldwijd.

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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DE SILVERJET COLLECTIE

Ultiem genieten is het resultaat van een keuzeproces waar wij u op alle ma- 

nieren bij willen ondersteunen. Wat u doet genieten is afhankelijk van uw 

vakantiedoel en uw vakantiegezelschap. De eerder besproken thema’s helpen 

daarbij. Daarnaast kunt u ook feitelijke of facilitaire wensen hebben in directe 

relatie tot de prijs.

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

icoontjes. Zie hieronder hun betekenis.

Dit icoontje geeft aan dat u hier gebruik kunt maken van gratis wifi op uw kamer 

en in de openbare ruimten. Bij uitzondering kan het gebeuren dat u ter plaatse 

bij dient te betalen voor een hogere snelheidsverbinding. Meer informatie hier-

over vindt u op de Reisinformatiepagina’s achterin deze brochure.

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

vanwege de afgelegen ligging en de excursiemogelijkheden in de omgeving 

waarbij eigen vervoer essentieel is. Deze hotels zijn herkenbaar aan boven-

staand icoontje. Wilt u toch gebruik maken van onze privétransfer en de auto 

een dag later bij uw hotel in gebruik nemen? Onze Luxury Travel Consultants 

informeren u graag.

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 een 

‘honeymoon’-icoontje. U vindt er niet alleen een romantische sfeer en daarop 

afgestemde services maar ook zijn er aantrekkelijke voordelen speciaal voor 

u als pasgehuwden.

HOTELVOORZIENINGEN; GOED OM TE WETEN!
Bij de beschrijvingen van de hotels en resorts in deze brochure geven wij 

allereerst een korte ‘Impressie’. Omdat wij de accommodaties persoonlijk 

hebben bezocht proberen wij u door het geven van deze impressie nog eens 

extra te ondersteunen bij het maken van uw keuze.

Vervolgens vindt u vooral feitelijke informatie. In de paragraaf ‘Faciliteiten’ staat 

een uitgebreid overzicht van de aanwezige voorzieningen en eventueel seizoen- 

gebonden openstellingen.

In de regel zijn een bezoek aan de kidsclub, landsporten (overdag) en niet-

gemotoriseerde watersporten gratis. Is dit niet het geval en bij ons bekend, dan 

wordt dit vermeld. Gaat u ervan uit dat voor een babysitter en gemotoriseerde 

watersporten altijd een vergoeding gevraagd wordt, tenzij wij het tegendeel 

vermelden.

Bij wellnesscentra zijn massages, therapieën en lichaamsbehandelingen niet 

inbegrepen. Andere Spa-voorzieningen als stoombaden, sauna, hamam, 

zwembaden, etc. zijn, afhankelijk van de bestemming, gratis of tegen betaling. 

Op de intropagina’s van de landen geven wij aan wat de regel in dat land is.

KAMERBEZETTINGEN
In de paragraaf ‘Accommodatie’ vindt u het aantal kamers, 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 dit aantal 

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 

hanteren, vermelden wij dit.

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 site 

het complete overzicht bij het hotel van uw keuze.

LUXURY TRAVEL CONSULTANTS
Wij hebben inmiddels diverse mogelijkheden beschreven om u te helpen bij 

het vinden van het voor u beste hotel. Omdat wij weten wat de kracht van 

persoonlijk advies is, kunt u altijd overleggen met ons deskundig verkoopteam. 

Zij denken met u mee en adviseren u vanuit hun eigen ervaring. Als team 

kennen zij alle bestemmingen en accommodaties door en door. 

Mocht u dus liever met iemand persoonlijk spreken of aanvullende informatie 

willen, bel ons gerust op 055-357 55 97.

Heel persoonlijk zijn de extra’s die onze collectie aan hotels bieden.

Voor de één is gratis wifi op de kamer essentieel, de ander wil weten of de autohuur inbegrepen is

en de gezinnen stellen de aanwezigheid van een goede kidsclub op prijs. Ieder van onze reizigers heeft zo zijn voorkeur.

Daarom onderstaande icoontjes om u te helpen bij de selectie.
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FAMILIEVAKANTIES
Samen genieten en met elkaar bijzondere ervaringen delen. 

Dat kan goed tijdens een familiereis samen met grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen, 

waarbij de gezelligheid voorop staat. Want wanneer bent u in deze hectische tijd nog echt samen? 

Tijd voor elkaar, tijd om te luisteren, te lachen en samen nieuwe herinneringen te maken. 

VOOR ELKE LEEFTIJD WAT WILS
Ieder gezin of familie heeft een eigen manier van 

samen zijn en ontspannen. En los van de tijd samen 

heeft ook ieder individu zijn of haar ideeën bij ‘iets 

leuks doen’.

Onze bestemmingen en accommodaties spelen hier 

bijzonder goed op in. We hebben speciale kind-

vriendelijke hotels met kindermaaltijden, grote 

familiekamers, ruime suites met meerdere slaap-

kamers, met elkaar ver bonden kamers of een 

complete villa met of zonder personeel, helemaal 

alleen voor u en uw familieleden. Zo kunt u uw 

vakantie op verschillende thema’s indelen en zorgen 

dat iedereen het naar de zin heeft.

Liever meerdere plekken ontdekken tijdens uw 

familievakantie? Een on ver getelijke culturele rond- 

reis per huurauto langs fascinerende steden en 

indrukwekkende bezienswaardig  heden behoort  

zeker ook tot de moge lijkheden. Dit alles in uw eigen 

reistempo en gevuld met activiteiten die geschikt zijn 

voor jong en oud.

IETS SPECIAALS TE VIEREN?
Heeft uw als gezin of familie een speciale reden 

om met elkaar op vakantie te gaan? Een huwelijks-

jubileum bijvoorbeeld? 

Graag denken wij met u mee om u en uw familie een 

zorgeloze en onvergetelijke tijd te bezorgen. 

Deel uw wensen met onze Luxury Travel Consultants 

en laat u verrassen.

PORTUGAL
-  Cascade Wellness & Litestyle Resort - 

 Algarve 285

-  Vila Vita Parc - Algarve 288-290

-  Pine Cliffs Residences - Algarve 294-295

-  Pine Cliffs Hotels & Ocean Suites - 

 Algarve 292-293

-  Epic Sana - Algarve 296-297

-  The Lake Spa Resort - Algarve 299

SPANJE
-  Insotel Fenicia Prestige - Ibiza 190

-  Blau Privilege Porto Petro Resort - Mallorca 194

-  St Regis Mardavall  - Mallorca 199

- Royal Hideaway Asia Gardens - 

 Costa Blanca  210-211

-  Kempiski Hotel Bahia - Costa del Sol 219

-  Marbella Club - Costa del Sol  226-227

-  Don Carlos Resort & Villas - 

 Costa del Sol  228-229

-  Melia Sancti Petri - Costa de la Luz 230-231

-  Lopesan Costa Meloneras - 

 Gran Canaria 240-241

-  Lopesan Baobab Resort - 

 Gran Canaria 242-243

-  Gran Hotel Bahia del Duque - Tenerife 248-249

-  Baobab Suites - Tenerife 250

-  Iberostar Hotel Anthelia - Tenerife 252-253

-  GF Victoria - Tenerife 256

-  Sheraton La Caleta - Tenerife 257

-  Hotel Suite Villa Maria - Tenerife 259

-  The Ritz-Carlton Abama - Tenerife 262-263

-  Gran Melia Palacio de Isora - Tenerife 264-265

-  Sheraton Fuerteventura - Fuerteventura 270

-  Princesa Yaiza - Lanzarote  272-273 

TURKIJE
-  Kempinski Barbaros Bay - Bodrum 116-117

-  Six Senses Kaplankaya 118-119

ENKELE SUGGESTIES 

CYPRUS
-  Elysium - Paphos 98-99

-  Annabelle - Paphos 100

-  Almyra - Paphos 101

-  Columbia Resort - Pissouri 104-105

-  Anassa - Latchi 106

-  Amathus Limassol - Limassol 107

-  Park Lane Limassol - Limassol 108-109

GRIEKENLAND
-  Cape Sounio - Atheense Riviera 31

-  Westin Costa Navarino - Peloponnesos 32-33

-  The Romanos - Peloponnesos 32-33

-  Porto Zante Villas & Spa - Zakynthos 36-37

-  Ikos Dassia - Corfu 40-41

-  Ikos Oceania - Halkidiki 46-47

-  Sani Resort - Halkidiki 48-49

-  Ikos Olivia - Halkidiki 50-51 

-  Avra Imperia - Kr eta 56-57

-  Elounda Beach Hotel & Villa - Kreta 70-71

-  Sheraton Rhodes Resort - Rhodos 74

-  Lindian Village - Rhodos 77

-  Neptune Hotels Resort - Kos 80-81

-  Ikos Aria - Kos 82-83

ITALIË 
-  Borgo Egnazia - Puglia 152-153

-  Verdura Resort - Sicilië 164

-  Belmond Villa Sant’Andrea - Sicilië 167

-  Falkensteiner Capo Boi - Sardinië 174 

-  Chia Laguna - Sardinië 176-177 

MAROKKO
-  Fairmont Royal Palm - Marrakech 318-319

-  Four Seasons Marrakech - Marrakech 320-321

-  Sofitel Agadir Royal Bay Resort - Agadir 326
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FASCINEREDENDE STEDEN

ER EVEN TUSSENUIT
Naast een geheel eigen, uniek karakter hebben steden ook iets mondiaals.  

Het is daar waar internationale beurzen en festivals worden gehouden en waar 

beroemde modehuizen de mooiste straten bezetten. Steden kennen niet alleen 

lokale bewoners, maar ook internationale gemeenschappen. Het leven van 

een stedeling is kosmopolitisch, buiten de deur dineren, theaterbezoek, een 

cappuccino en een vlugge blik in de ochtendkrant alvorens zich te begeven in 

de fast lane van werk en carrière.

Een stad fascineert altijd. Voor menig vakantieganger op weg naar een strand-

bestemming is de stad vaak niet meer dan een aanvlieghaven. Dat is jammer, 

want juist de combinatie van het verblijf in een interessante stad met een strand- 

bestemming maakt een reis afwisselend en compleet. 

Met dit in het achterhoofd hebben wij dan ook onze combinatiereizen samen-

gesteld.

Maar ook een echte, volledige stedentrip, bijvoorbeeld in het voor- of najaar, is niet 

te versmaden. Niet zelden is juist de stad een perfecte kennismaking met een 

land, een geconcentreerde versie ervan. 

Silverjet Vakanties biedt in de meeste landen die in deze brochure zijn opge-

nomen reizen aan naar de interessantste steden.

Daarnaast kunt u een bezoek aan een stad combineren met een verblijf in een 

luxe strandhotel.

Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.

ONZE GESELECTEERDE STEDEN

GRIEKENLAND
- Athene 27

ITALIË
- Florence 131+134+135

- Napels 143

- Palermo 162

- Rome 128-129

- Venetië 126-161

MAROKKO
- Marrakech 316-325

PORTUGAL
- Lissabon 277-278

- Porto 276

SPANJE
- Barcelona 180

- Bilbao 184

- Madrid 181

- Malaga 218

- Sevilla 213

- Valencia 207-208

Voor ons totale aanbod aan louter stedentrips nodigen wij u 

uit om onze website, www.silverjet.nl te bezoeken.

Steden fascineren. 

Wisselingen van overheersers, cultuur en geloof worden weerspiegeld in musea, godshuizen, 

lokale markten, culinaire gewoonten en alledaagse situaties. 

Ga op ontdekkingstocht!
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PRIJSWIJZER & OVERIGE BROCHURES

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 twee tot vier 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 prijsindicaties 

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 2018). 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, belang rijke 

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 variëren in hoge mate 

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

u vroegtijdig boekt! Voor de actuele prijs en voor de prijs van de in deze 

brochure beschreven type kamers die niet in de prijzenblokjes worden 

vermeld verwijzen wij u naar uw reisbureau, onze verkoopafdeling of onze 

website www.silverjet.nl. Hier vindt u ook dagelijks de nieuwste aanbiedingen 

van vliegmaatschappijen en van accommodaties.

VLIEGMAATSCHAPPIJEN
Achterin deze brochure publiceren wij voor alle bestemmingen reisinforma-

tiepagina’s met een selectie van de beste vliegverbindingen. In de eerste 

kolom van dit overzicht staat de vliegmaatschappij waarop wij onze indicatie-

prijzen hebben gebaseerd. Dit hoeft niet altijd de voordeligste optie te zijn, 

er is ook rekening gehouden met de meest comfortabele mogelijkheid vanuit 

Amsterdam, 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 regel matig 

actietarieven waardoor de prijzen lager uitvallen.

DROOMREIZEN…
Wij hebben nog veel meer reizen voor u! U vindt ze onder andere in onder-

staande brochures. Bestel ze online via www.silverjet.nl of telefonisch via 

onze Luxury Travel Consultants.

DUBAI - ABU DHABI - OMAN
2018-2019
Op minder dan 7 uur vliegen waant u zich  

in een sprookje van Duizend-en-een-nacht. 

Geniet van een zonzeker klimaat, parelwitte 

zandstranden en de ontelbare mogelijk-

heden om te shoppen. 

Of over weeg een onovertroffen en ideale 

combi natie met bijvoorbeeld de Seychellen, 

Mauritius of de Malediven.

VERRE VAKANTIES
2018-2019
Verre vakanties à la Silverjet. Luxe par 

excellence! Het aanbod in het Verre Oosten 

hebben we dit jaar uitgebreid met het intri- 

gerende Vietnam, maar ook de hoogtepunten 

van Maleisië & Indonesië behoren tot de 

mogelijkheden. Nieuw in Afrika is Tanzania 

waar u naast een avontuurlijke safari heer- 

lijk kunt relaxen op Zanzibar. Voor uw 

huwelijksreis zijn bij uitstek de prachtige 

eilanden Mauritius, de Seychellen en de 

Malediven geschikt. Kies in de Caribbean 

voor een verblijf aan een van de mooie stran- 

den van Aruba, Bonaire, Curaçao, Jamaica of 

de Dominicaanse Republiek. Of wat dacht u 

van de Riviera Maya in Mexico. 

LUXE CRUISEVAKANTIES
2018-2020
Heeft u wel eens aan een cruise gedacht?

Bij Silverjet boekt u de meest unieke cruises 

naar alle uithoeken van de wereld. 

Deze brochure bevat uitsluitend de meest bij- 

zondere cruises van door ons gese lecteerde 

toprederijen. Raadpleeg deze brochure voor 

uw Luxe-, Expeditie-, Yacht- en Zeilcruise en 

ervaar de reis van uw leven!
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GRIEKENLAND

De warmte van Griekenland omarmt iedere 

bezoeker. Het aangename mediterrane klimaat, 

het aantrekkelijke en gevarieerde landschap, de 

gastvrije en vriendelijke bevolking en de heerlijke 

keuken staan garant voor een plezierig verblijf. 

De rijke en eeuwenoude cultuur van Griekenland 

heeft zijn sporen vooral nagelaten op het vasteland 

in de vorm van indrukwekkende gebouwen en 

ruïnes uit de Oudheid. De opkomst van het Grieks-

orthodoxe geloof heeft bovendien fraaie kerken 

opgeleverd. Daarnaast zijn de kuststreken met hun 

gemoedelijke dorpjes en uitnodigende stranden 

voor menig toerist onweerstaanbaar. De eilanden 

in de Egeïsche en Ionische Zee hebben een geheel 

eigen aantrekkingskracht.

Aan vrijwel elk stukje grond is een mythe verbonden, 

met vaak een kern van historische waarheid. Maar 

ook als u niet gelooft in de goden en nimfen, dan zijn 

er altijd nog de overblijfselen van tempels, zuilen en 

mozaïeken om u te herinneren aan de roemrijke 

geschiedenis van het land. Griekenland heeft een 

rijke historie met veel tradities.

De Griekse keuken heeft een uitgebreide variëteit 

aan gerechten welke een uitzonderlijk smaakvol 

culinair avontuur kunnen zijn. Haar keuken heeft 

drie geheimen: goede en verse ingrediënten, het 

juiste gebruik van kruiden en specerijen en de 

beroemde Griekse olijfolie. Voor de Grieken is het 

delen van een maaltijd met vrienden thuis, in een 

restaurant of in een taverne een diepgewortelde 

sociale aangelegenheid. 

Griekenland steelt ieders hart. Een land met een vriendelijke bevolking, 

een schitterende natuur en een ongekende culturele rijkdom. 

Van dynamisch Athene tot het allerkleinste eilandje waar de tijd lijkt stil te staan, het verveelt geen moment.

Omdat er in Nederland vele Griekse restaurants 

te vinden zijn, zal menigeen bekend zijn met 

de traditionele Griekse gerechten – al smaken 

ze in Griekenland heel anders dan bij ons. De 

maaltijd begint vaak met mezédes, kleine hapjes 

die de spijsvertering op gang brengen. Daarna 

volgen gerechten als souvlákia (geroosterde 

stukjes varkensvlees), tzatziki (dip van yoghurt en 

komkommer), Griekse salade (met feta) en keftédes 

(varkensgehaktballetjes). Afhankelijk van de locatie 

staan ook vaak lams- en visgerechten op het menu.

Wijnliefhebbers kunnen in Griekenland hun hart 

op ha len. Traditionele wijngebieden als Naoussa 

in Macedonië en Papaïoannou in de Peloponnesus 

focussen steeds meer op kwaliteit met gebruikma-

king van lokale druiven, wat interessante resultaten 

oplevert.

Wij selecteerden de allerbeste resorts en luxe 

hotels op de Peloponnesos en het noordelijke 

schiereiland Halkidiki, alsmede op de uitverkoren 

Griekse eilanden Corfu, Zakynthos, Kreta, Mykonos, 

Kos, Patmos, Rhodos en Santorini.

U kunt deze eilanden als aparte strandvakantie 

bezoeken, maar ook met Athene en de Peloponnesos 

combineren, of combineer de eilanden Santorini 

en Mykonos tot een afwisselende combinatiereis. 

Maar ook Kos en het onbekendere eilandje Patmos 

zijn met elkaar te combineren. Zo wordt het beste 

van twee werelden in één fantastische vakantie 

verenigd! 

HOTELVOORZIENINGEN
In de Griekse strandhotels en resorts kunnen uw 

kinderen gewoonlijk gratis gebruik maken van de 

kidsclubs. In de meeste gevallen zijn ook de niet-

gemotoriseerde watersporten en de landsporten 

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

verlichting). Gemotoriseerde 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.
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Omdat er in Nederland vele Griekse restaurants 

te vinden zijn, zal menigeen bekend zijn met 

de traditionele Griekse gerechten – al smaken 

ze in Griekenland heel anders dan bij ons. De 

maaltijd begint vaak met mezédes, kleine hapjes 

die de spijsvertering op gang brengen. Daarna 

volgen gerechten als souvlákia (geroosterde 

stukjes varkensvlees), tzatziki (dip van yoghurt en 

komkommer), Griekse salade (met feta) en keftédes 

(varkensgehaktballetjes). Afhankelijk van de locatie 

staan ook vaak lams- en visgerechten op het menu.

Wijnliefhebbers kunnen in Griekenland hun hart 

op ha len. Traditionele wijngebieden als Naoussa 

in Macedonië en Papaïoannou in de Peloponnesus 

focussen steeds meer op kwaliteit met gebruikma-

king van lokale druiven, wat interessante resultaten 

oplevert.

Wij selecteerden de allerbeste resorts en luxe 

hotels op de Peloponnesos en het noordelijke 

schiereiland Halkidiki, alsmede op de uitverkoren 

Griekse eilanden Corfu, Zakynthos, Kreta, Mykonos, 

Kos, Patmos, Rhodos en Santorini.

U kunt deze eilanden als aparte strandvakantie 

bezoeken, maar ook met Athene en de Peloponnesos 

combineren, of combineer de eilanden Santorini 

en Mykonos tot een afwisselende combinatiereis. 

Maar ook Kos en het onbekendere eilandje Patmos 

zijn met elkaar te combineren. Zo wordt het beste 

van twee werelden in één fantastische vakantie 

verenigd! 
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ATHENE & PELOPONNESOS

Betreed de wereld van de Griekse mythen en sagen, van goden en nimfen en ontdek de Peloponnesos, het achterland 

van de Griekse hoofdstad Athene, met zijn vele overblijfselen van tempels, zuilen en amfitheaters.

Vanuit de Costa Navarino aan de westkust kunt u het 

antieke Olympia, de bakermat van de Olympische 

Spelen bezoeken. Als overnachtingsadres bieden 

wij u hier het idyllisch gelegen The Westin Resort 

Costa Navarino en The Romanos, a Luxury Collection 

Resort met een prachtig zandstrand.

AUTOHUUR

De hotels op de Peloponnesos 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. 

Vaak wordt gezegd dat Griekenland de bakermat is 

van de westerse beschaving, maar eigenlijk is dat 

Athene. De stad wordt al zevenduizend jaar bewoond 

en beleefde zijn grootste bloei in de vijfde eeuw 

voor Christus. Athene was toen een onafhankelijke 

stadstaat en het was de baas over bijna het hele 

oostelijke deel van de Middellandse Zee. Uit die tijd 

zijn veel overblijfselen te vinden; natuurlijk op de 

Akropolis, maar ook op andere plekken in de stad en 

zeker in de goed uitgeruste musea.  Op loopafstand 

van de Akropolis en te midden van het hystorische 

centrum bieden wij u het Pallas Athena aan. Ten 

zuidoosten van de hoofdstad ligt bij de Tempel van 

Poseidon het Cape Sounio resort. 

Wie op zoek is naar het klassieke Hellas komt 

in de Peloponnesos volledig aan zijn trekken. 

Maar het is niet alleen een streek van archeolo-

gische vindplaatsen. Ook het moderne Griekenland 

heeft hier zijn oorsprong. Tijdens de Onafhan-

kelijkheidsoorlog in de 19e eeuw zijn hier grote 

veldslagen geleverd. De Peloponnesos is groot, 

ongeveer half zo groot als Nederland. De natuur 

overheerst in de binnenlanden, waar beboste 

bergen en diepe kloven (de Loúsioskloof in het 

midden is de beroemdste) elkaar afwisselen. Het is 

door een landengte van slechts 6 kilometer breed 

met de rest van Griekenland verbonden en daardoor 

net geen eiland. Hoewel: precies door die landengte 

is eind 19e eeuw het beroemde Kanaal van Korinthe 

aangelegd, waardoor je zou kunnen zeggen dat het 

nu wel een eiland is. Overigens had de Romeinse 

keizer Nero al plannen voor een kanaal. 

Ontdek het autovrije eiland Spetses. Laat u 

vervoeren per paardenkoets. Op dit eiland bieden 

wij het authentieke Poseidonion Grand Hotel aan.  

 

Aan de oostkust van de Peloponnesos is het 

middeleeuwse Nafplion met zijn Venetiaanse huizen 

met rode daken een aan te raden bestemming. 

Verblijf hier in het luxe Nafplia Palace op de top 

van een heuvel binnen de muren van het kasteel 

Akronafplia. In het zuidoosten vindt men de 

historische vestigingsstad Monemvasia. Het 

is gelegen op een rotsachtig eiland. Vanaf  het 

Kinsterna hotel, een Byzantijns landhuis, heeft u 

een prachtig uitzicht op de stad en de Ionische zee. 

EGEISCHE
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IONISCHE
ZEE

MIDDELLANDSE ZEE

Piraeus

Pylos

Korinthe

Nafplion

Kalamata

Patras ATHENE

Monemvasia

Porto HeliNafplia
Palace

The Westin
The Romanos Poseidonion Grand

Cape Sounio

Kinsterna

Spetses

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

Dagtemperatuur in °C  11  11  13  17  22  26  29  30  26  21  16  12

Watertemperatuur in °C  15  14  16  18  21  24  25  26  23  22  18  17

Zonne-uren per dag  5  6  6  7  8  19  12  11  9  7  5  4

Dagen met enige neerslag  8  7  6  5  5  3  1  2  3  5  8  8
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Athene en Monemvasia | Peloponnesos | GRIEKENLAND

Premium Graffiti Guestroom Premium Residence

PALLAS ATHENA
BOUTIQUE | HERITAGE 

KINSTERNA
BOUTIQUE | HERITAGE | HIDEAWAY

              DELUXE

Pallas Athena is een boutique hotel met artistieke kamers en suites. Het is 

prachtig gesitueerd in het hystorische centrum naast het stadhuis van Athene. 

Vele authentieke hoogtepunten van de stad zijn op loopafstand te vinden. 

Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk de metro te nemen. Metrostation 

Omonia ligt op loopafstand.  De luchthaven ligt op ongeveer een uur rijden. 

FACILITEITEN
Gourmetrestaurant op de eerste verdieping. Vanaf de veranda van het 

restaurant heeft u een prachtig uitzicht op het Kotzia plein. Het restaurant 

heeft een Griekse en mediterrane cuisine, waar men gebruikt maakt van verse 

streekproducten. Voor een cocktail en een snack kunt u terecht bij de loungebar. 

Er zijn fitnessfaciliteiten en een 24-uurs businesscentrum. Kinderopvang in de 

kamer is mogelijk. 

ACCOMMODATIE
De 63 kamers en suites zijn voorzien van flatscreen-tv,  koffie-/theezetfaciliteiten, 

en minibar. 

Premium Graffiti Guestroom (ca. 28 m², max. 2 pers.): prachtige kamers met 

een thema zoals: Spiderman, Mermaid, Wild West en nog veel meer. Kamer met  

balkon en uitzicht op het Kotzia plein.

S Loft Suite (ca. 45 m², max. 2 pers.): suite met uitzicht op de Lycabettus heuvel. 

Groot terras met exotische planten en loungestoelen. 

Indicatieprijzen p.p. incl.:  3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Athe-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Graffiti Guestroom  659  727   782 706 

Prestige Pallas Suite  753 859 876 802

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/01/19.

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.

Het Kinsterna Hotel is gelegen in een Byzantijns landhuis omgeven door 

wijngaarden en olijf- en citrusplantages. Om aan de hedendaagse eisen van 

comfort te voldoen is het landhuis grondig gerenoveerd. Het hotel biedt een 

bijzonder uitzicht op de Ionische zee en het vestingseiland Monemvasia dat op 

ca. 15 minuten rijden ligt.

FACILITEITEN
Kleine receptie en lounge met open haard. Grote infinity pool met zonneterras, 

ligbedden en poolbar. De Kinsterna Spa ligt in het hart van het oude landhuis en 

is voorzien van een hamam, jacuzzi en behandelkamers. Het restaurant heeft 

een binnen- en buitengedeelte en serveert heerlijke Griekse en internationale 

gerechten, bereid met lokale ingrediënten. Het Belvedere-terras met uitzicht op 

zee leent zich zeer goed voor een aperitief.

 
ACCOMMODATIE
De 25 kamers en suites zijn voorzien van flatscreen-tv, gratis wifi, minibar en 

kluisje. Badkamer met bad/douche.

Tweepersoonskamer (ca. 26 m², max. 2 pers.): fraaie kamer waarin de originele 

architectuur van het landhuis goed behouden is gebleven.

Premium Residence (ca. 40 m², max. 2 volw.   1 kind): open plan kamer met ruim 

balkon in de nieuwe vleugel gelegen naast het landhuis. 

Indicatieprijzen p.p. incl.: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Athe-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1164  1223  1368  1173 

Premium Residence  1381  1481  1653  1390 

Vroegboekkorting: 25% in de Premium Residence Kamer, 10% in de Tweepersoonskamer (beide 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. Voor reisinformatie zie achterin deze 

brochure.

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/peloponnesos/kinsterna-hotel-spa
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/peloponnesos/kinsterna-hotel-spa
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/athene/pallas-athena
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/athene/pallas-athena
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Griekenland | Peloponnesos | Autoreis

WONDEREN VAN KLASSIEK HELLAS

Dag 1: Amsterdam - Athene

U vliegt per KLM naar Athene waar u in de loop van de 

middag zult aankomen. Na aankomst volgt uw privé-

transfer naar Pallas Athena in het centrum van de stad. 

Hier zult u 2 nachten verblijven. Voor meer informatie over 

het hotel zie pag. 25 voor een uitgebreide beschrijving. 

 

Dag 2: Athene

Vandaag heeft u de tijd om de historische hoogte-

punten van de Griekse hoofdstad te bezoeken. De 

Akropolis met het Parthenon, gewijd aan de godin 

Athene is uiteraard een must, net als het Akropolis 

museum waar alle archeologische vondsten bewaard 

worden. Een wandeling door de oude volksbuurt Plaka 

mag ook niet ontbreken.

Dag 3: Athene - Spetses (ca. 185 km)

U haalt uw auto op bij het verhuurstation en rijdt 

richting de Peloponnesos. U passeert het imposante 

Korinthekanaal. Daarna begint het ruige bergland 

met prachtige vergezichten over de Ionische zee en 

passeert u het heiligdom van Epidaurus met een fraai 

gerestaureerd amfitheater. In het plaatsje Kosta laat 

u de auto staan en neemt u een watertaxi waarmee 

u het eiland Spetses in 5 minuten bereikt. Het eiland 

Spetses is autovrij. U komt aan bij Poseidonion Grand 

Hotel waar u 2 nachten zult verblijven. Meer informatie 

over het hotel kunt u vinden op pagina 28. 

Dag 4: Spetses

Spetses is een eiland met veel historie. De herkenbare 

statige herenhuizen zijn een lust voor het oog en zijn 

tegenwoordig de tweede woning van gefortuneerde 

Grieken. In de omgeving van de haven staan nog grote 

kanonnen die Spetses ooit moesten verdedigen tegen 

de Turkse bezetter. Spetses-stad is uitstekend te voet 

of per paard en wagen te bezichtigen. Per watertaxi 

kunt u naar een van de verborgen stranden in het 

zuiden van het eiland gaan.

Dag 5: Spetses - Nafplion (ca. 80 km)

Met de watertaxi gaat u terug naar Kosta. Vanuit 

hier rijdt u door het bergland richting de havenstad 

Nafplion die bekend staat om zijn marmeren pleinen 

en Venitiaanse huizen met rode daken. In het centrum 

hangt een gezellige, gemoedelijke sfeer. De restanten 

van de oude beschaving zijn hier goed zichtbaar. 

Boven de stad torent het Palamidifort uit de 18e eeuw. 

Het fort is in 857 treden te bereiken. Maar u kunt het 

fort ook met de auto bereiken. Aan het einde van de 

dag komt u aan bij Nafplia Palace. Ook hier zult u 2 

nachten verblijven. Kijk voor meer informatie  over het 

hotel op pagina 28.  

Dag 6: Nafplion

Vandaag kunt u het ommuurde paleiscomplex van Mycene 

bezoeken. Archeologen hebben hier negen Tholos- 

graven ontdekt en opgegraven. Het was in de oudheid 

een belangrijke stad maar ook een politiek en cultureel 

centrum. Het complex heeft een indrukwekkende 

koningsburcht, ook wel de ‘akropolis’ van Mycene 

genoemd.  De burcht is omringd door een 900 meter 

lange en ongeveer 6 meter dikke steenblokken muur.

Dag 7: Nafplion - Monemvasia (ca. 205 km)

U vervolgt uw route en passeert het antieke Sparta  

en is zeker het bezoeken waard. Sparta ontstond 

in de 10e eeuw voor Christus toen vier Dorische 

dorpen besloten zich samen te voegen. Sparta werd 

de grote vijand van Athene.  Sinds 1834  bestaat het 

moderne Sparta waar Beierse architecten brede 

straten met sinaasappelbomen en rozenstruiken 

aanlegden. Breng vervolgens ook een bezoekje aan 

het Byzantijnse Mystras. Een bijzondere, verlaten stad 

op 5 km noordwesten van Sparta. De stad ligt tegen 

een helling van een steile berg. U vervolgt uw reis en 

na een mooie rit komt u aan bij het Kinsterna Hotel. 

Hier verblijft u 2 dagen. Voor meer informatie over dit 

hotel verwijzen wij u naar pagina 25. 

Dag 8: Monemvasia

Monemvasia is gelegen op een rotsachtige eiland 

voor de kust van het dorpje Gefira. Vanuit Gefira is 

het echter niet te zien. Monemvasia ligt verscholen 

achter een hoge rots. Men noemt het ook wel het 

“Gibraltar” van Griekenland. De versterkte stad was 

eeuwenlang een autonome stadstaat die profiteerde 

van zijn strategische ligging. Vandaag de dag kunt u 

er wandelen tussen de fraai gerestaureerde huizen en 

kerkjes.

Dag 9: Monemvasia - Costa Navarino (ca. 230 km)

Via het pittoreske havenplaatsje Githio en het Mani-

schiereiland met haar beroemde torens bereikt u 

het relatief vlakke Messinië. Costa Navarino staat 

bekend om zijn duinen en brede zandstrand. Vandaag 

overnacht u in The Westin. Meer informatie vindt u op 

pagina 30.  

Dag 10-11: Costa Navarino

Het antieke Olympia ligt op ca. 110 km van Costa 

Navarino. Het is zeer de moeite waard om tijdens uw 

verblijf deze bakermat van de Olympische Spelen te 

bezoeken. Sinds het begin van de Griekse tijdrekening 

in 776 voor Christus werden elke vier jaar in de zomer 

de Olympische Spelen gehouden, Daarnaast vindt 

men in Olympia ook de ruïnes van de Zeustempel 

en de resten van de tempel die aan de godin Hera is 

gewijd. 

Dag 12: Costa Navarino - Athene (ca. 315 km)

Op de laatste dag rijdt u over de snelweg naar de 

luchthaven van Athene. Hier levert u de huurauto in  

en vliegt u terug naar Amsterdam. 

Wilt u uw verblijf verlengen? Dan raden wij u aan 

om aan de kust helemaal tot rust te komen en een 

verlenging te boeken in het prachtige Cape Sounio. 

Voor meer informatie over dit hotel kijk op pagina 29. 

Wonderen van Klassiek Hellas: 12-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon mei jun aug sep

In een tweepersoonskamer 1897 2038 2391 1779        

Hotels:

Athene Pallas Athena   5*

Spetses  Poseidonion   5*

Nafplion   Nafplia Palace   4*

Monemvasia    Kinsterna   4*

Costa Navarino    The Westin   5*

Bij de prijs inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Athene en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Privétransfer in Athene naar het hotel.

• Huurauto (middenklasse) vanaf dag 3 tot en met dag 12.

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

 Athene in een Superior Kamer, 2 nachten in Spetses in een   

 Deluxe Kamer tuinzicht, 2 nachten in Nafplion in een Deluxe

 Bungalow Kamer, 2 nachten in Monemvasia in een Double Room 

 en 3 nachten in The Westin in een Deluxe Kamer Tuinzicht.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1,3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling. Voor 

reisinformatie zie achterin deze brochure. 

Ontdek de wonderen van klassiek Hellas op de Peloponnesos. Opgravingen van het paleiscomplex van Mycene, het indrukwekkende amfitheater 

van Epidaurus en natuurlijk het antieke Olympia. Maar ook het mondaine eiland Spetses, het Venetiaanse Nafplion en het ‘Gibraltar van Grieken-

land’: Monemvasia. Het brede zandstrand van Costa Navarino is een prima afsluiting van deze autoreis.
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https://www.silverjet.nl/nl/wonderen-van-klassiek-hellas
https://www.silverjet.nl/nl/wonderen-van-klassiek-hellas
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GRIEKENLAND |  Peloponnesos |  Spetses en Nafplion

Deluxe Kamer Zeezicht Grand Villa

POSEIDONION GRAND HOTEL
BOUTIQUE | HERITAGE 

NAFPLIA PALACE
BOUTIQUE | HERITAGE 

            

Het Poseidonion Grand Hotel is al bijna een eeuw de landmark van het pittoreske 

eiland Spetses. Sinds de opening in 1914 is het populair bij de Griekse jetset. De 

grandeur van vroeger voelt u nog steeds in de architectuur en het design, ook 

in de nieuwe vleugel die achter het hoofdgebouw is gelegen. Het eiland Spetses 

heeft prachtige stranden en biedt luxe en ontspanning tijdens uw verblijf. De 

luchthaven van Athene ligt op ca. 3 uur reizen met boot en auto. 

FACILITEITEN
Zwembad met zonneterras en ligbedden. Spa met zwembad, sauna’s, 

stoombaden en diverse behandelingen. Het ‘On The Verandah’ restaurant biedt 

eigentijdse gerechten uit de traditionele keuken met verse, lokale ingrediënten. 

In de Library Brasserie kunt u terecht voor een lichte maaltijd. In de Palms bar 

kunt u terecht voor een koel drankje of snack. 

ACCOMMODATIE
De 52 kamers en suites beschikken over een flatscreen-tv, airconditioning, 

kluisje  en minibar. Badkamer met bad/douche.

Superior Kamer Tuinzicht (ca. 36 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.):  ruime 

kamer met zitje en tuinzicht, in de nieuwe vleugel.

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

historische vleugel met zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Tuinzicht  1476   1486  1850 1462 

Deluxe Kamer Zeezicht  1541   1556 1944 1527

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 18/04/19 t/m 07/10/19 indien geboekt voor 30/03/19.

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.

Nafplia Palace is gebouwd op de top van een heuvel binnen de muren van het 

middeleeuwse kasteel Akronafplia. Het complex ademt een luxe sfeer uit en 

biedt een adembenemend uitzicht over de baai van Nafplion. De luchthaven van 

Athene ligt op ca. 100 minuten rijden. 

FACILITEITEN
Ruime lobby met fraai uitzicht over zee. Een zwembad met zonneterras, lig-

stoelen en parasols. Een tweede zwembad voor gasten die in het bungalow- en 

villagedeelte verblijven. Illios is het hoofdrestaurant gelegen in het hoofdgebouw 

voor ontbijt, lunch en diner. Voor een gourmetdiner kunt u terecht in het à la carte 

restaurant Amimoni. Lobbybar met groot aanbod aan cocktails en andere drankjes. 

 

ACCOMMODATIE
De 84 kamers en bungalows zijn fraai ingericht. Ze beschikken over aircon- 

ditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer 

met bad/douche. Balkon of Terras.

Deluxe Bungalow Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): kamer met zeezicht 

en balkon. Ook boekbaar met terras en gedeeld zwembad. 

Grand Villa (ca. 85 m², max. 4 pers.): suite met woonkamer met zithoek, 2 slaap- 

kamers met en suite badkamer en groot terras met zitje en ligbedden.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Bungalow Kamer  1490  1428 1441   1376

Grand Villa   2847  2773  2786  2580

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 12/04/19 t/m 29/10/19 indien geboekt voor 31/01/19, 17% 

indien geboekt voor 28/02/19, 14% indien geboekt voor 31/03/19, 11% indien geboekt voor 30/04/19 

en 8% indien geboekt voor 31/05/19.

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.

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/peloponnesos/nafplia-palace
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/peloponnesos/nafplia-palace
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/peloponnesos/poseidonion-grand-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/peloponnesos/poseidonion-grand-hotel
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CAPE SOUNIO
FAMILY | WELLNESS

        

 

Deluxe Bungalowkamer met plungepool

Waar de wonderen van het oude Griekenland de zee omarmen ligt het stijlvolle 

Cape Sounio. Dit resort is meer dan alleen een resort, het is een beleving. 

Twee stranden worden omzoomd door groene heuvels waarop verspreid de 

bungalows en villa’s zijn gesitueerd. De vele faciliteiten voor kinderen en het 

grote wellnesscenter maken het een ideaal resort voor jong en oud. Het uitzicht 

op zee en de antieke tempel van Poseidon in combinatie met luxe en comfort 

maken uw vakantie onvergetelijk. Het centrum van Athene ligt op ca. 75 minuten 

en de luchthaven op ca. 50 minuten rijden.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over een zwembad (zoutwater) omringd door een 

zonneterras met ligbedden en parasols. Verder is er een kinderbad en een 

Kidsclub (3-12 jaar). Gedurende de zomervakantie is er ook een Teenclub. Twee 

stranden met ligbedden en beachservice. De Elixer Spa heeft meerdere baden 

en biedt verschillende lichaamsbehandelingen zoals ayurveda. Het Cape Sounio 

restaurant biedt Griekse en internationale specialiteiten voor ontbijt en diner. SO 

Oriental serveert Aziatische fusiongerechten voor diner. In de Aegean Grill bij 

het zwembad kunt u diverse gerechten en snacks bestellen.  Voor visgerechten 

kunt u terecht aan het water bij Restaurant Yali. En er is een gourmetrestaurant. 

Roomservice van 07:00 t/m 01:00 uur.

ACCOMMODATIE
Alle 150 kamers en villa’s hebben een hedendaagse inrichting en beschikken 

over airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie- en theezefaciliteiten en een 

kluisje. Mooie badkamer met ligbad en/of douche. Balkon of terras met zitje. 

Superior Bungalowkamer Bergzicht (ca. 30 m², max. 3 pers.): met sofa en 

balkon of terras met uitzicht op de heuvels in het achterland. Ook boekbaar met 

zijzeezicht.

Deluxe Bungalowkamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): ruime kamer met uitzicht op 

de Egeïsche Zee en/of de tempel van Poseidon. 

Familie Bungalowkamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/

slaapkamer met kingbed en zitje, tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, 

1 badkamer en balkon of terras met uitzicht op de heuvels in het achterland.

Deluxe Bungalowkamer met privézwembad (ca. 36 m², max. 3 pers.): ruime 

kamer met terras, privézwembad en uitzicht op de Egeïsche Zee en/of de 

tempel van Poseidon. 

Deluxe Familie Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer, ruime 

slaapkamer met kingbed, tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, 

badkamer en balkon of terras met zicht op de zee en/of de tempel van Poseidon.

Honeymoon Pool Villa (70 m², max. 2 volw.): ruime woonkamer met sofa en zitje, 

slaapkamer met kingbed, badkamer, terras met ligbedden en privézwembad 

van ca. 20 m². Zicht op de Egeïsche Zee en de tempel van Poseidon.

Deluxe Family Pool Villa (72 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime woonkamer met 

sofa en zitje en twee slaapkamers, een badkamer, terras met ligbedden en 

privézwembad van ca. 20 m². Zicht op de Egeïsche Zee en de tempel van Poseidon. 

Dream Pool Villa (72 m², max. 2 volw + 2 kind.) ruime woonkamer met sofa(bed) 

en zitje, terras met ligbedden en privézwembad van ca. 22 m².

Poseidon Pool Villa (76 m², max. 2 volw + 2 kind.) vrijstaande villa met twee 

slaapkamers. Terras met ligbedden, tuin en privézwembad van ca. 36 m².  

Pine Hill Villa (150 m², max. 3 volw. + 1 kind)  vrijstaande villa met grote 

woonkamer met eettafel en zithoek, tweede slaapkamer en twee badkamers, 

Terras met ligbedden, tuin en privézwembad van ca. 50 m².

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Bungalowkamer  1053  1337  1509   1038

Deluxe Bungalowkamer met privézwembad   1693 2153  2355 1677

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 13/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/01/19 en 

10% indien geboekt van 01/02/19 t/m 31/03/19.

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

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

brochure.

812 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/athene/cape-sounio
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/athene/cape-sounio
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THE ROMANOS & THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

     

The Westin Resort Costa Navarino en The Romanos, a Luxury Collection Resort 

vormen samen een unieke vakantiebestemming met ongekende mogelijkheden. 

Het is gelegen aan een adembenemende kustlijn met glooiende duinen en een 

breed zandstrand. Verder zijn er twee 18-holes golfbanen, een unieke Spa, twee 

bijzondere Kids Club met waterpark, bioscoop, bowlingbanen en een aanbod 

van tal van restaurants. De kamers, suites en villa’s, waarvan vele over een 

privézwembad beschikken, bieden een perfecte combinatie van moderne 

faciliteiten en hedendaags Grieks design. 

The Westin Resort Costa Navarino is een toegankelijk luxe resort ideaal voor 

families met kinderen. The Romanos, a Luxury Collection Resort, is een elegant 

hotel waar persoonlijke service, rust en ruimte hoog in het vaandel staan. De 

comfortabele sfeer en het uitgebreide aanbod aan faciliteiten maken Costa 

Navarino een ideale bestemming voor jong en oud. Op ca. 2 uur rijden ligt het 

antieke Olympia, de bakermat van de Olympische Spelen. De luchthaven van 

Kalamata ligt op een klein uur en Athene op ca. 3 uur rijden.

FACILITEITEN
In de tuinen van The Westin Resort Costa Navarino bevinden zich twee grote 

zwembaden met kinderbad en omringd door zonneterras met ligbedden en 

parasols. Voor kinderen en teenagers zijn er tal van faciliteiten zoals de Cocoon 

crèche (4 maanden t/m 3 jaar), de unieke SandCastle Kids Club (4 t/m 12 jaar) 

een speeltuin en een waterpark, restaurant en bowlingbaan. De WestinWORKOUT 

Gym beschikt over moderne fitnessapparatuur, een binnenbad, sauna’s en 

stoombaden.

The Romanos beschikt over een fraai zwembad met poolbar voor drankjes en 

snacks en zonneterras met ligbedden en parasols. Verder heeft het een eigen 

fitness center met binnenbad, jacuzzi’s en stoombaden.

Op het brede zandstrand van Navarino Dunes staan ligbedden en parasols en 

er is beachservice. Bij het sportcenter kunt u terecht voor activiteiten zoals 

windsurfen, duiken en mountainbiken. Er een sporthal voor basketbal, volleybal, 

badminton en tafeltennis en zijn er tennis- en squashbanen. Een restaurant 

in Amerikaanse stijl met 4 bowlingbanen en een bioscoop maken het Sport 

& Entertainment Centre compleet. Heel bijzonder is het race circuit van het 

Navarino Speed Experience Park. Hier kunt u met moderne 270cc CRG karts 

racen. 

De Dunes Golf Club is het beginpunt van de 18-holes golfbaan The Dunes Course. 

Op ca. 10 minuten, aan een prachtige baai ligt The Bay Course par-70, 18-holes 

golfbaan. De Navarino Golf Academy beschikt over een driving range en putting 

green.

De Ananzoe Spa beschikt over meerdere therapeutische baden en sauna’s en 

biedt lichaamsmassages en schoonheidsbehandelingen. De ‘signature behande-

lingen’ van de spa zijn geinspireerd op Griekse methoden uit de oudheid.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Beide hotels beschikken over 

een eigen buffetrestaurant. Morias bij The Westin Resort Costa Navarino is 

geopend voor ontbijt en diner. Pero bij The Romanos is geopend voor ontbijt. Op 

de centraal gelegen agora (marktplein) vindt u een aantal restaurants:  Kooc-

Taverna Secrets  en Souvlakerie voor Griekse specialiteiten, Da Luigi voor 

Italiaanse gerechten als pizza’s en pasta’s en de Kafenion voor koffie en cake. 

Verder bevinden zich in het complex nog de volgende restaurants: Het gourmet 

restaurant Perovino gespecialiseerd in mediterrane cuisine. Flame, een grill 

restaurant gelegen in het club house van de Dunes golf course. Barbouni ligt aan 

het strand en serveert visgerechten, snacks en lichte lunch. In de Amerikaanse 

Diner bij het waterpark kunt u overdag terecht voor de lekkerste hamburgers. In 

het sfeervolle restaurant Nargile kunt u de Libanese keuken ontdekken. Verder 

is er nog het Onuki restaurant met authentieke Japanse cuisine en Armyra voor 

verse vis en seafood delicatessen. Elk zwembad heeft een poolbar waar u naast 

een drankje overdag ook terecht kunt voor snacks of een lichte lunch. 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
The Westin Resort Costa Navarino

De 445 kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar 

en een kluisje. Badkamer met bad en aparte douche. Balkon of terras.

Deluxe Kamer (ca. 39 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met tuin- of zee-

zicht.

Superior Kamer (ca. 49 m², max. 3 pers.): split level open plan woon-/slaap-

kamer met terras. 

Infinity Kamer (ca. 39 m², max. 3 pers.): luxe kamer met sofa en terras met 

privézwembad van ca. 23 m². Ook boekbaar met frontaal zeezicht.

Superior Infinity Kamer (ca. 49 m², max. 3 pers.): split level open plan woon-/

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/peloponnesos/the-westin-resort-costa-navarino
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/peloponnesos/the-westin-resort-costa-navarino
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/peloponnesos/the-romanos-costa-navarino
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/peloponnesos/the-romanos-costa-navarino
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slaapkamer met terras en privézwembad van ca. 23 m².

Family Suite (ca. 70 m², max. 4 pers.): slaapkamer met en suite badkamer, 

woonkamer met sofa(bed) en badkamer, terras met tuin-/zwembadzicht.

Premium Suite (ca. 70 m², max. 4 pers.) : suite met woon- en aparte slaapkamer 

en frontaal zeezicht.

Infinity Suite (ca. 80 m², max. 4 pers.): suite met woon- en aparte slaapkamer en 

privézwembad van ca. 30 m². Ook boekbaar met frontaal zeezicht.

The Romanos, a Luxury Collection Resort

De 321 ruime kamers, suites en villa’s zijn voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, minibar en een kluisje. Badkamer met bad en aparte douche. 

Balkon of terras. De villa’s en suites hebben daarnaast ook een butler-service, 

aparte check-in en een speciaal gereserveerd gedeelte op het strand.

Deluxe Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): elegante kamer met tuin- of zeezicht.

Infinity Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met zeezicht, terras

met zitje en privézwembad van ca. 23 m². 

Premium Deluxe Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): kamer met frontaal zeezicht. 

Premium Infinity Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): kamer met frontaal zeezicht 

en terras met zitje en privézwembad van ca. 23 m². 

Grand Suite (ca. 82 m2, max. 4 pers.): ruime woonkamer met slaapbank en 

eettafel, aparte slaapkamer met en suite badkamer en zicht op de tuinen of de 

golfbaan.

Grand Infinity Suite (ca. 82 m², max. 4 pers.): als Grand Suite maar met terras met 

zitje en privézwembad van ca. 30 m². Ook boekbaar met frontaal zeezicht.

Master Infinity Villa (ca. 142 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): villa met slaap- 

kamer, woonkamer, terras met ligbedden en privézwembad van ca. 48 m². 

Ambassador Villa (ca. 192 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind.):villa met 2 slaap- 

kamers, aparte woonkamer, outdoor living, groot terras met ligbedden en privé-

zwembad van ca. 73 m². Uitzicht op de duinen en de zee.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

The Westin, Deluxe Kamer Zeezicht   1314  1479  1939 1999 

The Romanos, Infinity Kamer   1923  1786  2426  NA

Long Stay: 10% bij verblijf van min. 21 nachten.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/19 t/m 04/07/19, 10% bij verblijf van 05/07/19 t/m 

25/07/19 en 5% bij verblijf van 26/07/19 t/m 31/08/19 indien geboekt voor 28/02/19. 20% bij verblijf 

van 01/09/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 30/06/19.

3.012 reviews

The Bay Course

Premium Kamer, The Romanos__

Premium Infinity Suite, The Westin

Aquapark, The Westin
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ZAKYNTHOS

Met onvergetelijke uitzichten over de Ionische Zee, fraaie stranden, kraakhelder water, bijzonder mooie flora en fauna 

en veel zon is Zakynthos een eiland om heerlijk te ontspannen in een van de uitstekende accommodaties.

ultieme privacy is er het zeer luxe hideaway Porto 

Zante Villas & Spa.

AUTOHUUR

De hotels op Zakynthos bieden wij inclusief privé-

transfers 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

OP ZAKYNTHOS HEEFT VOORAL HET PORTO ZANTE

ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 36-37

Ten westen van het vasteland van Griekenland 

ligt Zakynthos, Zakynthos behoort met Lefkas en 

Kefalonia tot de Ionische Eilanden. Het is het derde 

eiland qua grootte van deze eilandengroep in de 

Ionische Zee. Het eiland is 40 kilometer lang en 20 

kilometer breed. Hier geniet u van het mediterrane 

klimaat met in de zomermaanden vrijwel altijd 

zonnig en aangenaam warm weer. De oude 

dorpjes, prachtige stranden omgeven door steile 

rotswanden en het heldere zeewater maken dit 

eiland tot een unieke bestemming voor een perfecte 

strandvakantie. Op Zakynthos geniet u zowel op 

en in het water als in uw accommodatie van een 

ontspannen tijd.

Een van de meest bezochte bezienswaardigheden 

zijn de fenomenale ‘Blauwe Grotten’ aan de oostkant 

van het eiland. De unieke lichtinval zorgt voor een 

natuurlijk spektakel. Om het echt te ervaren neemt 

u een duik in het water. 

Wanneer men op vakantie is op Zakynthos is 

het een must om een kijkje te nemen bij Navagio 

Beach met het beroemde scheepswrak,  een van 

de meest gefotografeerde stranden ter wereld. In 

1982 was deze handelsboot in Turkije geweest om 

illegale goederen in te laden. De kapitein wilde de 

goederen verkopen. Echter toen de boot vlakbij 

Zakynthos was viel de motor uit vanwege de 

slechte weersomstandigheden. De boot werd on- 

bestuurbaar, kapseisde en kwam uiteindelijk terecht 

op het strand. De mythe gaat dat  de inwoners nog 

lang feest hebben gevierd door de aangespoelde 

drank en sigaretten. Omdat het strandje moeilijk 

te bereiken is kon men het wrak niet weghalen. 

Hierdoor hebben de lokale instanties besloten het 

wrak te laten liggen en is het een grote trekpleister 

geworden.

Cultuurliefhebbers bezoeken Olympia, op de Pelo-

pon nesos, waar nog steeds het Olympisch vuur 

wordt ont sto ken. In de hoofdstad vindt u een 

museum met Post-Byzantijnse kunst en wandelt 

u ontspannen over de promenade met terrassen, 

goede restaurants en uitzicht over zee.

Ten noorden van de hoofdstad bieden wij u bij 

Tragaki het ‘adults only’ hotel Lesante Blu aan. Voor 

IONISCHE
ZEE

Zakynthos

Vassilikos

Tragaki

Agios Nikolaos

Porto Zante

Lesante Blu

Shipwreck
Beach

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

Dagtemperatuur in °C  11  12  13  16  20  24  27  27  24  20 16  13

Watertemperatuur in °C  15  14  14  16  18  21  24  25  23  22  18  17

Zonne-uren per dag  4  5  6  8  10  11  12  11  9  7  4  3

Dagen met enige neerslag  10  9  8  6  4  2  1  1  4  7  10  11
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LESANTE BLU
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

    

Deluxe Pool Suite

In het voorjaar van 2017 opende nabij het pittoreske dorpje Tragaki het ‘adults-

only’-hotel Lesante Blu. Zoals de naam al doet vermoeden ligt het resort aan 

het blauwe water van de Ionische zee. Het hedendaags ontwerp en de state-

of-the-art technology komen samen in de stijlvol ingerichte suites die alle 

zeezicht hebben en vrijwel allemaal over een eigen zwembad beschikken. Het 

lidmaatschap van de prestigieuze Leading Hotels of the World groep staat 

garant voor een hoog serviceniveau. Het is immers ‘all-about-you’. Het gezellige 

centrum van Zakynthos-stad met boulevard en pleinen ligt op ca. 15 minuten en 

het vliegveld op ca. 25 minuten rijden. 

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie en lounge. Het hotel beschikt over een infinitypool 

met jacuzzi, zonneterras en poolbar. Er is directe toegang tot het strand met 

ligbedden en parasols.  De Essence Spa biedt u een ruime keuze aan massages 

en lichaamsbehandelingen. Daarnaast is er een binnenzwembad, jacuzzi, 

sauna, hamam en fitnesscenter met moderne apparatuur. Qua sport kunt u ook 

terecht op de tennisbaan. Het hotel beschikt over een eigen helikopterplatform. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. U heeft de keuze uit verschillende 

restaurants en bars. Voor elk moment van de dag en voor elk wat wils. Gaia is het 

hoofdrestaurant voor ontbijt en diner in buffetvorm. Ze serveren voornamelijk 

Griekse en Amerikaanse gerechten. Het à la carte restaurant Melia serveert 

internationale gourmetgerechten. Gedurende de dag kunt u in de Ostria Pool Bar 

& Restaurant met Griekse en mediterrane keuken terecht voor lichte maaltijden, 

snacks en verkoelende drankjes. De sfeervolle Almyra Beach Bar is gedurende 

de dag geopend voor o.a. koffie, thee en cocktails. In de Panorama Lounge Bar 

kunt u terecht in de avond om onder het genot van een drankje te genieten van 

de prachtige zonsonderhang. 

ACCOMMODATIE
Alle suites hebben een moderne inrichting en beschikken over een kingbed, 

airconditioning, flatscreen-tv, bluetoothspeakers, minibar, Nespresso-apparaat, 

kluisje en badkamer met ligbad en separate douche. Balkon of terras met 

zeezicht.

Suite (ca. 32 m², max. 2 volw.): comfortabele open plan woon-/slaapkamer met een 

sofa. De suite heeft een ruim balkon met een fantastisch panoramisch uitzicht op zee.

Signature Pool Suite (ca. 32 m², max. 2 volw.): open plan woon-/slaapkamer met 

sofa en zeezicht. Ruim terras met ligbedden en zitje. Het verschaft toegang tot 

het zwembad van 16 m² dat door een laag muurtje wordt gescheiden van het 

naastliggende zwembad.

Honeymoon Pool Suite (ca. 45 m², max. 2 volw.): open plan woon-/slaapkamer. 

Slaapkamer heeft een hemelbed en is romantisch ingericht. Badkamer met 

jacuzzi en separate douche. Vanaf het ruime terras toegang tot zwembad van 21 

m² dat door een laag muurtje wordt gescheiden van het naastliggende zwembad. 

Deluxe Pool Suite (ca. 50 m², max. 2 volw.): suite met open plan woon-/

slaapkamer met zithoek en  grote ronde jacuzzi. Ruim terras met zitje, ligbedden 

en privézwembad van 28 m². 

Royal Grand Pool Suite (ca. 100 m², max. 3 volw.): duplexsuite met op de begane 

grond woonkamer met zithoek, eettafel en ruim terras met zitje, ligbedden 

en privézwembad van 50 m². Op de bovenverdieping is een slaapkamer met 

jacuzzi, badkamer en balkon.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Suite   941 1394  1561  990 

Deluxe Pool Suite  2029   2617  3054 2078 

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/19 t/m 14/10/19  indien geboekt voor 31/01/19, en 

10% indien geboekt voor 31/03/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.nl.  Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

219 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/zakynthos/lesante-blu
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/zakynthos/lesante-blu
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PORTO ZANTE VILLAS & SPA
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

     

Op het magische eiland Zakynthos ligt een boutique resort dat al vele 

prestigieuze prijzen heeft gewonnen. Porto Zante heeft een adembenemend 

uitzicht op het nabijgelegen eiland Kefalonia en het imposante Kyllini-kasteel 

in de Peloponnesos. U wordt hier geïnspireerd door schilderijen van prominente 

Griekse schilders en designmeubels van Armani Casa en Gervasoni. 

In het 15-jarig bestaan waren hier al vele royals, regeringsleiders en celebrities 

te gast. In dit unieke resort geniet u van de ultieme privacy die de direct aan het 

strand gelegen villa’s bieden. Dit resort is ook uitermate geschikt als huwelijks- 

locatie. De verfijnde Griekse, mediterrane en aziatische keuken, het sprookjes-

achtige wellness center, een groot scala aan activiteiten en persoonlijke service 

maken dit exclusief verblijf tot een unieke ervaring voor jong en oud. Zakynthos-

stad met zijn gezellige centrum ligt op ca. 15 minuten en het vliegveld op ca. 25 

minuten rijden.

FACILITEITEN
De Waterfront Spa heeft een menu met wel 20 verschillende behandelingen 

en massages die zowel in de Spa als in de privacy van uw villa kunnen 

worden gegeven. Bij de behandelingen wordt gebruik gemaakt van natuurlijke 

Griekse Apivita-producten en Bvlgari-producten uit Italië. Aan het strand zijn 

dagelijks yoga- en pilatessessies. Voorts is er een fitnesscenter met moderne 

Technogymapparatuur. Bij het strand worden diverse watersporten aangeboden 

zoals suppen, kanoën, waterfietsen en snorkelen. Verder is er tafeltennis en 

gebruik van een tennisbaan en minigolf in de omgeving mogelijk. 

Voor de kinderen is er een speeltuin en een speciaal watersport- en activitei-

tenprogramma dat begeleid wordt door een ervaren staf. Ook kan men de 

omgeving verkennen door middel van een prachtige tocht te paard. In de buurt 

van het hotel zit een manege. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Dineren is mogelijk in uw villa of in 

het Club House Restaurant aan het water. Hier staan verse vis, kreeft en andere 

mediterrane specialiteiten op het menu. Voor jonge gasten heeft de chef een 

speciaal menu ontwikkeld. Het Maya Restaurant serveert Asian Fusion Cuisine 

met een Japanse of Thaise flair. De ‘chill-out’ Club House Bar serveert cocktails, 

martini’s en andere verkoelende dranken. Het is de ideale locatie om de avond 

in te luiden met een glas champagne of zeldzame cognac uit de grote collectie 

van de bar. Regelmatig wordt er livemuziek ten gehore gebracht. 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
De 8 villa’s bieden maximale privacy en panoramische uitzichten op de Ionische 

zee, Kefalonia en de Peloponnesos. Ze zijn stijlvol ingericht met designmeubels 

en beschikken over airconditioning, iPod-dockingstation, iMac-desktop, Sony 

Playstation, B&O flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, kitchenette (of keuken) 

met minbar en kluisje. Marmeren badkamer met ligbad, regendouche en 

Bvlgari-toiletartikelen. Tuin met veranda, ligbedden, zitje en verwarmbaar privé- 

zwembad. Butlerservice. Reist u met kinderen dan wordt de slaapkamer spe-

ciaal voor hen gedecoreerd en zijn er in de villa o.a. speelgoed en bordspellen 

aanwezig. Indien gewenst kan er voor de veiligheid een omheining om het zwem- 

bad worden geplaatst. 

Deluxe Spa Villa (ca. 85 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met zithoek en 

kitchenette, slaapkamer met kingbed, tweede woonkamer met sofabed en schrijf- 

tafel. Privézwembad van ca. 28 m² en direct aan het strand gelegen.

ONE Royal Spa Villa (ca. 120 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer met 

kingbed, bureau, inloopkast en en suite badkamer, grote woonkamer met zithoek 

en eettafel, keuken en tweede badkamer. Tuin met veranda en privézwembad van  

ca. 45 m² en privégedeelte op het strand.

Presidential Spa Villa (ca. 170 m², max. 4 volw. + 3 kind.): begane grond met woon- 

kamer, eetkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en tuin met veranda en privé- 

zwembad van ca. 40 m². Bovenverdieping met woonkamer, slaapkamer, badkamer 

en balkon. Direct aan het strand gelegen.

Grand Presidential Spa Villa (ca. 170 m², max. 4 volw. + 3 kind.): als Presidential 

Spa Villa maar ruimer en met privégedeelte op het strand.

The Royal Infinity (ca. 200 m², maximaal 4 volw. + 3 kind.): met een privézwembad 

en privéstrand. De villa heeft 2 woonkamers, 2 slaapkamers en 3 badkamers.

Royal Spa Villa (ca. 270 m², max. 6 volw. + 2 kind.): ruime villa met 3 slaapkamers 

met en suite badkamer, keuken, eetkamer en grote woonkamer. Veranda met 

tuin, barbecue, eigen Spafaciliteiten en privézwembad van ca. 60 m². Met 

privégedeelte op het strand.

Royal Spa Villa

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/zakynthos/porto-zante
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/zakynthos/porto-zante
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Grand Residence (ca. 370 m², max. 8 volw. + 6 kind.): deze ruime residence bestaat 

uit twee Presidential Spa Villa’s met een verbindingsdeur in de woonkamer en in de 

tuin. Ideaal voor verblijf van een groep vrienden of familie met volwassen kinderen.  

Imperial Spa Villa (ca. 550 m², max. 8 volw. + 6 kind.): het summum van luxe 

en privacy: villacomplex bestaande uit een Royal Spa Villa en twee ONE Royal 

Spa Villa’s met in totaal 3 zwembaden, 4 slaapkamers en 3 woonkamers. De 3 

villa’s zijn via de veranda’s met elkaar verbonden. Naast de gastenslaapkamers 

kunnen in het souterain van deze villa nog 4 personeelsleden verblijven.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Spa Villa  6341  7040  7385  7052 

Presidential Spa Villa (o.b.v. 4 pers.)   6005  6375 6648  6387 

Extra: welkomstattentie: fles champagne en fruit bij aankomst.

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

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

HET PORTO ZANTE VILLAS & SPA IS ONZE PERSOONLIJK FAVORIET. HET IS EEN 

IDEAAL RESORT VOOR HEN DIE VOOR PRIVACY EN ULTIEME LUXE GAAN. DE 

FACILITEITEN VOOR KINDEREN MAKEN HET OOK VOOR GEZINNEN EEN UNIEK 

RESORT.

80 reviews

Maya Restaurant

Spa

Royal Spa Villa_
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CORFU

In het uiterste noordwesten van Griekenland, op een steenworp afstand van het vasteland ligt het mooie eiland Corfu.  

Een groen eiland overdekt met bossen en olijfbomen en een gunstig klimaat met veel zon.

onderdeel van de welbekende Luxury Collection. 

Op Corfu zijn volop excursiemogelijkheden zoals een 

jeeptour of een boottocht naar een van de vele mooie 

baaien. En niet te vergeten, het heerlijke Griekse 

eten. Geniet van de vele plaatselijke gerechten van 

vlees, vis, groente bereid met olijfolie en heerlijke 

kazen. Of probeer in een lokale taverne een kumquat 

likeurtje.

AUTOHUUR 

De hotels op Corfu 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.

Corfu is populair vanwege sfeervolle kleine steden 

en dorpen en romantische baaien met kiezel- 

en zandstranden. Ooit deel van het uitgestrekte 

Byzantijnse Rijk, viel het eiland vanaf de 14e tot 

eind 18e eeuw onder de invloed van de luisterrijke 

Republiek Venetië. Tijdens de Napoleontische tijd 

werd Corfu wisselend bezet gehouden door Franse 

en Britse troepen. Uit die verschillende periodes 

getuigen de vele historische gebouwen op het eiland 

zoals de Venetiaanse forten in de gelijknamige 

hoofdstad Corfu, in het Grieks Kerkira genoemd. Zo 

ook de in Franse stijl aangelegde esplanade langs 

de haven in de hoofdstad en het feit dat tot op heden 

het cricket nog een van de populairste sporten op 

het eiland is. Corfu is in tegenstelling tot de rest van 

Griekenland, met uitzondering van een kortstondige 

periode, nooit bezet geweest door de Turken. 

De hoofdstad Kerkira telt ca. 25.000 inwoners. Het 

heeft een sfeervolle oude binnenstad met smalle 

straatjes, steegjes en pleintjes. De oude binnenstad 

staat sinds 2007 op de Werelderfgoedlijst van 

Unesco. Het is heerlijk slenteren door deze wijk met 

zijn vele restaurants, terrassen, bars en winkels. 

Aan weerszijden van de binnenstad liggen de oude 

en de nieuwe vesting. Vanaf de nieuwe vesting is er 

een mooi uitzicht over stad en haven. 

Aan het fraaie strand van Dassia kozen wij voor u 

het nieuwe all-inclusive lifestyle resort Ikos Dassia. 

Dit all-inclusive resort wordt gekenmerkt door een 

moderne mediterrane stijl en traditionele Griekse 

gastvrijheid. Net ten zuiden van de stad bevindt zich 

het Achilleion, de zomerresidentie die in het laatste 

decennium van de 19e eeuw werd gebouwd voor de 

Oostenrijkse keizerin Elisabeth, de beroemde Sisi. 

Zeker een bezoek waard. Evenals de karakteristieke 

dorpen op het eiland zoals Paleokastritsa, gelegen 

aan een mooie baai aan de westkust. Vanaf het 

plaatselijke klooster is er een mooi uitzicht op zee 

en omgeving. 

Bij Agios Ioannis bieden wij u het nieuwe ‘adults-

only’ hotel MarBella Nido aan. Een intiem boutique 

hotel dat een prachtig uitzicht biedt over de Ionische 

zee. In Moraitika, nog een stukje zuidelijker aan 

de oostkust, vindt u aan een lang zandstrand met 

helder blauw water Domes Miramare. Het resort is 
IONISCHE

ZEE

Lefkími

Corfu-Stad 
(Kérkira)

Ágios Matthéos

Kontokáli
Dassia

Ágios Ioannis
Moraitika

ALBANIË
Ikos Dassia

MarBella Nido

Domus Miramare

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

Dagtemperatuur in °C 11 12 13 16 20 24 27 27 24 20 16 13

Watertemperatuur in °C 15 14 14 16 18 21 24 25 23 22 18 17

Zonne-uren per dag 4 5 6 8 10 11 12 11 9 7 4 3

Dagen met enige neerslag 10 9 8 6 4 2 1 1 4 7 10 11
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MARBELLA NIDO
ADULTS-ONLY | BOUTIQUE

    

Deluxe Junior Pool Suite 

In het voorjaar van 2018 is nabij het strand van Agios Ioannis het ‘adults-only’-

hotel MarBella Nido geopend. Dit boutique hotel is gelegen tegen een heuvel 

waardoor alle suites, zoals de naam van het hotel al doet vermoeden, een 

prachtig uitzicht hebben over de blauwe Ionische zee. De elegante inrichting is 

modern maar heeft ook een ‘klassieke chic’. De persoonlijke aandacht van het 

personeel zorgt er voor dat het u aan niets ontbreekt en u kunt genieten van een 

welverdiende vakantie. Hoogteverschillen tussen de diverse niveaus maken het 

hotel minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. De luchthaven van 

Corfu ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie, lounge en lobbybar. Het hotel beschikt over een 

infinitypool met zonneterras en poolbar. Op het strand staan ligbedden en 

parasols voor de hotelgasten. Bij het strand worden diverse gemotoriseerde en 

niet-gemotoriseerde watersporten aangeboden. De Spa biedt u een ruime keuze 

aan massages en lichaamsbehandelingen. Verder is er een fitnessruimte met 

moderne apparatuur. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. U heeft de 

keuze uit de volgende restaurants en bars. San Giovanni is het hoofdrestaurant 

voor ontbijt en diner. Het à la carte restaurant Apaggio serveert mediterrane 

gourmetgerechten voor diner. Gedurende de dag kunt u in de Aquavit Pool Bar & 

Restaurant terecht voor lichte maaltijden, snacks en verfrissende drankjes. De 

Heritage Lobby Bar serveert o.a. koffie, thee en cocktails en is geopend tot diep 

in de nacht. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 70 suites hebben een stijlvolle inrichting en beschikken over een kingbed, 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, espresso-apparaat, theezetfaciliteiten en 

kluisje. Badkamer met regendouche. Balkon of terras met zeezicht.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 volw.): ruime kamer met kingbed, zitje en balkon 

met ligbedden.

Grand Terrace Junior Suite (ca. 24 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met 

terras van ca. 36 m² met jacuzzi, ligbedden en loungebank.

Junior Pool Suite (ca. 30 m², max. 2 volw.): ruime kamer met kingbed en zitje. 

Terras met ligbedden en privézwembad van ca. 15 m².

Deluxe Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 volw.): open plan woon-/slaapkamer en 

groot terras met zitje, ligbedden en een jacuzzi.

Deluxe Junior Pool Suite (ca. 35 m², max. 2 volw.): open plan woon-/slaapkamer 

en groot terras met zitje, ligbedden en privézwembad van ca. 15 m².

Deluxe Suite (ca. 50 m², max. 2 volw.): ruime suite met een woongedeelte met 

eettafel en zithoek, een slaapkamer met kingbed en en suite badkamer met 

ligbad en separate douche. Terras met ligbedden, zitje en jacuzzi.

Grand Terrace Deluxe Suite (ca. 50 m², max. 2 volw.): woongedeelte met eettafel 

en zithoek, slaapkamer met kingbed en en suite badkamer met ligbad en 

separate douche. Terras van 40 m² met ligbedden, zitje en jacuzzi.

Deluxe Pool Suite (ca. 50 m², max. 2 volw.): ruime suite met een woongedeelte 

met eettafel en zithoek, een slaapkamer met kingbed en en suite badkamer met 

ligbad en separate douche. Terras met ligbedden, zitje en privézwembad van 

ca. 20 m².

Pool Villa (ca. 50 m², max. 2 volw.): vrijstaande villa met ruime open plan woon-/ 

slaapkamer met luxe badkamer met jacuzzi, terras van ca. 70 m² met lounge-

bank, ligbedden en privézwembad van ca. 25 m².

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

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

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Junior Suite   1106 1256  1505  985 

Deluxe Junior Pool Suite   1656  1975 2328  1501 

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 18/04/19 t/m 28/06/19 en van 15/09/19 t/m 31/10/19 in-

dien geboekt voor 31/01/19, 7% bij verblijf van 29/06/19 t/m 14/09/19 indien geboekt voor 31/01/19 

en bij verblijf van 18/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure
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https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/corfu/marbella-nido-suite-hotel-villas
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IKOS DASSIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

     

In het voorjaar van 2018 opende aan een fraaie baai in het noorden van Corfu 

het Ikos Dassia. Dit all-inclusive resort wordt gekenmerkt door een moderne 

mediterrane stijl en traditionele Griekse gastvrijheid en wordt omzoomd door 

het groene, heuvelachtige achterland en een 600 meter lang zandstrand. Vele 

van de kamers en suites bieden schitterende uitzichten over de turkooizen 

Ionische zee. Het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive concept van Ikos brengt een 

nieuwe vakantie-ervaring naar Corfu waarbij de nadruk ligt op elegantie en 

kwaliteit. Op het culinaire vlak zal u hier niets te kort komen. U heeft de keuze 

uit 7 restaurants waarvan een aantal menu’s hebben die ontwikkeld zijn door 

Michellin-sterrenchefs. Naast uitgebreide kinderfaciliteiten biedt het resort 

ook een adults-only pool en apart gedeelte voor volwassenen op het strand. 

Ikos Dassia is hiermee een ideaal resort voor zowel families met kinderen als 

koppels. De luchthaven van Corfu ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
In de tuinen bevinden zich twee zwembaden, elk met een kinderbad en 

poolbar en omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols. Ook 

zijn er twee adults-only pools. Op het zandstrand kunnen hotelgasten ook ge -

bruik ma ken van lig bedden en parasols. Tevens is er beachservice. Er worden 

diverse gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde watersporten aangeboden. De 

fitnessruimte beschikt over moderne (cardio) apparatuur. Verder zijn er 2 tennis- 

banen en dagelijks yoga- en zumbalessen. Voor de jeugd is er een speeltuin 

en worden er diverse activiteiten georganiseerd. Naast de miniclub voor 

kinderen van 4 t/m 11 jaar is er crèche voor de allerkleinsten (4 maanden t/m 

3 jaar). In de maanden juli en augustus is er voor teenagers (12 t/m 17 jaar) een 

apart activiteitenprogramma. In de sfeervolle Spa by Anne Semonin vindt u een 

verwarmd binnen- en buitenbad met jacuzzi, een stoombad en sauna. De Spa 

beschikt tevens over behandelkamers voor massages en schoonheidsbe- 

handelingen. De verzorging is op basis van een luxe all-inclusive. Het mediterrane 

buffet restaurant Flavors is geopend voor ontbijt, lunch en diner. Daarnaast zijn 

er de volgende à la carte restaurants:  Dineer bij Fresco in het Italiaans speciali-

teitenrestaurant en geniet van de gerechten van Michelin chef Ettore Botrini. 

Ontdek bij Anaya de gourmetgerechten gericht op de Aziatische keuken. Met 

in het bijzonder Chinese, Thaise en Indiase gerechten. Ouzo is een traditioneel 

Grieks restaurant prachtig gesitueerd bij het strand en is de gehele dag geopend. 

Wilt u de lokale specialiteiten van Corfu eens uitproberen? Dan raden bij u aan 

om te gaan eten bij dinerrestaurant Kerkyra. Om de Provençaalse keuken uit te 

proberen kunt u terecht bij het sfeervolle Provence restaurant, dat is geopend 

voor ontbijt, lunch en diner. In de Ergon Deli kunt u terecht voor traditionele 

Griekse delicatessen. Met de Ikos ‘Dine Out Service’ kunt u ook dineren in een 

geselecteerd lokaal restaurant buiten het resort. De Almyra Beach Bar is de 

uitgelezen plaats om te genieten van een tropische cocktail of ander verfrissend 

drankje. De Aqua Pool Bar is de gehele dag geopend voor snacks en drankjes.  

De gezellige Indigo en Helios Bars zijn geopend tot in de vroege uren. 24-uurs 

roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 411 kamers en suites hebben een hedendaagse inrichting en liggen in 

een van de twee hoofdgebouwen of in de bungalows die verspreid liggen in de 

tuinen. Alle zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, Nespresso-

apparaat en kluisje. Badkamer met regendouche (in Deluxe Suites en Villa’s 

ligbad en separate regendouche). Gasten die in Deluxe suites en villa’s verblijven 

hebben toegang tot het Deluxe Collection zwembad, Deluxe Collection Lounge 

Bar en een apart gedeelte op het strand.

Tweepersoonskamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): kamer met klein balkon en land- 

of zeezicht.

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met balkon en 

land- of zeezicht.

Familiekamer (ca. 50 m², max. 4 pers.): twee Superior Kamers met verbindings-

deur.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met land- of 

zeezicht.

Panorama Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 volw. + 1 kind): Junior Suite met weids 

zeezicht en balkon of terras met kleine tuin.

Suite - 1 slaapkamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 3 kind.): slaapkamer met kingbed, 

aparte woonkamer met zithoek en balkon of terras. Badkamer met ligbad en 

separate douche. Tuin- of zeezicht.

Deluxe Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

zithoek, balkon met zitje en tuinzicht. 

Deluxe Junior Pool Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/corfu/ikos-dassia
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/corfu/ikos-dassia
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 Deluxe Pool Villa

met zithoek, terras met ligstoelen en privézwembad. Tuinzicht.

Deluxe Suite - 1 slaapkamer (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind):  ruime suite 

met slaapkamer met kingbed, aparte woonkamer met zithoek en balkon. 

Zwembadzicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Deluxe Pool Suite Beachfront - 1 slaapkamer (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): 

als Deluxe Bungalow Suite met terras en privézwembad, gelegen bij het strand.

Deluxe Suite zeezicht - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 4 volw. + 2 kind.): ruime 

suite met 2 slaapkamers, aparte woonkamer met zithoek en balkon. Badkamer 

met ligbad en separate douche. Zeezicht. 

Deluxe Pool Suite - 2 slaapkamers (ca. 90 m², max. 4 volw. + 2 kind.): suite met 2 

slaapkamers, woonkamer met zithoek, terras en privézwembad. Zeezicht.

Deluxe Pool Bungalow - 2 slaapkamers (ca. 120 m², max. 5 volw. + 2 kind.): villa 

bestaande uit 2 slaapkamers met en suite badkamer, ruime woonkamer met 

zithoek en eettafel, terras met zitje en ligbedden, privézwembad van ca. 30 m² 

en directe toegang tot het strand.

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

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

de luchthaven. 

Kamertype apr mei jun aug okt

Superior Kamer Zeezicht 1601  1499  1992 2662  1306 

Junior Suite Zeezicht 1642 1529 2141 2903 1373

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 13/04/19 t/m 24/04/19 en van 15/10/19 t/m 02/11/19; 15% 

bij verblijf van 25/04/19 t/m 25/05/19 en van 27/09/19 t/m 14/10/19; 10% bij verblijf van 26/05/19 

t/m 29/06/19 en van 03/09/19 t/m 26/09/19 en 5% bij verblijf van 30/06/19 t/m 02/09/19; indien 

geboekt voor 28/02/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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DOMES MIRAMARE
BOUTIQUE | HONEYMOON | ADULTS ONLY

       

Dit exclusieve adults only resort is in 2018 volledig gerenoveerd. Het resort is 

gelegen op een toplocatie direct aan het strand in een eeuw oude olijfgaard 

met een prachtig panoramisch uitzicht op de Ionische zee en de kustlijn van het 

Griekse vaste land. Het resort is geïnspireerd door het culturele erfgoed van 

Corfu. Hier worden oude elementen gecombineerd met de hedendaagse luxe die 

men mag verwachten.

Het resort is uitermate geschikt voor stellen en honeymooners. Gasten zijn 

welkom vanaf 16 jaar. Het resort is daarnaast ook onderdeel van de Luxury 

Collection. Corfu stad ligt op ongeveer 35 minuten rijden van het resort. De 

internationale luchthaven van Corfu ligt op ongeveer 25 minuten rijden. 

FACILITEITEN
U komt binnen in de fraaie en ruime lobby vanwaar u een prachtig uitzicht heeft. Er 

zijn twee zwembaden op het resort. In de Soma Spa in de VIP area kunt u heerlijk 

tot rust komen en zijn er allerlei mogelijkheden voor massagebehandelingen 

en therapiën. Ook is er een beautysalon. Voor de sportliefhebbers is er een 

fitnessruimte en kan men op het strand verscheidene watersporten beoefenen 

zoals onder andere: zeilen, duiken, wakeboarden en nog vele andere sporten. 

Ook zijn er mogelijkheden voor yoga. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de 

receptie van het hotel. Qua entertainment biedt het hotel allerlei evenmenten 

aan zoals een thema-avond, Griekse avond, BBQ, live muziek, beachparty of 

boottocht. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Voor het diner kunt u terecht bij 

het Makris restaurant. Hier worden voornamelijk Mediteraanse en Corfiotische 

gerechten geserveerd. Deze worden gemaakt door een Michellin Ster Chef. Bij 

1962 Gastronomy kunt u genieten van zowel een internationale als locale cuisine. 

Bent u gek op sushi? Dan raden wij u aan te gaan eten bij de Raw Bar, een sushi- 

en cocktailbar. Bij de Verde Bar kunt u genieten van fingerfood, sandwiches 

en cocktails. In de Blu Bar, waar de koning van Griekenland vaak zijn royals 

ontving, doet de naam al vermoeden dat hij erg fan was van de kleur blauw. 

Hier kunt genieten van een drankje bij het haardvuur met op de achtergrond een 

aangenaam pianospel. Maar het is ook mogelijk u te laten verwennen en gebruik 

te maken van de butlerservice.

ACCOMMODATIE
Het resort bestaat uit 113 luxe kamers, elegante suites, ruime residenties 

en privévilla’s. Er zijn 3 hoofdgebouwen waar men de  Emerald Retreats, de 

Emerald Suites en de Emerald Residences kan vinden. Daarnaast is er een 

exclusief gedeelte aan het water met de Pavilion Suites, de Pavilion Retreats 

en de HRH Villas. Allen zijn voorzien van: airconditioning, flatscreen-tv, koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar, haardroger en kluisje. Met een balkon of een terras. 

Emerald Retreat (ca 28 m², max. 2 pers.) ruime kamer met badkamer en 

inloopdouche. Terras of patio met tuinzicht. 

Emerald Retreat Zeezicht (ca 28 m², max. 2 pers.) ruime kamer met badkamer 

en inloopdouche. Terras of patio met zeezicht. 

Emerald Suite Zeezicht (ca 63 m², max. 3 pers.) suite met kingsizebed. Een toilet 

met inloopdouche en daarnaast nog een aparte badkamer met inloopdouche. 

Suite met patio of terras en uitzicht op zee. 

Emerald Suite Beachfront (ca 63 m², max. 3 pers.) direct gelegen aan aan het 

strand. Met een patio of terras en een panoramisch uitzicht op zee. 

Emerald Residence - 1 slaapkamer zeezicht (ca 95 m², max. 4 pers.) residence 

met een slaapkamer en een badkamer met inloopdouche. Een balkon met 

uitzicht op de zee en de olijfgaard

Emerald Residence - 2 slaapkamer zeezicht (ca123 m², max. 6 pers.) ruime 

residence met zeezicht en zicht op de olijfgaard vanaf het balkon. Er zijn twee 

slaapkamers en twee badkamers. 

Pavilion Retreat Zeezicht met Jacuzzi (ca 34 - 39 m², max. 2 pers.) met een 

grote veranda van 30 m² met een buitendouche en jacuzzi. 

Pavilion Retreat Waterfront (ca 34 - 39 m², max. 2 pers.) direct gelegen aan zee 

met een 30 m² grote veranda. 

Pavilion Suite Zeezicht met jacuzzi en zwembad (ca 52-62 m², max. 3 pers.) 

suite met een privézwembad van 25 m² en een buitendouche en jacuzzi.  

Pavilion Suite Waterfront met privézwembad (ca 52-62 m², max. 3 pers.) fraaie 

suite gesitueerd aan het water. Met een privézwembad en ruim terras. 

Grand Pavilion Zeezicht met jacuzzi en zwembad (ca 85-110  m², max. 5 pers.)  

grote suite met 2 slaapkamers, 2 badkamers, 2 jacuzzi’s, 2 buitendouches en 

een zwembad. Ook is er een ruime veranda.  

HRH Pearl Villa (ca 224 m², max. 3 pers.) met een totale oppervlakte van 224m² 

is dit een bijzonder ruime villa. Het zwembad is 63 m² groot daarnaast is er 

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/corfu/domes-miramare
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/corfu/domes-miramare
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een jacuzzi.  De villa heeft 1 slaapkamer en een ruime inloopkast. Daarnaast 

een badkamer met hamam en whirlpool. De villa biedt veel privacy en heeft 

een privéparkeerplaats en een directe toegang tot de zee. Alle HRH villa’s zijn 

onderdeel van de Haute Living Selection. 

HRH Ivory Villa (ca 222 m², max. 3 pers.) de Ivory villa is de Yang van de Pearl 

villa. Het verschil zijn de kleuren die worden gebruikt om een fantastische sfeer 

te creëren.

HRH Complex (ca 446 m², max. 6 pers.) het is mogelijk om de Ivory Villa en de 

Pearl Villa gezamenlijk te boeken. Daarnaast heeft u dan ook SPA Suite met 2 

behandelkamers en een lounge met zitgelegenheid tot uw beschikking.

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

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

de luchthaven. 

Kamertype   apr jun aug okt

Emerald Retreat   1290  1687  1888   1221 

Pavilion Retreat Zeezicht met Jacuzzi   1644   2290 2593   1606 

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 17/04/19 t/m 14/10/19 indien geboekt voor 31/12/18, 

25% indien geboekt voor 31/01/19, 20% indien geboekt voor 28/02/19 en 15% indien geboekt voor 

31/03/19.

Honeymoon: fles champagne, bed decoratie, fruit, traditioneel grieks gebak.

Welkomstattentie: fruit, fles Domes Miramare Premium wijn

 Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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HALKIDIKI

Het grote schiereiland Halkidiki in het noorden van het vasteland van Griekenland biedt een lange kustlijn die als een hand speels met 

drie vingers in de Egeïsche Zee reikt. Geniet hier van de traditionele architectuur, de vele kunstschatten en de mooie zandstranden.

Halkidiki, ‘het schiereiland met de drie vingers’, is 

een van de aantrekkelijkste streken van Noord-

Griekenland. De fraaie kustgebieden nodigen uit tot 

een ontspannen strandvakantie. 

Het voormalige eiland Kassandra is sinds 1970 door 

een brug met het vasteland verbonden. Langs de 

kust vindt u hier vele pittoreske vissersdorpjes.  vlak 

voor Kassandra bij het plaatsje nea Moudania kozen 

wij voor het afgelopen jaar geheel gerenoveerde 

all-inclusive resort Ikos Oceania. Op Kassandra 

bieden wij het Sani Resort een complex dat uit vijf 

afzonderlijke accommodaties bestaat en over zeer 

veel faciliteiten beschikt. 

Sithonia is bergachtiger en biedt een grillige 

kustlijn. Hier zijn grote en kleine baaien met mooie 

stranden te vinden. Aan het fraaie strand van de Golf 

van Toroneos kozen wij hier voor het eigentijdse 

all-inclusive lifestyle resort Ikos Olivia en het zeer 

stijlvolle Danai Beach Resort & Villas.

Ook Athos is bergachtig. Het bevat de heilige berg 

Athos en een autonome monnikenrepubliek met 

wel 20 kloosters, verschillende nevenkloosters en 

kloosterhoeven. Het oudste klooster stamt uit de 

10e eeuw. 

De toegangspoort tot Athos is het plaatsje 

Ouranopolis, in de buurt waarvan wij u de uniek 

gelegen Eagles Palace en Eagles Villas aanbieden. 

De architectuur en inrichting ervan doen denken 

aan een traditioneel klooster.

Een andere populaire excursie gaat naar het 

pittoreske eiland Ammouliani met zijn fraaie, lange 

zandstranden.

Thessaloniki

Nea
Moudania

Ouranoupolis

HALKIDIKI

Kassandra

Sithonia
Athos

Sani Resort

Ikos
Olivia

Eagles
Palace

Eagles
Villas

DanaiIkos Oceania

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

Dagtemperatuur in °C  8  10  13  18  23  28  31  30  26  21  14  10

Watertemperatuur in °C  9  12  17  17  20  22  25  27  25  22  14  10

Zonne-uren per dag  4  5  6  7  8  11  11  10  8  5  5  3

Dagen met enige neerslag  8  8  9  10  8  4  5  4  6  7  10  12

Ikos Olivia

AUTOHUUR 

De hotels in Halkidiki bieden wij inclusief privé-

transfers 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 HALKIDIKI HEEFT VOORAL EAGLES PALACE ONS 

HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 52
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DANAI BEACH RESORT & VILLAS
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

    

Danai Villa

Een stijlvolle hideaway die al veel internationale beroemdheden als gast heeft 

mogen begroeten. Als u op zoek bent naar discretie en privacy dan bent u hier 

aan het goede adres: Danai Beach staat al decennia bekend als een van de 

beste resorts van Griekenland. Gelegen op een klif tussen de heerlijk geurende 

pijnbomen biedt het adembenemende uitzichten over het kristalheldere water 

van de Egeïsche Zee. Aan de voet van het plateau ligt het fraaie privéstrand 

met ligbedden en cabana’s. Op het culinaire vlak zal het u hier zeker aan niets 

ontbreken. De restaurants van Danai hebben meerdere prijzen in de wacht 

gesleept. Het romantische resort is lid van de prestigieuze ‘Leading Hotels of 

the World’. De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Sfeervolle entree met receptie en lounge. Verder is er een boetiek voor de 

laatste (strand-)mode, een kiosk, juwelier, bibliotheek en biljartkamer. In de 

tuin een zwembad met zonneterras en poolbar. Bij het strand worden diverse 

watersporten aangeboden. De Danai Spa is een oase van rust, die haar focus 

legt op oosterse behandelingen zoals ayurveda, Thai- en shiatsumassages. 

Tevens beschikt de Spa over een verwarmd binnenbad. Er is een fitnesscenter 

met moderne apparatuur en een tennisbaan. Op ca. 20 minuten rijden bevindt 

zich de 18-holes Porto Carras golfbaan. Op het terras van het Andromeda 

restaurant wordt ’s ochtends het ontbijt geserveerd. ’s Avonds is Andromeda 

een à la carte restaurant met internationale specialiteiten. De Sea Horse Grill 

is voor Griekse lunchgerechten, snacks, vis en steaks van de grill voor diner. 

Het veelgeprezen Squirrel restaurant staat bekend om de hoogwaardige Franse 

keuken. Voor de culinaire liefhebber is er een speciaal ‘degustation menu’. De 

sommeliers beheren in de wijnkelder een collectie van ruim 1.700 verschillende 

Griekse en internationale wijnen. Regelmatig zijn hier wijnproeverijen, maar de 

wijnkelder kan ook het decor zijn van een ‘private dinner’. Een romantisch diner 

voor twee op het strand behoort ook tot de mogelijkheden. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 64 suites en villa’s zijn ingericht met fraaie materialen en veel oog voor 

detail. Ze zijn alle voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, Bose wifi systeem, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Marmeren badkamer met ligbad 

en separate douche, haardroger, badjas en slippers. Balkon of terras.

Junior Suite (ca. 30-35 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

zithoek, schrijftafel, kingbed en terras of balkon met zitje en tuinzicht.

Danai Suite (ca. 75 m², max. 3 pers.): ruime suite met slaapgedeelte, 

woongedeelte met zithoek en eettafel. Terras met tuin- of zeezicht.

Suite - 2 slaapkamers (ca. 80 m², max. 5 pers.): open plan woon-/slaapkamer, 

tweede slaapkamer met en suite badkamer. Terras met tuin- of zeezicht.

Pool Suite (ca. 55-60 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon-/slaapkamer met 

zithoek, schrijftafel, kingbed. Terras met tuin en privézwembad van ca. 12 m².

Executive Pool Suite (ca. 75 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

zithoek, terras met ligbedden, privézwembad van ca. 12 m² en zeezicht.

Danai Villa (ca. 195 m², max. 5 pers.): geschakelde villa bestaande uit een grote 

woonkamer met zithoek en eettafel. Twee aparte slaapkamers elk met en suite 

badkamer. Terras met ligbedden en infinitypool van ca. 12 m². Zeezicht.

Villa of the Blue Riviera (ca. 450 m², max. 7 pers.): bijzondere villa met een grote 

living met designmeubilair, een vleugel. Drie slaapkamers, privé wellnessarea, 

tuin met terras, privézwembad van ca. 20 m² en zeezicht.

Villa of the Greek Riviera (ca. 1100 m², max. 9 pers.): .): villa die zeer veel privacy 

biedt met split-level woonkamer, eetkamer, twee slaapkamers, terras met 

outdoor living, tuin en privézwembad van ca. 20 m². Beneden verdieping met 

woonkamer, 2 slaapkamers, terras en privézwembad van ca. 12 m².

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  1907 1822 1965 1812

Danai Villa (o.b.v. 4 pers.)  6030 7338 7638 5935

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

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

236 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/halkidiki/danai-beach-resort-villas
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/halkidiki/danai-beach-resort-villas
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IKOS OCEANIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

     

Junior Suite zeezicht

In het hart van Halkidiki biedt het Ikos Oceania een spectaculair uitzicht over 

de Egeïsche Zee. Dit in 2017 geheel gerestaureerde all-inclusive resort wordt 

gekenmerkt door een moderne mediterrane stijl gecombineerd met Griekse 

gastvrijheid. 

Verspreid over de 15 hectare goed verzorgde tuinen, liggen de ruime kamers en 

suites veelal met uitzicht op zee en met, bij helder weer, de berg Olympus op de 

achtergrond. De tuinen lopen geleidelijk af naar het 350 meter lange zandstrand 

omgeven door dennenbomen, olijfbomen en cipressen. 

Het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive concept van Ikos staat bekend om zijn 

superieure kwaliteit. Op het culinaire vlak zult u hier dan ook niets te kort 

komen. De luchthaven ligt op ca. 30 minuten afstand. 

FACILITEITEN
In de ruime, fraaie lobby van het hotel bevindt zich de receptie met wifi, lounge 

en winkels. Bij de drie zwembaden, waaronder een infinitypool in het ‘adults 

only’ gedeelte, die omgeven zijn met terrassen en ligweide, kunt u gratis gebruik 

maken van de ligbedden en parasols. Op het strand staan voor de hotelgasten 

ligbedden en parasols. Tevens is er een beachservice. 

In de Ikos Spa bevinden zich het verwarmde binnenbad, de sauna en de stoom-

baden. Tegen betaling kunt u zich laten masseren of gebruik maken van een van 

de vele schoonheidsbehandelingen. De fitnessruimte beschikt over moderne 

apparatuur.

De uitgebreide kinderfaciliteiten met o.a. een crèche voor de allerkleinsten 

vanaf 4 maanden - 4 jaar, miniclub vanaf 4-11 jaar en de Teen club van 12-17 

jaar maken Ikos Oceania uitstekend geschikt voor gezinnen met kinderen. Het 

hotel beschikt over een ‘adults only’ pool waardoor het ook voor koppels die rust 

zoeken uitermate geschikt is.

De verzorging is op basis van all-inclusive. U heeft de keuze uit 4 à la carte 

restaurants met overheerlijke gerechten samengesteld door Michelin-sterren-

chefs. Het restaurant Flavours biedt een mediterraan buffet in een relaxte 

atmosfeer en is geopend voor ontbijt, lunch en diner. Ouzo is gelegen bij het zwem- 

bad met traditionele Griekse specialiteiten voor ontbijt, lunch en à la carte diner. 

Geniet in het elegante Franse restaurant Provence van heerlijke Provençaalse 

gerechten in een unieke sfeer, geopend voor ontbijt, lunch en diner. Fresco 

serveert Italiaanse gerechten bereid met verse ingrediënten voor diner. Anaya 

biedt een fantasierijk menu van Anaya’s sterrenchefs, die de smaken van China, 

Thailand en India combineren, geserveerd binnen of buiten op het terras met 

uitzicht op de oceaan.

Met de ‘Dine Out Service’ heeft u de mogelijkheid om in een lokaal Grieks 

restaurant het diner te gebruiken. 

Het hotel heeft 6 bars met een keuze aan heerlijke cocktails, Gin & Tonics of 

andere alcoholische of non-alcoholische drankjes: Indigo Bar, Almyra Beach Bar, 

de Aqua Pool Bar en de ‘Lounge’ Deluxe Collection Bar, de Helios bar en de Astra 

Club. 

Tevens staan de Ikos Resorts bekend vanwege een grote selectie topwijnen die 

à la carte te bestellen zijn en bij het all-inclusive concept behoren. De 24-uurs 

roomservice maakt het geheel compleet.

ACCOMMODATIE
De 290 moderne kamers en suites zijn stijlvol ingericht met kingsizebedden 

en hebben airconditioning, kluisje, minibar, Nespresso-apparaat, theezet facili-

teiten, telefoon, flatscreen-tv en wifi. Comfortabele badkamer met douche, toilet, 

haar droger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje. 

Boekt u een van Deluxe Suites, dan geniet u van een breed scala aan privileges en 

services, waaronder het gebruik van een exclusief zwembad en gereserveerde 

strandzones. Premium roomservice en minibar zijn beschikbaar en een Deluxe 

Conciërge zorgt ervoor dat aan alle wensen wordt voldaan. 

Superior Kamer zijzeezicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met 

zitje, 2 eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed. Badkamer met douche en 

balkon of terras met zitje. Ook te boeken als Superior Kamer met zeezicht.

Familie Kamer zeezicht (ca. 60 m², max. 4 pers.): twee Superior Kamers met 

verbindingsdeur gelegen op de bovenste verdieping met uitzicht op zee.

Family Suite - 1 slaapkamer (ca. 48 m², max. 4 pers.): met woonkamer, aparte 

slaapkamer en badkamer met bad en douche. Terras met ligbedden. Deze suite 

is ook te boeken als Family Suite - 1 slaapkamer met tuin.

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/halkidiki/ikos-oceania
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/halkidiki/ikos-oceania
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Fresco Restaurant

Junior Suite zeezicht (ca. 35 m², max. 3 pers.): comfortabele open plan woon-/

slaapkamer met zitje, 2 eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed. Badkamer 

met bad of douche. Balkon of terras met zitje. Ook te boeken als Junior Suite 

met tuin of als Panorama Junior Suite (max. 3 volw. en 1 kind) met panoramisch 

zeezicht

Deluxe Junior Suite zeezicht (ca. 37 m², max. 3 volw. + 1 kind): open plan woon-/

slaapkamer met zitje. Badkamer met bad en douche. Balkon met zitje. Ook te 

boeken als Deluxe Junior Suite met tuin.

Deluxe Familie Suite - 1 slaapkamer (ca. 55 m², max. 4 volw. + 1 kind): ruime 

suite met een woonkamer, aparte slaapkamer en badkamer met bad en douche. 

Balkon of terras met ligbedden. Zeezicht.

Deluxe Familie Suite - 2 slaapkamers (ca. 75 m², max. 4 volw. + 2 kind.): ruime 

suite met een woonkamer, twee slaapkamers en twee badkamers waarvan één 

met bad en één met douche. Balkon of terras met ligbedden. Zeezicht. Ook te 

boeken als Deluxe Family Suite - 2 slaapkamers met tuin.

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer zijzeezicht  1013 1699 1944 998

Junior Suite zeezicht  1940 3662 4219 1928

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/19 t/m 24/04/19 en van 15/10/19 t/m 31/10/19, 15% 

bij verblijf van 25/04/19 t/m 25/05/19 en van 27/09/19 t/m 14/10/19, 10% bij verblijf van 26/05/19 

t/m 29/06/19 en van 03/09/19 t/m 26/09/19 en 5% bij verbliljf van 30/06/19 t/m 02/09/19, indien 

geboekt voor 28/02/19. 

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

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

3.766 reviews
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Sani Resort, gelegen aan het 7 km lange Bousoula-strand, is een uniek complex 

dat bestaat uit vijf resorts elk met een eigen karakter. Het geheel is omzoomd 

door een groen landschap van naaldbossen. 

Het hart van het resort is de schilderachtige ‘Sani Marina’ met een gezellige 

boulevard met vele boetieks, winkels, restaurants en bars. De uitgestrekte 

zandstranden en ruime keuze aan accommodaties maken dit resort geschikt 

voor jong en oud. De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Sani Resort is zeer compleet en biedt vele mogelijkheden voor ontspanning 

en activiteiten. Gasten mogen gebruik maken van de diverse faciliteiten in de 

verschillende hotelgedeeltes en de uitgestrekte zandstranden met ligbedden en 

parasols. Elk hotel beschikt over tenminste één zwembad met zonneterras en 

poolbar. Voor massages en lichaamsbehandelingen of gebruik van binnenbad 

en sauna kunt u terecht in een van de drie Spa’s. 

Er wordt veel aandacht besteed aan kinderen van alle leeftijden in de Melissa 

Crèche, Melissa Kids Club en Teenage Club, waar in het hoogseizoen tal van 

activiteiten worden georganiseerd. Daarnaast kunnen er diverse watersporten 

worden beoefend zoals duiken, waterskiën, windsurfen, zeilen en kanoën. 

De 17 bars en café’s en 19 restaurants, waaronder de Griekse Ouzerie, het culi- 

naire Water-restaurant, Katsu met Japanse specialiteiten en het Italiaanse 

Macaroni restaurant staan garant voor een plezierige middag en avond. 

Sani Beach, Sani Club, Porto Sani en Sani Dunes worden aangeboden op basis 

van een dine-around halfpension. Sani Asterias wordt aangeboden op basis van 

logies/ontbijt.

ACCOMMODATIE
SANI BEACH

Het Sani Beach is een informeel hotel met veel faciliteiten, fraai gelegen tussen 

2 zandstranden. Alle 394 kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en een kluisje. Badkamer met 

ligbad en/of douche, haardroger, badjas en slippers. 

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): kamer met balkon en tuin- of 

zeezicht.

Family Kamer (ca. 50 m², max. 4 pers.): 2 tweepersoonskamers met verbindings- 

deur.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 volw. + 1 kind): split level, open plan woon-/slaap- 

kamer met balkon en tuin- of zeezicht.

Family Suite Beachfront - 1 slaapkamer (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 

als de Family Suite maar met terras, tuin en directe toegang tot het strand. Ook 

boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 105 m², max. 4 volw. + 1 kind).

SANI CLUB

Laagbouw hotel in een park gelegen en ideaal voor gezinnen met kinderen. 

De 205 kamers en suites bevinden zich in diverse gebouwen gelegen in een 

tuin en zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezet- 

faciliteiten en kluisje. Badkamer met ligbad en/of douche.

Bungalowkamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met tuin- of 

zeezicht. 

Deluxe Bungalowkamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): kamer met terras met zitje en 

privétuintje. Met tuin- of zeezicht. 

Family Bungalowkamer (ca. 70 m², max. 3 volw. + 3 kind.): bestaande uit 2 bunga- 

lowkamers op de 1e verdieping met verbindingsdeur. Zeezicht.

Bungalow Beach Front Pool Suite (ca. 120 m², max. 4 volw. + 1 kind): suite met 

2 slaap kamers, 2 badkamers, aparte woonkamer, terras en tuin met ligbedden 

en privézwembad van ca. 18 m². Vanuit de tuin directe toegang tot het strand.

PORTO SANI

Als een dorpje liggen de 103 suites van het Porto Sani rond een groot lagune-

zwembad. De suites hebben airconditioning, flatscreen-tv, minibar en koffie-/

theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad en/of douche.

Suite (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Met balkon of terras met tuintje en tuin- of zwembadzicht. 

Family Suite (ca. 90 m², max. 4 vowl. + 2 kind.): woonkamer, slaapkamer met king- 

bed, en en suite badkamer met douche en ligbad, 2e slaapkamer met 2 een-

persoonsbedden en badkamer met douche. Terras met zitje, ligbedden en tuin. 

Tuin- of zwembadzicht.

Sani Club

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/halkidiki/sani-beach
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/halkidiki/sani-beach
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SANI DUNES

Het Sani Dunes is gelegen aan een prachtig zandstrand en de marina. Alle 

136 kamers en suites hebben een stijlvolle inrichting en beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Tweepersoonskamer (ca. 33 m², max. 2 volw.): kamer met tuin- of zwembadzicht.

Familiekamer (ca. 66 m², max. 4 volw): 2 tweepersoonskamers met verbindings- 

deur, terras en tuin.

Marina Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer, 

gelegen op de 1e verdieping met balkon en uitzicht op de jachthaven.

SANI ASTERIAS

Het exclusieve Sani Asterias is een boutique hotel gelegen aan een privéstrand 

met slechts 48 suites. Deze zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en een kluisje. 

Junior Suite (ca. 50 m², max. 2 pers.): op de 1e etage gelegen met open plan 

woon-/slaapkamer, balkon met zitje en ligbedden. Zicht op jachthaven of de zee.

Deluxe Suite Beachfront (ca. 90 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woon- en 

aparte slaapkamer. Tuin met terras, zitje en ligbedden en directe toegang tot 

het strand. 

Deluxe Family Suite (ca. 105 m², max. 4 volw. + 1 kind.): ruime suite met 2 

slaapkamers, woonkamer met zithoek en eettafel, terras of balkon met zitje 

en ligbedden. Met uitzicht op de jachthaven of de zee. Ook boekbaar met 3 

slaapkamers.

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

saloniki, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven. (Sani Asterias o.b.v. logies/ontbijt, de andere 4 resorts o.b.v. halfpension)

Kamertype  apr jun aug okt

Sani Beach, Tweepersoonskamer Tuinzicht  832 1399 1642 781

Sani Club, Bungalowkamer Tuinzicht  1214 1811 2246 910

Porto Sani, Suite Zwembadzicht  1545 2353 3284 1184

Sani Dunes, Marina Junior Suite  1050 2284 2988 999

Sani Asterias, Junior Suite Marina Front  1494 3131 3927 1141

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij min 5 nachten verblijf van 15/10/19 t/m 27/10/19. 

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 25/04/19 t/m 25/05/19 en van 27/09/19 t/m 27/10/19 indien 

geboekt voor 31/01/19. 

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

4.010 reviews

Sani Asterias Deluxe Beachfront Suite met balkon, Sani Dunes

Sani Marina
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IKOS OLIVIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Bungalow Pool Suite - 2 slaapkamers

Het Ikos Olivia opende in het voorjaar van 2015 haar deuren en bracht daarmee 

een eigentijdse stijl aan het fraaie strand van de golf van Toroneos. Het resort 

ligt in het karakteristieke kustplaatsje Gerakini te midden van een fraaie tuin met 

oude olijfbomen. Op het culinaire vlak zultl u hier niets te kort komen. U heeft 

de keuze uit restaurants waarvan een aantal menu’s hebben die zijn ontwikkeld 

door Michellin-sterrenchefs. Met het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive concept 

zorgt het voor een nieuwe vakantie-ervaring in Halkidiki waarbij de nadruk ligt 

op elegantie en kwaliteit. Voor zowel koppels als families met kinderen is Ikos 

Olivia een zeer geschikt resort. De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 45 

minuten rijden.

FACILITEITEN
In de tuin liggen 3 zwembaden, elk met een kinderbad en omringd door een 

zonneterras met ligbedden en parasols. Op het zandstrand staan voor de 

hotelgasten ligbedden en parasols en is er beachservice. Er worden diverse 

watersporten aangeboden. Tevens zijn er 2 tennisbanen en een fitnessruimte 

met moderne apparatuur. Activiteiten zijn er ook voor de jeugd. Naast de Mini 

Club voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is er de Hero Crèche voor de allerkleinsten 

(4 maan den t/m 3 jaar - tegen betaling) en ook een Teen Club (juli en augustus) 

voor teenagers van 12 t/m 17 jaar. De Ikos Spa beschikt over een verwarmd 

binnen- en buitenbad, jacuzzi, stoombad, sauna en hamam. Tevens beschikt de 

Spa over behandelkamers voor massages en schoonheidsbehandelingen.

De verzorging is op basis van all-inclusive. Het buffetrestaurant Flavors is 

geopend voor ontbijt, lunch en diner. Daarnaast zijn er de volgende à la carte 

restaurants. Fresco: à la carte restaraurant bij het strand. Serveert Italiaanse 

specialiteiten voor diner. Anaya: gourmetrestaurant van topchef Katsuhiko 

Hanamure met bijzondere Aziatische gerechten voor diner. Ouzo: traditioneel 

Grieks restaurant met fraai terras aan het strand, de gehele dag geopend. 

Provence: sfeervol restaurant met Provençaalse keuken geopend voor ontbijt, 

lunch en diner. Met de Ikos ‘Dine Out Service’ kunt u ook dineren in een 

geselecteerd lokaal restaurant buiten het resort. De Aqua Pool Bar is de gehele 

dag geopend voor snacks en drankjes. Voor een Griekse koffie of verfrissende 

cocktail kunt u terecht in meerdere bars zoals de Almyra bij het strand en Indigo 

bij de lobby. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 291 kamers en suites hebben een hedendaagse inrichting en liggen in 

het hoofdgebouw of in de bungalows die verspreid liggen in de tuin. Alle zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, Nespresso-apparaat, 

theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad en/of douche, haardroger, 

badjassen en slippers.

Gasten die in de Deluxe Bungalow Suites verblijven kunnen gebruik maken van 

het Deluxe Collection zwembad en een Deluxe Collection gedeelte op het strand.

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met klein 

balkon en land- of zeezicht.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer met sofa, balkon 

en land- of zeezicht.

Bungalowkamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met terras of 

balkon met zitje en tuinzicht.

Panorama Junior Suite (ca. 37 m², max. 3 volw. + 1 kind): open plan woon-/

slaapkamer met sofa, balkon en panoramisch zeezicht..

Bungalow Suite (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): woonkamer met zitje en sofa, 

badkamer met ligbad en separate douche, slaapkamer en balkon met zitje en 

tuinzicht.

Bungalow Suite met tuin (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): als Bungalow Suite 

maar met tuin en terras met zitje, ligbedden en tuinzicht.

Bungalow Suite Zeezicht (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): als Bungalow Suite  

maar met terras of balkon met zitje en ligbedden en zeezicht.

Deluxe Bungalow Suite (ca. 60 m², max. 3 volw. + 2 kind.): woonkamer met 

zithoek, eettafel, slaapkamer met en suite badkamer met ligbad en separate 

douche. Terras met zitje, ligbedden en zwembadzicht.

Delxue Bungalow Pool Suite (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): als Deluxe 

Bungalow Suite maar met privézwembad en tuinzicht.

Bungalow Suite Beach Front - 2 slaapkamers (ca. 75 m², max. 4 volw. + 2 kind.): 

suite met woonkamer met zithoek en eettafel en 2 slaapkamers met en suite 

badkamer. Balkon of terras. Gelegen nabij het strand.

Deluxe Bungalow Suite - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 4 volw. + 2 kind.): 

woon kamer met zitje en sofa, slaapkamer met kingbed en en suite badkamer 

met ligbad en separate douche, tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden 

en badkamer met douche en terras met zitje en ligbedden. Tuinzicht.

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/halkidiki/ikos-olivia
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/halkidiki/ikos-olivia


51 - SILVERJET VAKANTIES

Gerakini | Halkidiki | GRIEKENLAND

Deluxe Bungalow Suite Beach Front

Deluxe Bungalow Pool Suite - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 4 volw. + 2 kind.): 

als Deluxe Bungalow Suite - 2 slaapkamers maar met privézwembad en 

tuinzicht.

Deluxe Bungalow Suite Beach Front - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 4 volw. 

+ 2 kind.): woonkamer met zithoek en eettafel, slaapkamer met kingbed en 

en suite badkamer met ligbad en separate douche, tweede slaapkamer met 2 

eenpersoonsbedden en badkamer met douche. Terras met zitje en ligbedden. 

Gelegen nabij het strand en met zeezicht. 

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Zeezicht  1129 1874 2145 1146

Bungalow Suite Zeezicht  1453 2624 3247 1470

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 05/04/19 t/m 24/04/19 en van 15/10/19 t/m 27/10/19, 15% 

bij verblijf van 25/04/19 t/m 25/05/19 en van 27/09/19 t/m 14/10/19,  10% bij verblijf van 26/05/19 

t/m 29/06/19 en van 03/09/19 t/m 26/09/19 en 5% bij verblijf van 30/06/19 t/m 02/09/19 indien 

geboekt voor 28/02/19.

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

2.540 reviews
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EAGLES PALACE
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

    

Bungalow Seafront

Aan het zandstrand van de oostelijke vinger van Halkidiki ligt het Eagles Palace. 

De architectuur en inrichting doen denken aan een klooster en zijn geheel in 

harmonie met de omgeving: het mystieke schiereiland met groene heuvels en 

de heilige berg Athos omringd door het heldere turkooizen water. Een hotel 

met een bijzondere sfeer, hoog serviceniveau en unieke ligging. Ideaal voor een 

relaxte strandvakantie in een rustige omgeving. Hoogteverschillen tussen de 

diverse niveaus maken het hotel minder geschikt voor mensen die slecht ter 

been zijn. De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 100 min. rijden.

FACILITEITEN
Entree met lobbybar, lounge, juwelier en boetiek. In de tuin ligt een zout- 

waterzwembad met kinderbad omgeven door een zonneterras met ligstoelen en 

parasols. Voor kinderen zijn er een miniclub (4-12 jaar) en een speeltuin. Verder 

is er een tennisbaan en worden er fietsen verhuurd. Strand met ligbedden, 

parasols en beachservice. Tevens worden er diverse watersporten aangeboden. 

De Eagles Spa beschikt over een binnen- en buitenbad, sauna, jacuzzibad, 

stoombad en fitnessruimte. Er worden schoonheidsbehandelingen en diverse 

massages aangeboden. Het hotel beschikt over de volgende restaurants. 

Melathron: buffetrestaurant met mediterrane en internationale specialiteiten 

voor ontbijt en diner. Armyra: Griekse taverna voor à la carte lunch. Van juni 

t/m half september ook geopend voor diner met visspecialiteiten. Kamares: 

gourmetrestaurant dat veel lokaal geproduceerde producten op haar menukaart 

heeft staan. Vinum Grill: dinerrestaurant met grillspecialiteiten (juni t/m 

september). Eagles Club: bar met livemuziek en een groot aanbod aan cocktails 

en andere drankjes. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 157 kamers en suites, alle voorzien van minibar, 

flatscreen-tv, kluisje en airconditioning. Badkamer met ligbad of douche, 

haardroger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje.

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): kamer met klein balkon en zeezicht. 

Family Suite (ca. 40 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): zitgedeelte met sofabed, 

door schuifdeur afgesloten van de slaapkamer. Tuinzicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/slaap-

kamer met ruim balkon en zeezicht.

Junior Suite Seafront (ca. 45 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met ruim balkon gelegen op de 1e lijn van de zee. Ook boekbaar met jacuzzibad 

in de badkamer als Junior Suite Seafront jacuzzi.

Bungalow (ca. 50 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan woon-/slaapkamer gelegen 

in de tuinen van het resort. Terras met ligbedden, zitje en onderbroken zeezicht. 

Tevens te boeken op de 1e lijn vanaf de zee (Seafront) of met privézwembad.

Pool Bungalow - 2 slaapkamers (ca. 50 m², max. 4 volw. of 3 volw. + 2 kind.): 

slaapkamer met kingbed, tweede slaapkamer met twee eenpersoonsbedden, 

badkamer en terras met ligbedden, zitje privézwembad en zeezicht. 

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Superior Kamer Zeezicht  1085 1349 1475 892

Bungalow Seafront  1358 2340 2898 1178

Meal upgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van 18/04/19 t/m 18/05/19 en van 22/09/19 

t/m 31/10/19. 

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 18/04/19 t/m 20/07/19 en van 19/08/19 t/m 31/10/19 en 

10% bij verblijf van 21/07/19 t/m 18/08/19 indien geboekt voor 28/02/19. 10% bij verblijf van 

18/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt van 01/03/19 t/m 31/03/19. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

HET EAGLES PALACE IS ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET VANWEGE DE 

SPECIALE ARCHITECTUUR EN DE UITSTEKENDE KEUKEN.

1.199 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/halkidiki/eagles-palace
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/halkidiki/eagles-palace
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EAGLES VILLAS
BOUTIQUE | DESIGN

     

Junior Pool Villa

Het Eagles Villas is het nieuwste resort van de bekende Griekse hotelier- 

familie Tornivoukas die ook het Eagles Palace managen. De 40 stijlvolle villa’s 

beschikken alle over een privézwembad, zijn rustig gelegen op een groene 

heuvel en bieden fraaie uitzichten op zee en de heilige berg Athos. Gasten van 

Eagles Villas kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het naastgelegen 

zusterhotel Eagles Palace. Ideaal voor diegenen die op zoek zijn naar een 

stijvolle villa met de service en faciliteiten van een vijfsterrenhotel. Uitermate 

geschikt om een relaxte vakantie door te brengen, ver weg van alle drukte en 

stress. 

De ligging nabij de heilige berg Athos maakt Eagles Villas een ideaal begintpunt 

van een privécruise langs de indrukwekkende kloosters die de kust van het 

schiereiland sieren. De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 100 minuten 

rijden.

FACILITEITEN
Fraaie entree met lounge en uitzicht op zee. Een binnen- en buitenzwembad 

omringd door zonneterras met ligbedden en parasols en tevens een kinderbad. 

Verder is er een separaat gedeelte voor Eagles Villas-gasten op het strand van 

Eagles Palace. Tevens kunt u er gebruik maken van de uitgebreide Eagles Spa 

en de Kids Club. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het Lofos restaurant met terras 

serveert een internationaal ontbijtbuffet en à la carte gerechten voor lunch en 

diner. De Cabin Bar en lounge bieden een ideale setting voor een romantische 

cocktail bij zonsondergang. Daarnaast biedt Eagles Palace u nog keus uit 

4 restaurants. (In de april is het Eagles Palace nog niet geopend en zijn de 

restaurants van dit hotel dus niet beschikbaar. De Eagles Spa is in april al wel 

geopend.) 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 40 geschakelde villa’s hebben een stijlvolle inrichting en beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, minibar en kluisje. Fraaie 

badkamer met ligbad en separate douche.

Junior Pool Villa (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/ 

slaapkamer met sofa, terras met zitje, ligbedden en buitendouche en privé-

zwembad van ca. 12 m². Zeezicht.

Ocean Pool Villa (ca. 90 m², max. 4 volw. + 1 kind): slaapkamer met en suite bad-

kamer met ligbad en separate douche, woonkamer met zithoek en badkamer 

met douche. Terras met zitje, ligbedden en buitendouche en privézwembad van 

ca. 12 m². Zeezicht.

Residential Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 140 m², max. 4 volw. + 2 kind.): twee 

slaapkamers met en suite badkamer, woonkamer met zithoek en badkamer. 

Terras met zitje, ligbedden en buitendouche en privézwembad van ca. 12 m². Via 

een trap bereikt u het dakterras met ligbedden. Zeezicht.

Alle villas zijn ook te boeken met privétuin. Deze villa’s zijn lager gelegen en 

bieden zicht op zee dat enigszins onderbroken wordt door de begroeiing.

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Pool Villa  1761 2659 3089 1583

Residential Pool Villa (o.b.v. 4 pers.)  2450 3990 4099 2274

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 18/04/19 t/m 31/10/19  indien geboekt voor 28/02/19 en 

10% indien geboekt van 01/03/19 t/m 31/03/19. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

104 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/halkidiki/eagles-villas
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/halkidiki/eagles-villas
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KRETA

AUTOHUUR

De hotels op Kreta 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

OP KRETA HEEFT VOORAL HET DAIOS COVE 

LUXURY RESORT & VILLAS ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA’S 62-63

Overblijfselen van de klassieke Kretenzer bescha-

ving zijn nog steeds te bewonderen in de paleizen 

van Knossos, Phaestos, Malia en Zakros. In het 

westen vindt u de alom bekende, 18 kilometer lange 

Samaria-kloof. In het centrum het Ida-gebergte en 

naar het oosten de Lassithi-hoogvlakte, bekend 

vanwege de vele windmolens. 

Dit eiland biedt zoveel facetten, dat iedereen wel 

iets van zijn of haar gading zal vinden. 

In het westen van Kreta, aan het begin van het 

schiereiland Rodopou nabij het dorpje Kolymbari 

selecteerden wij het mooie vakantieresort Avra 

Imperial aan de baai van Kolymbari. Iets buiten 

de stad Chania bieden wij u het ‘adults only’ hotel 

Domes Noruz gelegen aan een fraai zandstrand 

aan. Nabij het autentieke stadje Rethymnon kozen 

wij voor het elegante Royal Blue Resort.

Zo’n dertig kilometer ten oosten van de aanvlieg-

haven Heraklion, aan de noordkust, zijn vooral 

Chersonissos en Malia populaire bestemmingen met 

een langgerekt zandstrand en volop restaurants en 

uitgaansgelegenheden. Bovendien liggen de ruïnes 

van een Minoïsch paleis uit de Bronstijd op korte 

afstand. Tussen Chersonissos en Stalis bevindt zich 

het prestigieuze Nana Princess met luxe suites en 

villa’s.

Qua accommodatie biedt de badplaats Elounda 

aan de noordoostkust de meeste luxe resorts. Wij 

selecteerden hier de Elounda Gulf Villa’s & Suites, 

het culinair verfijnde resort Elounda Mare, alsmede 

het op 3 kilometer van Elounda gelegen Blue Palace 

Resort & Spa bij het plaatsje Plaka. Het meest 

exclusieve resort is wellicht Elounda Beach met 

uitstekende cuisine aan de kristalheldere Mirabello-

baai, op 2 kilometer van Elounda. 

In de omgeving van het gezellige Agios Nikolaos, 

zo’n 15 kilometer ten zuiden van Elounda, zijn het 

St. Nicolas Bay Resort en het Daios Cove Luxury 

Resort & Villas uitstekende keuzes.

Agios
Nikolaos

Elounda

Rethymnon

Chania

Heraklion

Chersonissos

Panormos
Elounda Beach
Elounda Mare
Elounda Gulf Villa

St. Nicolas Bay

Daios
Cove

Royal
Blue

Blue Palace

Domes
Noruz

Nana PrincessAvra
Imperial

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

Dagtemperatuur in °C  13  14  15  17  21  24  26  27  25  21  18  15

Watertemperatuur in °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Zonne-uren per dag  3  4  6  8  10  12  13  12  10  7  6  4

Dagen met enige neerslag  9  6  6  4  3  1  1  1  1  4  7  9

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft een rijk cultureel verleden en vanwege de ligging geniet het van een 

prachtig klimaat. In het binnenland zijn er indrukwekkende bergketens. Langs de kusten vindt u prachtige baaien en heerlijke stranden.
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DOMES NORUZ CHANIA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | DESIGN

    

Upbeat Retreat Zeezicht

Aan het fraaie zandstrand van Agioi Apostoli opende in het najaar van 2016 

het Domes Noruz Chania haar deuren. De architectuur van dit trendy adults 

only hotel vindt zijn oorsprong in het Venetiaanse arsenaal aan de haven van 

Chania die zich op ca. 3,5 km bevindt. In de kleurzetting komen natuurlijke tinten 

van het zand en de rotsen herkenbaar terug. Op loopafstand vindt u langs het 

strand vele gezellige restaurants en bars. Het glorierijke verleden van Kreta en 

de hedendaagse gastvrijheid vormen hier een goede combinatie. De luchthaven 

van Chania ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Karakteristieke entree met receptie en lobbybar. Twee zwembaden omringd 

door zonneterras met ligbedden en parasols. Ook op het strand zijn ligbedden, 

parasols en beachservice. De Soma Spa met groot binnenbad is een luxe oase van 

rust en biedt een grote keuze aan lichaamsbehandelingen en massages. Verder 

is er een ‘al fresco’ fitnessruimte met moderne apparatuur. De wandelboulevard 

langs het strand leent zich ook uitstekend voor joggen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Zeen is een dynamisch en modern 

all-day-dining restaurant. De nadruk ligt op het gebruik van lokale ingrediënten, 

welke zoveel mogelijk organisch zijn gekweekt. Het fraaie terras bij het strand 

is een ideale setting voor een romantisch diner. De Raw Bar bij het zwembad 

serveert koele dranken en snacks gedurende de dag. Voor zonsondergang wordt 

het omgetoverd tot een sushi & cocktail bar. De N Bar in de lobby staat bekend 

om zijn goede selectie gin en cognac. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 83 kamers en suites hebben een trendy inrichting en beschikken over 

een queenbed of 2 eenpersoonsbedden, airconditioning, plafondventilator, 

flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar en kluisje. Badkamer met 

douche. Terras of balkon. 

Upbeat Retreat zwembadzicht (ca. 55 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met 

balkon of terras met loungebank, ligbad, plungepool en zicht op het zwembad.

Upbeat Retreat zeezicht (ca. 55 m², max. 2 volw.): fraaie kamer met balkon of 

terras met loungebank, ligbad, plungepool en zeezicht.

Wellness Loft zwembadzicht (ca. 75 m², max. 4 volw.): stijlvolle suite met op 

de begane grond een slaapkamer met en suite badkamer en ruim terras met 

loungebank, jacuzzi en zwembadzicht. Open loft met sofabed en badkamer.

Sublime Loft zeezicht (ca. 75 m², max. 4 volw.): suite met op de begane grond 

een slaapkamer met en suite badkamer en ruim terras met loungebank, ligbad, 

plungepool en zeezicht. Open loft met sofabed en badkamer. 

Pure Haven (ca. 55 m², max. 2 volw.): open plan woon-/slaapkamer met kingbed,  

zithoek, groot terras met ligbad en privézwembad. Gelegen bij het strand en met  

frontaal zeezicht.

Absolute Haven (ca. 85 m², max. 4 volw.): ruime suite met op de begane grond 

een woonkamer met sofabed, badkamer en terras met groot privézwembad. 

Open loft met queenbed en badkamer. Gelegen bij het strand en met  frontaal 

zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Upbeat Retreat zwembadzicht  1319 1579 1894 1489

Sublime Loft zeezicht  1645 2225 2692 1941

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 17/04/19 t/m 03/11/19  indien geboekt voor 31/12/18, 20% 

indien geboekt voor 31/01/19 en 15% indien geboekt voor 28/02/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

414 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/domes-noruz-chania
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/domes-noruz-chania
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AVRA IMPERIAL
FAMILY | WELLNESS

      

Het Avra Imperial hotel is een groots vakantieresort met een prachtige ligging 

in de pittoreske baai van Kolymbari aan het begin van het schiereiland Rodopou. 

De unieke architectonische vormgeving van het hotel, geïnspireerd op de 

structurele kenmerken van de oude Minoïsche paleizen, brengen stijl, luxe en 

comfort samen in een ideale omgeving.

Het hotel bestaat uit twee gedeeltes die via een loopbrug met elkaar verbonden 

zijn. De ligging aan het strand is fantastisch, maar natuurlijk is het ook heerlijk 

relaxen aan een van de mooie zwembaden. Avra Imperial is uitstekend geschikt 

voor gezinnen met kinderen. 

In het gezellige kleine dorp Kolymbari vindt u nog de oude Griekse gezelligheid 

in een van de lokale tavernes. Iets ten noorden van het dorp bevindt zich het 

interessante 17e-eeuwse klooster Moni Gonia dat te bezoeken is. De stad Chania 

met een gezellige oude binnenstad en Venetiaanse haven ligt op ca. 23 kilometer 

en de luchthaven van Chania op ca. 45 kilometer.

FACILITEITEN
In de ruime, fraaie lobby van het hotel bevindt zich de receptie met gratis wifi, 

lounge en winkels. Bij de drie zwembaden, omgeven met terrassen en ligweide, 

kunt u gebruik maken van de ligbedden en parasols of een drankje bestellen 

in een van de twee poolbars. Ook aan de kleintjes is gedacht met de twee 

kinderbaden verspreid over het resort. Op het strand, dat bekroond is met de 

blauwe vlag, zijn gratis ligbedden en parasols.

De LUXURY SPA by APIVITA met een oppervlakte van ruim 2.000 m² biedt een 

verwarmd zwembad, sauna en stoombaden. Tegen betaling kunt u kiezen uit 

diverse lichaams- en gezichtsbehandelingen, Aziatische massages, kleur- en 

aromatherapie en Vichy-douche. Verder een waterzone met een 6 meter lang 

voetpad met jetdouches voor een intensieve voetmassage. Voorts een volledig 

ingerichte fitnessruimte met aparte ruimte voor aerobics

In de volledig uitgeruste crèche en kinderclub worden tal van interessante en 

leuke activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen aangeboden, zoals kunst 

en kunstnijverheid, sport, koken, watersporten, zwemmen, speurtochten en 

spelletjes. De Alpha Crèche is dagelijks actief van 1 mei-30 september voor 

baby’s van 4 maanden t/m 3 jaar, tegen betaling. Alpha Kids is dagelijks geopend 

van 1 mei-30 september voor alle kinderen van 4-11 jaar. 

Verder zijn er twee tennisbanen, tafeltennis, poolbiljart, spellen, diverse fitness-

activiteiten voor volwassenen en in het openlucht amfitheater worden ‘s avonds 

diverse shows gegeven. 

De verzorging is op basis van halfpension. Basilico is het hoofd buffet res taurant 

met groot terras voor ontbijt, lunch en diner. Verder heeft u heeft de keuze uit 

verschillende à la carte restaurants. Het buffetrestaurant Xatheri voor een 

Kretense ontbijtervaring en fijnproeverij tijdens het diner. Taverna Origano voor 

een à la carte lunch van lichte maaltijden, op houtvuur bereide pizza’s en verse 

Griekse salades. Het elegante en romantische Al Fresco restaurant voor à la 

carte diner met Italiaanse specialiteiten. Blue Dong á la carte restaurant biedt 

Aziatische gerechten. In de diverse bars kunt u terecht voor een verfrissende 

cocktail of een heerlijke Gin en Tonic. Le Bar in de lobby-lounge heeft live 

pianomuziek. De Aura Pool Bars bij de 2 zwembaden voor heerlijke cocktails, 

snacks en drankjes. Blu Beach Bar is een ideale setting aan het strand van 

Kolymbari om te ontspannen bij een verfrissend drankje of heerlijke cocktail 

met prachtig uitzicht op de baai. 

ACCOMMODATIE
De 328 moderne kamers en suites zijn stijlvol ingericht en voorzien van 

airconditioning, kluisje, minibar of koelkastje, telefoon, flatscreen-tv en wifi. 

Comfortabele badkamer met bad of douche, toilet, haardroger, badjassen en 

slippers. Balkon of terras met zitje.

Deluxe Kamer tuinzicht (ca. 32 m², max. 3 pers.) comfortabele kamer met zitje, 

2 eenpersoonsbedden of kingsizebed. Badkamer met hydromassagedouche en 

balkon met zitje. Ook te boeken met zwembadzicht of zeezicht.

Deluxe Kamer gedeeld zwembad (ca. 32 m², max. 3 pers.) comfortabele 

kamer met zitje, 2 eenpersoonsbedden of een dubbel bed. Badkamer met 

hydromassagedouche en terras met zitje en ligbedden. Deze kamer heeft 

uitzicht op het zwembad en tuin. Het voor de kamer liggende zwembad wordt 

gedeeld met de naastliggende kamers.

Deluxe Kamer privézwembad (ca. 32 m², max. 3 pers.) comfortabele kamer 

met zitje, 2 eenpersoonsbedden of een dubbel bed. Badkamer met hydromas-

sagedouche en terras met zitje en ligbedden en uitzicht op het zwembad en tuin. 

Superior Kamer privézwembad (ca. 37 m², max. 3 volw. + 1 kind): ruime kamer 

met 2 eenpersoonsbedden of kingsizebed, zitgedeelte met sofa, koffie-/

theezetfaciliteiten led-tv, marmeren badkamer met bad en hydro massagedouche 

 

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/avra-imperial
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/avra-imperial
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en een groot terras met loungebedden. 

Familie Kamer (ca. 40 m², max. 3 volw. + 1 kind): bestaat uit een kamer 

met een kingsizebed en een comfortabele woonkamer afgescheiden door 

een glazen wand. 2 led-tv’s, waterkoker, marmeren badkamer met bad en 

hydromassagedouche, gemeubileerd balkon met uitzicht op het zwembad. 

Deluxe Suite (ca. 60-62 m², max. 4 pers.) deze suite heeft een riante woonkamer. 

Aparte slaapkamer en badkamer met bad en hydromassagedouche. Balkon met 

zitje. Deze suite is ook te boeken met een privézwembad.

Deluxe Pool Suite (ca. 60 - 62 m², max. 4 pers.): comfortabele woonkamer, 

aparte slaapkamer met kingsize bed, 2 led-tv’s, espressoapparaat, cd/dvd-

speler, marmeren badkamer met bad en hydromassagedouche, een tweede 

kleinere badkamer, privézwembad en terras met sofa’s en loungebedden.

Executive Suite (ca. 78 m², max. 4 volw. + 1 kind): zeer ruime suite met woonkamer 

met eettafel, aparte slaapkamer met kingsizebed, 2 led-tv’s, espressoapparaat, 

cd/dvd-speler, marmeren badkamer met bad en hydromassagedouche, en 

tweede kleinere badkamer, balkon met zwembadzicht.

Executive Pool Suite (ca. 90 m², max. 4 volw. + 1 kind): grote woonkamer, 

aparte slaapkamer met kingsizebed en een open plan marmeren badkamer 

met jacuzzi, een tweede badkamer, 2 led-tv’s, espressoapparaat, cd/dvd-speler, 

privézwembad (40 m²) en een terras met sofa’s and loungebedden. 

Imperial Suite (ca. 120 m², max. 4 volw. + 1 kind): comfortabel en ruime woon-

kamer, eetruimte, kantoorruimte, 2 led-tv’s, espressoapparaat, cd/dvd-speler, 

slaapkamer met kingsizebed, inloopkast, open plan jacuzzi, ruime badkamer, 

tweede badkamer met douche en een groot gemeubileerd terras met zicht op 

het zwembad.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Tuinzicht  986 948 1097 841

Superior Kamer Privézwembad  1327 1320 1590 1191 

 

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 18/04/19 t/m 26/10/19 indien geboekt voor 31/12/18, 20% 

indien geboekt voor 28/02/19 en 10% indien geboekt voor 31/03/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.534 reviews

Superior Kamer Privézwembad Deluxe Kamers gedeeld zwembad
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THE ROYAL BLUE RESORT
ADULTS ONLY | WELLNESS

    

The Royal Blue is een elegant resort dat rustig is gelegen aan een fraaie 

privébaai met zandstrand nabij Rethymnon. De in Kretenzer stijl gebouwde 

kamers en suites liggen in een subtropische tuin en geven u het gevoel dat u in 

een Grieks dorpje verblijft. Vanuit het zwembad dat boven de kliffen ligt heeft u 

een panoramisch uitzicht over de azuurblauwe Egeïsche Zee. Kom tot rust in het 

centraal gelegen Spacenter dat bekend staat als een van de beste van het eiland 

of werk aan uw conditie in het moderne fitnesscenter. 

Een resort waar u zich kunt overgeven aan de unieke Griekse gastvrijheid en 

persoonlijke service. Dit tezamen met de informele sfeer en goede keuken 

biedt het de meest veeleisende gasten een comfortabele vakantie. Op 3 km ligt 

het gezellige typisch Griekse dorpje Panormos met terrasjes aan het water en 

originele kafenions. Het centrum van Rethymnon met de historische haven uit 

de Venetiaanse tijd ligt op ca. 25 minuten rijden. De luchthaven van Heraklion 

ligt op ca. 50 minuten rijden. 

FACILITEITEN
Lobby met receptie, boetiek, juwelier en lounge. Adults only zwembad met 

zonneterras nabij de adults only lounge. Bij het strand bevindt zich het tweede 

zwembad met kinderbad en poolbar, omringd door terras met ligbedden en 

parasols. Verder liggen er verspreid over het resort nog een aantal zwembaden 

die toegankelijk zijn voor de gasten die in de aanliggende kamers verblijven. 

Privéstrand met ligbedden en beachbar. 

De Pure Senses Spa beschikt over een thalassozwembad met hydromassage 

en jetstreams, een sauna en hamam. Op het Spamenu staat een keur aan 

behandelingen zoals westerse en oosterse massages, detox, facials en 

thalassotherapie. Verder is er een pedicure/manicure en een kapper. Voor een 

workout is er de moderne Pure Senses Gym. Verder zijn er 2 tennisbanen en 

een outdoor fitness. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. U heeft de keuze uit de volgende 

restaurants. Symposium is het buffetrestaurant met internationale en 

mediterrane specialiteiten voor ontbijt en diner. Voor een à la carte diner bij het 

strand is er het intieme gourmetrestaurant Cave. In het Eora Restaurant bij het 

zwembad kunt u terecht voor snacks, lunch en diner in een informele setting. 

Het Elia restaurant serveert à la carte Kretenzer specialiteiten voor lunch en 

diner. Voor een goede espresso, traditionele Griekse koffie en gebakjes is er de 

Kafeneio. Voor cocktails en andere dranken is er de Blue Time Lounge Bar en 

voor verfrissende drankjes en snacks kun u terecht bij de beachbar Amos en 

de Island Bar. De Enoteca ‘wijnkelder’ organiseert regelmatig wijnproeverijen. 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 190 kamers, suites en villa’s zijn gelegen in meerdere gebouwen die 

verspreid over het terrein van het resort liggen. Ze zijn alle voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, koelkastje of minibar, koffie-/theezetfaciliteiten 

en kluisje. Badkamer met ligbad en/of douche, haardroger, badjas en slippers.

Balkon of terras met zitje.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 3 volw.): comfortabele kamer met sofa en 

balkon of terras. Boekbaar met tuinzicht of zijzeezicht.

Superior Kamer met gedeeld zwembad (ca. 35 m², max. 3 volw.): kamer gelegen 

in een cluster van 10-16 kamers die rondom een zwembad liggen dat alleen 

voor de gasten van deze kamers toegankelijk is. Met balkon of terras. Boekbaar 

met tuin of zeezicht.

Superior Kamer Zeezicht (ca. 30 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met balkon 

of terras en zeezicht.

Superior Kamer Seafront (ca. 30 m², max. 2 volw.): kamer gelegen op de eerste rij 

vanaf de zee, met balkon en zeezicht.

Family Suite (ca. 55 m², max. 4 pers.): slaapkamer met kingbed, aparte woon-

kamer met 2 sofabedden en ruim balkon met zitje en zeezicht.

Superior Suite (ca. 55 m², max. 4 pers.): suite met slaapkamer, aparte woon-

kamer met 2 sofabedden en ruim balkon met zitje. Gelegen op de eerste rij 

vanaf de zee.

Luxury Pool Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw.): kamer met terras, tuin en privé-

zwembad van ca. 12 m². Zeezicht.

Family Pool Suite (ca. 55 m², max. 4 pers.): slaapkamer met kingbed, aparte 

woonkamer met 2 sofabedden, met terras, tuin en privézwembad van ca. 12 m².  

Zeezicht.

Luxury Pool Suite (ca. 55 m², max. 4 pers.): suite met slaapkamer, aparte woon-

kamer met 2 sofabedden, groot terras met loungebanken en privézwembad van 

ca. 12 m². Gelegen op de eerste rij vanaf de zee.

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/the-royal-blue-resort
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/the-royal-blue-resort
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Luxury Pool Villa (ca. 58 m², max. 4 pers.): villa gebouwd in maisonnettestijl 

met op de bovenverdieping een slaapkamer met kingbed en en suite badkamer. 

Op de begane grond een woonkamer met 2 sofabedden, groot terras met 

loungebanken en privézwembad van ca. 12 m². Gelegen op de eerste rij vanaf 

de zee.

Royal Superior Jacuzzi Suite (ca. 70 m², max. 4 pers.): suite gelegen op de 

1e verdieping met aparte woon- en slaapkamer en ruim balkon met jacuzzi. 

Zeezicht.

Royal Luxury Pool Suite (ca. 80 m², max. 4 pers.): slaapkamer met kingbed en en 

suite badkamer met ligbad en separate douche. Terras met jacuzzi, ligbedden, 

tuin en privézwembad van ca. 15 m². Gelegen aan zee.

Presidential Pool Suite (ca. 135 m², max. 4 pers.): ruime woonkamer met 

zithoek en eettafel, slaapkamer met en suite badkamer met ligbad en separate 

douche, fitnessruimte met plungepool, terras met outdoor living, ligbedden, tuin 

en 2 privézwembaden. Gelegen aan zee (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen)

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Superior Kamer Zijzeezicht  920 1086 1384 1077

Luxury Pool Suite  1693 1985 2670 1831

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 30/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/01/19 en 

10% indien geboekt van 01/02/19 t/m 31/03/19. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

1.031 reviews
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NANA PRINCESS SUITES, VILLAS & SPA
 WELLNESS

      

Het prestigieuze en luxe hotel Nana Princess, gebouwd in 2018, heeft een unieke 

ligging direct aan het privéstrand welke alleen toegankelijk is voor hotelgasten. 

Wanneer u het hotel binnenstapt ontdekt u direct dat luxe en service hier hand in 

hand gaan. Alle luxueuze suites en villa’s hebben een eigen zwembad of whirlpool 

met omliggend terras waar u volledig kunt ontspannen met een adembenemend 

uitzicht op zee. Dé plek voor een onvergetelijke vakantie. Chersonissos ligt op ca. 

3 km terwijl de luchthaven van Heraklion op ca. 25 km ligt.

FACILITEITEN
Zeer fraaie entree met comfortabel ingerichte lounge, receptie en winkels. Het 

zwembad ligt in de tuin aan zee en is omgeven door een terras met ligbedden 

en parasols. 

In het Royal Spa & Wellness Center bevindt zich de Royal Wellness Club met 

hamam, sauna en diverse behandelkamers, waar u zich kunt laten verwennen 

in een zeer discrete omgeving met een ruime keuze aan schoonheidsbehande-

lingen, massages en holistische therapieën. Uw conditie houdt u op peil in 

de Royal Fitness Club met moderne apparatuur. Hier bevindt zich tevens een 

indoorpool, mogelijkheid voor yoga en pilates, kapsalon, manicure en pedicure.

U verblijft op basis van logies/ontbijt. Halfpension en Dine Around zijn 

mogelijk. Het resort heeft diverse restaurants. Het hoofdrestaurant Carpe 

Diem voor ontbijtbuffet met showcooking en à la carte diner. Bij Dine Around 

heeft u de keuze uit de restaurants ‘Meat in Point’ en ‘Eternal Blue’ waar u een 

4-gangenmenu kunt kiezen van de kaart. Meat in Point restaurant is gelegen 

nabij het zwembad voor à la carte lunch, snacks en à la carte gourmetdiner met 

Griekse en internationale gerechten; Eternal Blue voor een à la carte diner met 

een selectie van verse vis en sushi’. 

Het hotel heeft 4 bars: Artemis Lounge Main Bar in het hoofdgebouw voor een 

heerlijke koffie of thee, signature cocktails en een unieke Champagne collectie. 

In de Breeze Poolbar bij het zwembad geniet u van verfrissende vruchtensappen 

en lichte lunchgerechten. De Sea & Sand Beach Bar aan het strand voor lichte 

snacks, fruitsalades, verse vruchtensappen en cocktails welke geserveerd 

worden bij uw ligbed. Er is een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 112 ruime, stijlvolle suites en villa’s zijn zeer comfortabel inge richt en bieden 

veel luxe en comfort. Ze zijn voorzien van kingsizebedden, airconditioning, 

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

flatscreen-tv, elektrisch bedienbare gordijnen, strijkfaciliteiten en wifi. Com-

for tabele badkamer met bad en douche, apart toilet en bidet, haardroger, 

badjassen en slippers. Alle suites en villa’s hebben zeezicht en beschikken over 

een privézwembad of whirlpool. Het water in de privézwembaden en whirlpools 

is verwarmd tot 22 °C, hetgeen tegen betaling kan worden verhoogd tot 29 °C. 

Terras met ligbedden en zitje.

Deluxe Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): comfortabele suite met open plan 

woon-/slaapkamer. Badkamer met bad en douche. Separaat toilet met bidet. 

Groot terras (ca. 20 m²) voorzien van zitje en ligbedden en een privézwembad  

(ca. 19 m²). 

Harmony Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): zeer ruime open plan suite met 

zithoek en kingsizebed, een fitnessruimte met diverse apparaten en inloopkast. 

Badkamer met bad en douche en separaat toilet met bidet. Groot terras  

(ca. 20 m²) met zitje en ligbedden en een whirlpool (ca. 4 m²). 

Aqua Marine Suite (ca. 82 m², max. 3 pers.): open plan waterfront suite met 

zithoek en kingsizebed, een fitnessruimte met diverse apparaten en inloopkast. 

Badkamer met bad en douche en separaat toilet met bidet. Groot terras  

(ca. 20 m²) met zitje en ligbedden en een whirlpool (ca. 4 m²).

Premium Energy Suite (ca. 82 m², max. 3 pers.): open plan suite met zithoek en 

kingsizebed. Fitnessruimte met diverse apparaten. Inloopkast, badkamer met 

bad en douche en separaat toilet met bidet. Groot terras (ca. 25 m²) en voorzien 

van zitje en ligbedden en een privézwembad (ca. 25 m²). 

Executive Fitness Suite (ca. 81-88 m², max. 3 pers.) fraaie suite in open plan 

met zitgedeelte en kingsizebed. Fitnessruimte met diverse apparaten. Ruime 

inloopkast, badkamer met bad en douche en separaat toilet met bidet. Terras 

(ca. 35-60 m²) met een zitje, eethoek en ligbedden en een privézwembad  

(ca. 20-46 m²). 

Ambassador Suite (ca. 70-100 m², max. 3 volw. + 1 kind): woon- en slaapkamer 

gescheiden door een schuifdeur. Inloopkast en badkamer met vrijstaand bad en 

regendouche. Terras (ca. 32-48 m²) met zitje, eethoek en loungebedden en een 

privézwembad (ca. 30-36 m²)

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/nana-princess-suites-villas-spa
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/nana-princess-suites-villas-spa
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Princess Luxury Villa - 2 slaapkamers (ca. 105 m², max. 4 pers.): woongedeelte 

met eet- en zithoek. Slaapkamer met kingsizebed, en suite badkamer met bad 

en regendouche. Een tweede slaapkamer eveneens met kingsizebed, en suite 

badkamer met regendouche. Ruim terras (ca. 82-142 m²) met eet- en zithoek, 

loungebedden en privézwembad (ca. 38 m²).

Presidential Villa (ca. 205 m², max. 6 volw. + 1 kind): ruime villa over 2 verdie- 

pingen. Op de begane grond woonkamer met eet- en zithoek, 2 slaapkamers 

met en suite inloopkast en badkamer met regendouche. Groot terras (ca. 88 m²) 

met zithoek, eethoek, loungebedden en privézwembad (ca. 38 m²). Op de 

bovenverdieping bevindt zich de master slaapkamer met inloopkast, fitness-

ruimte, ruime badkamer met vrijstaand bad en regendouche en balkon (ca. 32 

m²) (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Junior Suite  1647 2385 3112 2060

Premium Energy Suite  2380 3366 4344 2858

Honeymoon: mousserende wijn, cake bij aankomst op de kamer, beddecoratie, gratis massage voor 

2 personen, candlelight diner bij min 7 nachten verblijf.

Kinderen eigen kamer: 10% korting voor 2 of 3 kinderen (t/m 12 jaar) in eigen kamer naast ouders.

Long Stay: 3% korting bij min 21 nachten verblijf en 5% bij min 31 nachten verblijf.

Meal Upgrade: upgrade naar half pension indien geboekt voor 31/12/18.

Vroegboekkorting: 25% indien geboekt voor 31/01/19 en 15% indien geboekt voor 31/03/19. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Premium Energy Suite Executive Energy Suite

Carpe Diem Restaurant
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DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS
ACTIVE | WELLNESS

    

Het exclusieve Daios Cove is een resort van wereldklasse, genesteld tegen een 

heuvel in de afgelegen baai van Daios, ca. 7 km ten zuiden van Agios Nikolaos. 

Door het gebruik van natuurlijke materialen als natuursteen en hout gaat het 

Daios Cove Luxury Resort & Villas als het ware geheel in de omgeving op. Alle 

kamers, suites en villa’s bieden indrukwekkende uitzichten op de baai en de 

zee. Met zijn privézandstrand, spa & wellness centrum, kinderfaciliteiten en 

een uitgebreid gastronomisch aanbod biedt dit resort een nieuw niveau van 

gastvrijheid op Kreta. U proeft in Daios Cove de intieme charme van traditionele 

Griekse dorpjes, maar dan met een hedendaagse, elegante look. De levendige 

havenplaats Agios Nikolaos ligt op ca. 10 minuten en de luchthaven van 

Heraklion ligt op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie en lounge met terras. Groot verwarmd zoutwater-

zwembad met kindergedeelte, terras, ligbedden, parasols en poolbar. Fraai 

privézandstrand met ligbedden, parasols en beachservice. Verder diverse 

watersportmogelijkheden, twee tennisbanen en winkeltjes. Voor jonge gasten 

worden er activiteiten georganiseerd in de kids club (4 t/m 11 jaar). Voor de 

allerkleinsten (4 maanden t/m 3 jaar) is er de crèche (tegen betaling). 

De moderne Spa beschikt over een overdekt zwembad met hydropool, ont-

spannings  ruimte, sauna, stoombad, kapsalon, manicure en pedicure. In de Spa 

kunt u ook terecht voor diverse lichaamsbehandelingen zoals massages en 

bodyscrubs waarbij Anne Semonin-producten worden gebruikt. Tevens behan-

delkamers voor couples en een studio voor yoga- en pilateslessen. Gevoed 

door de energie van de Spa wordt uw lichaam gezuiverd, uw geest in evenwicht 

gebracht en uw ziel verkwikt. In de Spa bevindt zich een grote fitnessruimte met 

moderne apparatuur.

De verzorging is op basis van halfpension bij verblijf in de kamers. In een 

Suite of Villa verblijft u op basis van All-Inclusive Resident’s Club. Het resort 

beschikt over verschillende restaurants. In het internationale restaurant Pangea 

worden een uitgebreid buffetontbijt en diner met themabuffetten opgediend. 

In de Taverna kunt u Griekse en Kretenzer specialiteiten voor lunch en diner 

bestellen. Het Ocean Restaurant bij het zwembad biedt mediterrane à la carte 

gerechten voor het diner. Voor lichte maaltijden, snacks en drankjes kunt u 

terecht in het Beach House bij het strand. In de Ocean Bar bij het zwembad en 

de loungebar Crystal Box met terras geniet u van tropische cocktails en andere 

drankjes. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 290 modern ingerichte kamers, suites en villa’s bieden uitzicht op zee en 

beschikken over een kingbed, airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten, iPod-dockingstation, kluisje en hebben een balkon of 

terras met zitje en loungebank. Ruime badkamer met ligbad, aparte (regen-)

douche, toilet/bidet, haardroger, badjas en slippers. Alle zwembaden bevatten 

zeewater.

De villa’s zijn gelegen nabij de zee en beschikken over een verwarmbaar 

privézwembad.

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): fraai ingerichte, ruime open plan woon-/

slaapkamer met tafel en sofabank. Balkon met zitje, sofa en uitzicht op zee.

Deluxe Pool Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): fraai ingerichte open plan woon-/

slaapkamer met tafel en sofabank. Vanaf het terras toegang tot het zwembad 

van 18 m² dat door een laag muurtje wordt gescheiden van het naastliggende 

zwembad. 

Junior Pool Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): sfeervolle open plan woon-/slaap-

kamer met zeezicht. Ruim terras met sofa, ligbedden en een privézwembad van 

21 m².

Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 13 jaar): woonkamer met 

eettafel, zithoek en sofabed, slaapkamer met en suite badkamer. Groot terras 

met ligbedden en zeezicht.

Pool Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 13 jaar): ruime 

woonkamer met eettafel, zithoek en sofabed, aparte slaapkamer met en suite 

badkamer. Terras met zitje en ligbedden en privézwembad van 21 m².

Premium Suite (ca. 84 m², max. 4 pers.): slaapkamer met kingbed, woonkamer 

met sofabed (queen), eettafel. Ruim balkon of terras met ligbedden en zeezicht. 

Veel extra`s voor kinderen of babys zoals een babyphone, babybadje, kinderstoel, 

kinderbestek en welkomstgeschenk voor de kinderen.

Villa - 1 slaapkamer (ca. 95 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 13 jaar): op 

de begane grond slaapkamer met zitje en en suite badkamer, eerste verdieping 

woonkamer met sofabed terras met privézwembad van 18 m² en ligbedden.

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/daios-cove-luxury-resort-villas
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/daios-cove-luxury-resort-villas
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Villa - 2 slaapkamers (ca. 115 m², max. 4 volw. + 1 kind t/m 13 jaar): op de 

begane grond een slaapkamer,woonkamer en terras met privézwembad van 

 24 m². Op de eerste verdieping een tweede slaapkamer en terras met ligbedden. 

Ook boekbaar als Family Villa met veel extra’s voor de kinderen.

Wellness Villa -2 slaapkamers (ca. 125 m², max. 4 volw.): luxe villa met op de 

begane grond slaapkamer en aparte fitnessruimte, sauna en bad. Op de eerste 

verdieping slaapkamer met en suite badkamer, woonkamer en terras met 

ligbedden en privézwembad.

Villa - 3 slaapkamers (ca. 130 m², max. 6 volw. + 1 kind t/m 13 jaar): villa met 

woonkamer, 3 slaapkamers en 4 badkamers. Terras met privézwembad en 

ligbedden.

The Mansion (900 m², max. 6 volw. of 5 volw. + 2 kind. t/m 13 jaar): vrijstaande 

villa met een ruime woonkamer met zithoek en eettafel, een slaapkamer 

met kingbed, een outdoor living, terras met ligbedden en groot verwarmbaar 

privézwembad. Op de bovenverdieping twee slaapkamers met kingbed en 

balkon. Op de benedenverdieping een verwarmbaar binnenbad, Sparuimte met 

stoombad, sauna en fitnessruimte.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Delxue Kamer  1249 1778 2117 1435

Junior Pool Suite  2253 3349 3707 2439

Villa - 1 slaapkamer  3228 4860 5991 3414

Eenoudervoordeel: 1 gratis kind bij 1 ouder op de kamer (niet geldig voor de suites en villa’s).

Honeymoon:  mousserende wijn, fruit en bloemendecoratie op het bed bij aankomst.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 12/04/19 t/m 03/11/19 indien geboekt voor 31/12/18, 25% 

indien geboekt van 01/01/19 t/m 31/01/19, 20% indien geboekt van 01/02/19 t/m 28/02/19 en 15% 

indien geboekt van 01/03/19 t/m 31/03/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor 

reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

DAIOS COVE IS ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET. HET BIEDT RUIME KAMERS MET 

INDRUKWEKKENDE UITZICHTEN OP DE BAAI, DE ZEE EN HET PRIVÉSTRAND. 

DAARNAST IS DE VERHOUDING TUSSEN PRIJS EN GEBODEN KWALITEIT  

UITSTEKEND TE NOEMEN.

2.108 reviews

Deluxe Kamer

Villa - 1 slaapkamer
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ST. NICOLAS BAY RESORT
 WELLNESS

     

St. Nicolas Bay Resort is gelegen op een schiereiland dat wordt omringd door het 

helderblauwe water van de Mirabello-baai. Het resort heeft een intieme sfeer en 

karakteristieke uitstraling. De kamers en suites, opgetrokken in natuursteen, 

liggen verspreid in kleurrijke tuinen met palmbomen en kijken alle uit op zee. 

De gehele ambiance straalt luxe en rust uit. Een elegant resort waar u tot rust 

komt in een natuurlijke omgeving. De persoonlijke aandacht van het personeel 

zorgt ervoor dat het u aan niets ontbreekt en u van een welverdiende vakantie 

kunt genieten. Op ca. 2 km afstand bevindt zich de levendige vissersplaats 

Agios Nikolaos met tal van restaurants en winkels. De luchthaven van Heraklion 

bevindt zich op ca. 45 minuten rijden.

FACILITEITEN
Lobby met receptie en lounge. Verder een kiosk, boetiek en kunstgalerie. 

Centraal in het resort vindt u 2 zwembaden (zeewater) met kinderbad en 

zonneterras. Op het kleine zandstrand bevinden zich ligbedden en parasols. Er 

zijn meerdere zonneplateaus direct aan het water. Het watersportcenter biedt 

diverse watersporten en duikcursussen aan. De miniclub (4-11 jaar) heeft een 

activiteitenprogramma voor de jongste gasten. 

In de Poseidon Spa wordt gebruik gemaakt van Elemis en Cinqu Mondes-

producten. Kom geheel tot rust tijdens een thalassotherapie of laat u verwennen 

tijdens een schoonheidsbehandeling. Verder beschikt de Spa over een verwarmd 

binnenbad met hydrojets, stoombad en sauna. Klein fitnesscenter met moderne 

apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. U heeft de keuze uit de volgende 

restaurants: The Club House: ontbijtrestaurant (buffet) met terras. Blue 

Bay: trendy à la carte restaurant bij strand en zwembad. Hier serveert men 

mediterrane en Aziatische gerechten voor de lunch. Tevens snacks en drankjes 

overdag. Minotaure: ‘fine dining’ restaurant bij het zwembad met een uitgebreide 

selectie aan Griekse en internationale wijnen. Labyrinthos: buffetrestaurant 

met showcooking. Greek Kafenion: à la carte diner met traditionele Griekse 

gerechten en visspecialiteiten. Bonatsa Bar: bij het strand voor cocktails en 

andere drankjes (seizoengebonden). Roomservice van 07:00-24:00 uur.

ACCOMMODATIE
Alle 115 kamers, suites en villa’s zijn ingericht in mediterrane sfeer en voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat en minibar. Badkamer 

met ligbad en/of douche, haardroger, badjas en slippers. Balkon of terras met 

zeezicht. De Thalassa Villa’s zijn gelegen in een apart gedeelte naast het hotel. 

Classic Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met 

schrijftafel en zitgedeelte en gedeeltelijk zeezicht. Boekbaar met verbindingsdeur.

Deluxe Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime open plan woon-/

slaapkamer met zeezicht.

Deluxe Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): suite met woonkamer en aparte 

slaapkamer, badkamer met jacuzzi en separate douche. Zeezicht.

Classic Junior Pool Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ): ruime open plan 

woon-/slaapkamer met zeezicht en badkamer met jacuzzi en separate douche. 

Terras met ligbedden, zitje en privézwembad van ca. 30 m². 

Classic Pool Suite (ca. 45 m², max. 2 volw.+ 2 kind.): suite met woonkamer en 

aparte slaapkamer, badkamer met jacuzzi en separate douche. Groot terras met 

ligbedden, zitje en privézwembad van ca. 35 m². Zeezicht.

Club Studio Pool Suite Seafront (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan 

woon-/slaapkamer, badkamer met jacuzzi en separate douche. Terras van ca. 

60 m² met ligbedden, zitje en privézwembad van ca. 30 m². Gelegen aan het 

water en met zeezicht.

Club Duplex Pool Suite (ca. 72 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime woonkamer met 

badkamer en terras van ca. 80 m² met ligbedden en privézwembad van ca. 35 

m². Bovenverdieping met slaapkamer en badkamer. Zeezicht.

Club Pool Suite – 1 slaapkamer (ca. 65 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer 

met en suite badkamer, woonkamer met zithoek, terras van ca. 130 m² met 

ligbedden, zitje en privézwembad van ca. 30 m². Zeezicht.

Club Pool Suite Siroko– 2 slaapkamers (ca. 77 m², max. 4 pers.): suite bestaande 

uit 2 slaapkamers elk met en suite badkamer, woonkamer, terras met outdoor 

living, ligbedden en privézwembad van ca. 30 m².

Club Pool Villa Seafront Poseidon House – 2 slaapkamers (ca. 140 m², max. 

4 pers.): begane grond met entrée, eetkamer, woonkamer, kitchenette en 

slaapkamer met en suite badkamer. Verder terras met zitje, ligbedden en 

privézwembad van ca. 40 m².

Club Studio Pool Suite Seafront

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/st-nicolas-bay-resort-hotel-villas
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/st-nicolas-bay-resort-hotel-villas
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Club Pool Villa Seafront Ahprodite’s House – 3 slaapkamers (ca. 210 m², max. 

6 pers.): villa met 3 slaapkamers met en suite badkamer, grote woon-/eetkamer, 

outdoor living, terras met ligbedden en privézwembad van ca. 30 m².

Thalassa Pool Villa (ca. 155 m², max. 5 pers.): villa bestaand uit een grote 

woonkamer met keuken, slaapkamer met queenbed en en suite badkamer, 

tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden en een kleine slaapkamer met 1 

eenpersoonsbed en aparte badkamer. Grote tuin met terras, zitje, ligbedden en 

privézwembad van ca. 55 m². Vanuit de tuin, via een trapje, toegang tot de zee.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Junior Suite  1246 1747 1930 1394

Club Pool Suite - 1 slaapkamer  3222 4254 4780 3370

Extra: € 100,- resort credit per kamer per verblijf te besteden in restaurants, bars en spa bij aan-

komst op 12/04/19 t/m 25/04/19. Bij verblijf in een Thalassa Villa 1 x gratis lunch, mini bar voorraad 

bij aankomst, dagelijks vers fruit, 1 cocktail per persoon per verblijf en 10% korting op de Spa.

Meal upgrade: upgrade naar half pension indien geboekt voor 28/02/19.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 12/04/19 t/m 26/10/19 indien geboekt voor 31/12/18, 18% 

indien geboekt voor 31/01/19 en 13% indien geboekt voor 31/03/19.

Welkomstattentie: koekjes, fles wijn en een fles water op de kamer..

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.217 reviews

Spa

Club Pool Suite – 1 slaapkamer
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BLUE PALACE RESORT & SPA
WELLNESS

       

Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa, geheel opgetrokken in Kretenzer 

stijl, is gebouwd tegen een heuvel en loopt tot aan het privékiezelstrand. Vanaf 

alle terrassen biedt dit stijlvolle en trendy hotel uitzicht over zee met op de 

voorgrond het his torische eiland Spinalonga.Vanaf de lobby, met het Arsenali-

loungeterras bereikt u met de glazen monorail de verschillende niveaus van 

het hotel. De luxueuze kamers, suites en villa’s zijn stijlvol gedecoreerd, waarbij 

natuurlijke materialen en traditionele technieken zijn gebruikt. Blue Palace is een 

trendy resort waar traditioneel Kretenzer bouwstijl samensmelt met eigentijdse 

elegantie tot een romantische ambiance. Een perfecte plaats om geheel tot 

rust te komen in een unieke omgeving. Op ca. 4 km afstand ligt Elounda en 

op ca. 5 min. wandelen het authentieke vissersdorpje Plaka. De luchthaven van 

Heraklion ligt op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie, boetiek en loungebar met terras. Verder is er een zee-

waterzwembad en zijn er 2 zoetwaterzwembaden, 2 tennisbanen en tafel tennis. 

Kinderclub (3-12 jaar) met activiteitenprogramma en kinder bad. Privéstrand 

met ligbedden, parasols, Isola Beach Club en watersport center.

Het Elounda Spa & Thalasso Center is een luxueuze Spa met binnenbad, 

hamam, sauna en jacuzzi. Het center biedt een scala aan massages en 

schoonheidsbehandelingen. Toegang vanaf 16 jaar. Fitness center met moderne 

(cardio-)apparatuur en uitzicht op de tuinen. Verder worden er o.a. yoga- en 

pilateslessen gegeven.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. ‘Dine around’ halfpension is 

mogelijk. U heeft een keuze uit meerdere restaurants. Olea: restaurant voor 

ontbijtbuffet. Steakhouse Flame: gespecialiseerd in grillgerechten voor diner. 

Blue Door: al fresco restaurant aan zee met Griekse specialiteiten voor lunch 

en diner. Isola: Italiaanse gerechten, snacks en salades voor lunch en diner. Asia 

Deep Blue: Aziatische fusion gerechten voor diner. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 251 kamers, suites en villa’s hebben een stijlvolle inrichting en bieden uitzicht 

op zee. Alle accommodaties zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met ligbad en aparte 

douche, badjas en slippers. Balkon of terras met zitje. 

Alle zwembaden bevatten zeewater. De temperatuur van de verwarmde zwem-

baden ligt rond de 27°C. 

Gasten die verblijven in een Island Luxury Suite of Villa kunnen gebruik maken 

van The Haven, een apart gedeelte op het strand met luxe loungers, gazebo’s 

en persoonlijke beachservice en in het Oleo Restaurant is een gedeelte gere-

serveerd voor ontbijt.

Superior Bungalowkamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met 

zithoek en zeezicht. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Superior Pool Bungalowkamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): fraaie kamer met 

zithoek. Vanaf het terras toegang tot zwembad van ca. 22 m² dat d.m.v. een laag 

muurtje wordt gescheiden van het naastliggende zwembad. Zeezicht. Kamers 

met verbindingsdeur mogelijk. Ook boekbaar met verwarmd zwembad.

Deluxe Family Pool Kamer (ca. 79 m², max. 4 pers.): duplex kamer met op de 

begane grond een slaapkamer met zithoek, badkamer en terras met verwarmd 

zwembad van ca. 22 m² en op de eerste verdieping een tweede slaapkamer met 

en suite badkamer en balkon.

Junior Suite (ca. 58 m², max. 3 pers.): suite met open plan woon-/slaapkamer of 

aparte woon- en slaapkamer. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Junior Pool Suite (ca. 54 m², max. 3 pers.): suite met open plan woon-/slaapkamer 

of met aparte woon- en slaapkamer. Terras verwarmd privézwembad van ca. 22 

m² en tuinzicht.

Mediterranean Maisonnette Pool Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): hoger gelegen 

suite met op de begane grond een comfortabele woonkamer met zitbank, 

badkamer en terras met zwembad van ca. 22 m². Op de eerste verdieping 

slaapkamer, en suite badkamer en balkon.

Deluxe Pool Suite (ca. 68 m², max. 4 pers.): ruime suite op de hoek gelegen 

met aparte woon- en slaapkamer, badkamer met jacuzzi, veranda met out door 

living, ligbedden en privézwembad van ca. 44 m².

Island Luxury Suite (ca. 72 m², max. 4 pers.): sfeervol ingerichte suite met 

aparte woon- en slaapkamer en frontaal zeezicht. Het terras met ligbedden, 

parasols en verwarmd privézwembad van ca. 30 m² biedt veel privacy.

Pool Suite - 2 slaapkamers (ca. 108 m², max. 5 pers.): ruime suite op de hoek 

gelegen met woonkamer en 2 slaapkamers met en suite badkamer. Veranda 

met ligbedden en 2 privézwembaden van ca. 22 m² en 40 m².

Villa - 2 slaapkamers (ca. 110 m², max. 4 pers.): woonkamer met zithoek, iPod-

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/blue-palace-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/blue-palace-resort-spa
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Royal Blue Villa

Isola Beach Club

Superior Pool Bungalowkamer

dockingstation, Nespresso-machine, 2 slaapkamers met en suite badkamer met 

jacuzzi. Terras met eethoek, ligbedden en verwarmd privézwembad van 28 m².

Grand Villa (ca. 220 m², max. 4 pers.): villa met op de eerste verdieping een grote 

slaapkamer en badkamer met jacuzzi. Begane grond met tweede slaapkamer 

met en suite badkamer, woonkamer, en groot terras met loungebanken, 

verwarmd privézwembad van ca. 30 m². Verder een fitnessruimte, sauna en 

binnenbad van 18 m². Zeezicht.

Royal Blue Villa (ca. 290 m², max. 6 pers.): riante villa met panoramisch uitzicht 

over de Egeïsche zee en het eiland Spinalonga. Drie slaapkamers met en suite 

badkamer, woonkamer met zithoek en eettafel, keuken, terras met ligbedden, 

eethoek, barbecue en verwarmd privézwembad van ca. 35 m². Het ontbijt wordt 

dagelijks in uw villa geserveerd.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Bungalowkamer  1439 1650 1929 1446

Junior Pool Suite  2090 2379 2663 2099

Gratis kind: 1 kind gratis op basis van LO bij aankomst op 19/04/19 t/m 31/05/19 en 01/10/19 t/m 

30/10/19 bij 2 volwassenen in een kamer. 

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij verblijf van 19/04/19 t/m 10/06/19 en van 26/09/19 

t/m 30/10/19 indien geboekt voor 15/02/19.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 19/04/19 t/m 30/10/19 indien geboekt voor 15/02/19 en 

10% indien geboekt van 16/02/19 t/m 15/04/19. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

1.970 reviews
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ELOUNDA MARE
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

    

Tweepersoonskamer

Het gerenommeerde Elounda Mare met haar fraaie ligging aan de Mirabello-baai 

en 3 toprestaurants behoort tot de beste hotels op Kreta. Het hoofdgebouw en 

de bungalows zijn gebouwd in Kretenzer stijl en liggen in een grote subtropische 

tuin, direct aan zee en in een privébaai met een klein zandstrand.  Een resort 

waar u zich kunt overgeven aan de unieke Griekse gastvrijheid en persoonlijke 

service: een oase van rust en luxe. Op ca. 2,5 km ligt het dorp Elounda en Agios 

Nikolaos op 7 km. De luchthaven van Heraklion ligt op ca. 55 minuten rijden.

FACILITEITEN
Entree met lounge en lobbybar. In de tuin ligt een groot zwembad met kinderbad 

en zonneterras met ligbedden. Verder beschikt het hotel over 1 tennisbaan en 

een moderne fitnessruimte met sauna en stoombad.  Op 500 meter van het hotel 

ligt de 9-holes golfbaan van het zusterhotel Porto Elounda. Hier bevindt zich ook 

de Six Senses Spa van ruim 2000 m² met een groot aanbod van westerse en 

oosterse massages en lichaamsbehandelingen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Deck Restaurant: hoofdrestaurant 

voor ontbijtbuffet en à la carte diner. Yacht Club: restaurant met mediterrane 

keuken voor à la carte lunch en diner (seizoensgebonden). Old Mill: ‘fine dining’ 

restaurant met Kretenzer specialiteiten voor diner. Karavia Bar: lobby bar met 

pianomuziek voor een aperitief. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 86 kamers hebben alle zeezicht en zijn voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met lig-

bad en douche, haardroger, badjas en slippers.  Balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met 

zitje, gelegen in het hoofdgebouw.

Suite - 1 slaapkamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): suite met slaapkamer, aparte woon- 

kamer met zitje, badkamer met ligbad en aparte douche. Ruim balkon of terras.

Superior Suite - 1 slaapkamer (ca. 50-70 m², max. 3 pers.): ruime suite, woon-

kamer met zitje, aparte slaapkamer met en suite badkamer en terras of balkon. 

Ook te boeken met 2 slaapkamers.

Deluxe Bungalow (ca. 35 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer, terras 

met ligbedden en privézwembad van ca. 30 m².

Superior Bungalow - 1 slaapkamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): open plan woon-/

slaapkamer, terras met ligbedden en privézwembad van ca. 30 m². Ook boekbaar 

met 2 of 3 slaapkamers elk met en suite badkamer.

Minoan Royalty Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): luxe suite met woonkamer en 

aparte slaapkamer, terras met ligbedden en privézwembad van ca. 35 m².

Princess Ariadni Royalty Suite (ca. 110 m², max. 5 pers.): luxe suite met 

woonkamer en twee slaapkamers, terras met ligbedden en privé-zwembad van 

ca. 35 m².

Knossos Royalty Suite (ca. 110 m², max. 5 pers.): luxe suite met woonkamer 

en twee slaapkamers met en suite badkamer, terras met ligbedden en 2 privé-

zwembaden elk van ca. 35 m².

King Minos Royalty Suite (ca. 150 m², max. 5 pers.): exclusieve suite met een 

ruime woonkamer, 2 slaapkamers met en suite badkamer, groot terras met 

zittje, ligbedden en privézwembad van ca. 40 m² en fitnessruimte met stoombad 

en sauna.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1598 1785 2122 1733

Suite - 1 slaapkamer  1752 1955 2362 1885

Extra: 1 x gratis dine around voor 2 personen bij min. verblijf van 7 nachten indien geboekt voor 

31/01/19. 

Honeymoon: Wijn, fruit en een huwelijkscadeau op uw kamer bij aankomst. Gratis cocktail in de 

Karavia Bar. 

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 18/04/19 t/m 20/10/19 indien geboekt voor 31/01/19.

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

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

526 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/elounda-mare-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/elounda-mare-hotel
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ELOUNDA GULF VILLAS & SUITES
BOUTIQUE | CULINAIR

    

Superior Pool Suite Massage Aegean Pool Villa

Het exclusieve complex van Elounda Gulf Villa’s & Suites ligt majestueus op een 

heuvel boven het pittoreske vissersdorpje Elounda. De 18 stijlvolle villa’s met 

privézwembad en 15 luxueuze suites zijn harmonieus ingericht met de gedachte 

een tijdelijk thuis te creëren. Het hotel beschikt over een eigen Beach Club die op 

ca. 10 minuten rijden ligt. De kleinschaligheid, het oog voor detail, hoogstaand 

serviceniveau en kwaliteit zal de veeleisende gast versteld doen staan. De 

luchthaven van Heraklion ligt op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Receptie, lounge, zeewaterzwembad met zonneterras, ligbedden, kinderbad 

en poolbar service. De Elixer Spa biedt een ruime keus aan massages en 

lichaamsbehandelingen die zowel in de spa als in de privacy van uw suite 

of villa gegeven kunnen worden. Tevens sauna, hamam, fitnessruimte en 

openluchtjacuzzi. De Cool Kids Club (van mei-oktober en zondags gesloten) is 

gratis voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Teven is er een crèche voor babys van 4 

maanden t/m 2 jaar (tegen betaling). Er zijn twee restaurants: Argo Restaurant: 

gourmetrestaurant voor ontbijt, lunch en à la carte diner met internationale en 

mediterrane specialiteiten. Daphni Restaurant: intiem restaurant met slechts 5 

tafeltjes (4 avonden per week geopend). Roomservice van 08.30 tot 23.00 uur.

ACCOMMODATIE
Alle suites en villa’s zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, mini-

bar en koffie-/theefaciliteiten. Balkon of terras met zitje. De villa’s be schikken 

over een keuken. Verwarming van de zwembaden van de Pool Suite Massage, 

Imperial Spa Villa en Presidential Spa Pool Villa is inclusief van eind april t/m 

begin juni en eind september t/m eind oktober..

Deluxe Senior Suite (60-75 m², max. 3 pers.): woonkamer, slaapkamer met en 

suite badkamer. Klein balkon met uitzicht op de tuinen of de Mirabello Golf. 

Deluxe Family Suite (100-120 m²,  max. 5 pers.): fraaie woonkamer, 2 slaapkamers 

met en suite luxe badkamer. Uitzicht op de tuin of de Mirabello Golf.

Superior Pool Suite Massage (ca. 70 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaap-

kamer met hedendaagse inrichting, terras met zitje, ligbedden en privézwembad. 

Fraai uitzicht op zee. Benedenverdieping met spabehandelkamer en stoombad. 

Elounda Pool Villa (120-150 m², max. 4 pers.): woonkamer, 2 slaapkamers met 

en suite badkamer. Terras met zitje, ligbedden en privézwembad met jacuzzibad. 

Aegean Pool Villa (ca. 115 m², max. 6 pers.): villa met woonkamer, 3 slaap kamers 

waarvan 2 met en suite badkamer. Terras met zitje, ligbedden en privézwembad.

Mediterranean Pool Villa (120-150 m², max. 6 pers.): ruime woonkamer, keuken 

en 3 slaapkamers met en suite badkamer. Terras met zitje, ligbedden en privé-

zwembad.

Imperial Spa Villa (ca. 140 m², max. 2 volw. + 1 kind): woonkamer, slaapkamer 

met en suite badkamer. Fitnessruimte, sauna en stoombad. Ruim terras met zitje, 

ligbedden en privézwembad met jacuzzibad. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Presidential Spa Pool Villa (ca. 200 m², max. 6 pers.): villa met ruime woonkamer, 

3 slaapkamers met en suite badkamers. Fitnessruimte, sauna en stoombad. 

Terras met ligbedden en privézwembad met jacuzzi (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., LO, vliegreis van en naar Heraklion, lucht-

havenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Senior Suite  1248 1644 1864 1396

Superior Pool Suite Massage  2247 2732 3198 2396

Extra:  1 x een Griekse Meze lunch in het Argo restaurant (excl. drankjes) en 1 x gratis boottocht 

naar Spinalonga bij verblijf in een villa van 14/04/19 t/m 30/06/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19.

Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van in een pool suite of villa van 14/04/19 t/m 

31/10/19 indien geboekt voor 31/01/19. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf in een suite, 20% bij 

verblijf in een villa indien geboekt voor 31/01/19. 15% bij verblijf van 14/04/19 t/m 24/05/19 en van 

15/09/19 t/m 31/10/19, 10% bij verblijf van 25/05/19 t/m 30/06/19 en 5% bij verblijf van 01/07/19 

t/m 14/09/19 in een Beach Front Villa indien geboekt voor 31/01/19. 

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

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

553 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/elounda-gulf-villas-suites
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/elounda-gulf-villas-suites
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ELOUNDA BEACH HOTEL & VILLAS
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Het Elounda Beach is zonder enige twijfel een van de meest exclusieve resorts 

van Griekenland. Een elegant resort in traditionele stijl gebouwd en uitgestrekt 

over een groot terrein dat de gasten veel ruimte biedt. Het heeft een luxe, warme 

uitstraling en de rustieke, mediterrane sfeer zorgt ervoor dat u zicht direct 

ontspannen voelt. 

Het resort ligt aan de kristalheldere Mirabello-baai. Het centrum van Elounda 

ligt op 5 minuten en het stadje Agios Nikolaos op 15 minuten rijden. De 

luchthaven van Heraklion ligt op ca. 45 minuten rijden. Het hotel is aangesloten 

bij de prestigieuze ‘Leading Hotels of the World’.

FACILITEITEN
Lobby met receptie, lounge en diverse boetieks. Fraai zeewaterzwembad 

omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols. Miniclub (4-11 

jaar) met speeltuin. Twee zandstranden met beachservice. Vijf tennisbanen, 

tafeltennis, minigolf, basketbal-, volleybal- en badmintonveld. Club Nautique 

met onder meer waterskiën, jetskiën en windsurfen. 

De Chenot Spa biedt een keur aan exclusieve behandelingen en massages en 

beschikt over een sauna, jacuzzi en fitnessruimte met moderne apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Artemis: hoofdrestaurant met terras 

voor ontbijtbuffet en afhankelijk van het seizoen ook diner. Argonout: nabij het 

strand met mediterrane gerechten voor lunch en Italiaanse specialiteiten voor 

diner. Dionyssos: sfeervol mediterraan restaurant voor gourmetdiner. Blue 

Lagoon by Mistura: elegant dinerrestaurant met Zuid-Amerikaanse gerechten 

en Japanse sushi bar. Kafenion: Griekse taverne met lokale specialiteiten 

voor diner. Beach Bar: voor een lichte lunch, snacks en drankjes. Veghera 

Bar: gelegen op de pier is een toplocatie voor een cocktail bij zonsondergang. 

Regelmatig worden er thema-avonden met bijbehorend menu georganiseerd. 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De kamers, suite en villa’s zijn stijlvol ingericht en voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, kluisje, minibar en Nespresso-apparaat (cups tegen betaling). 

Badkamer met bad en/of douche, haardroger, badjas en slippers. Terras of 

balkon met zitje. Privézwembaden zijn verwarmbaar: gratis tot 26 ºC, hogere 

temperatuur tegen betaling.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruime kamer met schrijftafel, zitje en 

balkon, gelegen in het Imperial Spa-gebouw, met tuin- of zeezicht.

Deluxe Kamer met gedeeld zwembad (ca. 45 m², max. 3 pers.): kamer gelegen 

in het Imperial Spa-gebouw met vanaf het terras toegang tot een zwembad dat 

gedeeld wordt met een aantal andere kamers. Zeezicht.

Deluxe Family Kamer (ca. 90 m², max. 4 volw. + 1 kind): twee Deluxe Kamers 

gelegen in het Imperial Spa-gebouw met verbindingsdeur. Met tuinzicht. Ook 

boekbaar met zeezicht.

Deluxe Suite - 1 slaapkamer (ca. 60 m², max. 3 pers.):ruime open plan woon-/

slaapkamer gelegen in het Elounda-gebouw of het Imperial-Spa gebouw met 

zeezicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Premium Suite (ca. 80 m², max. 4 pers.): suite met woon- en aparte slaapkamer 

gelegen in het Elounda-gebouw of als bungalow. Ruim balkon of terras met 

ligbedden en zeezicht.

Island Pool Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

terras met ligbedden en privézwembad van ca. 15 m². Gelegen op de 2e of 3e 

rij vanaf zee.

Island Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.):open plan woon-/slaapkamer gelegen aan 

de waterkant met fraai terras met ligbedden en via een trapje toegang tot de 

zee.

Wellness Waterfront Island (ca. 60 m², max. 3 pers.): suite met open plan woon-/

slaapkamer gelegen aan de waterkant en met kleine fitnessruimte.

Ambassador Bungalow Suite (ca. 70 m², max. 2 pers.): ruime suite gelegen aan 

de waterkant. Met aparte woon- en slaapkamer of open plan. Fraai terras met 

ligbedden en via een trapje toegang tot de zee.

Premium Waterfront Junior Pool Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): open plan 

woon-/slaapkamer gelegen aan de waterkant. Terras met ligbedden en 

privézwembad van ca. 15 m². Vanaf het terras via een trapje toegang tot de zee.

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/elounda-beach-hotel-villas
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kreta/elounda-beach-hotel-villas
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Yachting Villa WaterfrontDeluxe Kamer Zeezicht

Yachting Villa Waterfront

Presidential Bungalow Pool Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): ruime suite aan 

de waterkant met directe toegang tot plateau aan zee, met privézwembad. 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen.)

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Zeezicht  1647 1866 2558 1743

Island Suite  2072 2471 3482 2168

Extra:  een krediet van € 50,- per persoon per verblijf, te besteden in de Spa.

Mealupgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf in Deluxe kamers.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 12/04/19 t/m 02/11/19 indien geboekt voor 31/12/18, 

18% indien geboekt voor 31/01/19, 16% indien geboekt voor 28/02/19, 14% indien geboekt voor 

31/03/19, 12% indien geboekt voor 30/04/19 en 10% indien geboekt voor 31/05/19. 

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

522 reviews

De villa’s zijn fraai gesitueerd nabij een klein zandstrand, beschikken 

over een verwarmbaar privézwembad en hebben uitzicht op zee. Het 

gebruik van natuurlijke materialen als tropisch hout en marmer in de 

inrichting en stijlvolle decoraties geven de villa’s een warme en luxe 

uitstraling. 

Island Pool Villa (ca. 65 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon-/slaap-

kamer met sofa en schrijftafel, luxe badkamer, inloopkast, terras met 

zitje, ligbedden en privézwembad van ca. 25 m²

Hideaway Pool Villa (ca. 75 m², max. 3 pers.): eigentijds ingerichte 

woonkamer met sofa en aparte slaapkamer met luxe badkamer. Groot 

terras met zitje, ligbedden en privézwembad van ca. 35 m²

Family Pool Villa (ca. 130 m², max. 6 pers): villa met een slaapkamer 

met kingbed en 2 slaapkamers met twinbedden, elk met een en suite 

badkamer. Ruime woonkamer met eettafel en sofa en een keuken. Groot 

terras met zitje, ligbedden, fraaie tuin en privézwembad van ca. 35 m².

Yachting Villa Waterfront (ca. 75 m², max. 2 volw. + 1 kind): modern inge- 

richte villa met aparte woon- en slaapkamer, luxe badkamer, groot 

terras met zitje en ligbedden en privézwembad van ca. 30 m².

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

vliegreis naar en van Heraklion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétrans-

fer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Island Pool Villa  3173 3820 5218 3269

Yachting Villa Waterfront  7605 9034 12134 7701

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

ELOUNDA BEACH VILLAS

       



72 - SILVERJET VAKANTIES

RHODOS

Met een heldere zee, mooie stranden aan de zuidkust, vele bezienswaardigheden, een stralende zon en de warme gastvrijheid 

van de eilandbewoners is Rhodos, het grootste eiland van de Dodekanesos-groep, een uitstekende keuze voor uw vakantie.

AUTOHUUR

De hotels op Rhodos bieden wij inclusief privé- 

transfers 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

WILT U RHODOS ECHT LEREN KENNEN, COMBINEER 

DAN EEN PAAR DAGEN RODOS PARK SUITE & SPA 

(ZIE PAG. 75) MET AQUAGRAND EXCLUSIVE DELUXE 

RESORT (ZIE PAG. 76). EEN HEERLIJKE COMBINATIE 

VAN CULTUURSNUIVEN EN RELAXEN AAN HET 

STRAND. 

Rhodos is het op drie na grootste eiland van 

Griekenland, gelegen in het oostelijke deel van de 

Middellandse Zee, vlak onder de Turkse kust. 

De hoofdstad Rhodos-Stad is een van de mooiste 

steden van het gehele Middellandse Zeegebied. 

Het heeft zowel een nieuw als een middeleeuws 

gedeelte en ligt op de uiterste noordpunt van het 

eiland, aan drie kanten omspoeld door de zee. 

De invloed van de voormalige Turkse overheersers 

is nog steeds zichtbaar in de talrijke overblijfselen, 

de gezellige Turkse wijk met steegjes, kleine 

pleintjes, terrasjes en winkeltjes. Het grote paleis, 

de haven, het centrum, het aquarium en Mandraki-

haven zijn bekende blikvangers van de stad. In de 

zomermaanden is het in Rhodos-Stad gezellig druk 

en is er vertier tot in de vroege uurtjes. 

In Rhodos-stad selecteerden we voor u het klein-

schalige luxe boutique hotel Rodos Park Suites & 

Spa. Ideaal als u de oude stad wilt ontdekken, want 

één van de toegangspoorten ligt tegenover het hotel. 

Slechts enkele kilometers ten westen van de stad 

vindt u de badplaats Ixia met een klein authentiek 

centrum met vele restaurants, winkels, bars en 

enkele tophotels. Wij selecteerden hier voor u de 

zeer stijlvolle Amathus Elite Suites en het Sheraton 

Rhodes Resort dat uitermate geschikt is voor 

families.

Aan de zuidkust ligt het pittoreske plaatsje Lindos 

aan de voet van een 120 m hoge rotsheuvel, vanwaar 

u een prachtig uitzicht heeft. De befaamde Acropolis 

van Lindos is dan ook een echte ‘must see’. Aquagrand 

Exclusive Deluxe Resort ligt op slechts 2 km van het 

mooie Lindos, ideaal voor een romantisch verblijf 

met z’n tweeën. In het nabijgelegen dorp Lardos, 

hebben we het als een dorpje gebouwde Lindian 

Village opgenomen voor een relaxte familievakantie.  

Verder maken de majestueuze bossen, koele dalen 

met bronnen (vlindervallei), Byzantijnse kerkjes en 

kloosters, witgekalkte huisjes in smalle steegjes 

met handwerkende vrouwen het eiland Rhodos tot 

een zeer interessante vakantiebestemming. 

Amathus Elite Suites
Sheraton

Lindian Village Aqua Grand

Rodos Park
SuitesIxiá

Rhodos-Stad

Charaki

Lindos
Kalathos

Lardos

Faliraki

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

Dagtemperatuur in °C  12  13  14  17  21  24  26  28  25  21  17  14

Watertemperatuur in °C .15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Zonne-uren per dag  4  5  6  8  10  12  12  11  10  8  6  4

Dagen met enige neerslag  9  7  6  4  2  1  0  0  1  4  5  9

Foto bijschrift
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Ixia | Rhodos | GRIEKENLAND

AMATHUS ELITE SUITES 
WELLNESS

       

Private Pool Elite Suite Executive Private Pool Suite

In de bruisende badplaats Ixia gelegen op een prachtig begroeide heuvel 

brengt Amathus Elite Suites u de charme en warmte van de Griekse eilanden. 

Op slechts 4 km van de oude stad Rhodos en als onderdeel van het Amathus 

Beach Hotel combineert het luxe in alle rust met een groot aantal faciliteiten 

van het naastgelegen hotel. Als exclusiviteit en service gecombineerd met 

een schitterende omgeving en prachtige zee is wat u zoekt, dan zal deze 

aantrekkelijke bestemming uw verwachtingen overtreffen. De luchthaven van 

Rhodos ligt op ca. 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Entree met lounge en receptie. Zwembad met terras, ligbedden en parasols. Op 

het strand is een gedeelte met ligbedden, parasols en beach service exclusief 

voor Elite Suite gasten. Het Amathus Spa & Wellness Centre van ruim 1.300 m² 

beschikt over een binnenzwembad, sauna, stoombad, hamam, jacuzzi 

en biedt een keur aan (schoonheids)behandelingen gebaseerd op de 

natuurlijke genezingskracht van mineralen uit de Dode Zee. Ook is er 

een fitnesscenter met moderne apparatuur. Verder kunt u ook gebruik 

maken van de faciliteiten van het aangrenzende Amathus Beach Hotel.  

De verzorging is op basis van logies/ontbijt.  Ook halfpension is mogelijk. 

Lounge: voor luxe ontbijtbuffet met à la carte items. Varakola Taverna: à la carte 

restaurant voor lunch en diner met Griekse en internationale specialiteiten, ’s 

avonds met livemuziek. Varakola Bar: voor koele drankje en ijs gedurende de 

dag. Elite Suite Lounge: gratis, koffie, thee, frisdranken en snacks gedurende de 

dag. Le Bar is een nieuwe cocktail en wijnbar die ‘s avonds geopend is. Het hotel 

heeft 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De Amathus Elite Suites bestaan uit 36 luxueuze ruime suites met zeezicht, 

waarvan de meeste met een privézwembad. Elke suite is voorzien van 

een ruime open plan woon- en slaapkamer, badkamer met ligbad, aparte 

regendouche en dubbele wastafel, badjassen, slippers en haardroger.  

Alle zijn voorzien van airconditioning, minibar, Nespresso-apparaat, 

theezetfaciliteiten, flatscreen-tv en kluisje. Terras of balkon met zitje en 

ligbedden.

Elite Suite (ca. 44 m², max. 3 volw. of 2 volw + 2 kind.): hoog gelegen suite met 

zicht op zee.

Private Pool Elite Suite (ca. 44 m², max. 3 volw. of 2 volw + 2 kind.): lager gelegen 

suite met privézwembad van ca. 25 m2 en zeezicht.

Private Pool & Garden Elite Suite (ca. 44 m², max. 3 volw. of 2 volw + 2 kind.): 

suite gelegen op begane grond met privézwembad van ca. 25 m² en tuin. Deze 

suites hebben onderbroken zeezicht.

Private Pool Executive Suite (ca. 44 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gelijk 

aan de Private Pool Elite Suite maar gelegen op een hoek en met groter terras.

Private Pool Presidential Suite (ca. 88 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 

luxe suite met woonkamer met zithoek en eettafel, aparte slaapkamer 

groots terras en privézwembad van ca. 65 m².

 

 

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Elite Suite 1365          1393         1497   1299 

Private Pool Elite Suite 1499 1538  1799 1444

Meal Upgrade: upgrade naar halfpension indien geboekt voor 31/01/19

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 31/12/18, 15% indien geboekt van 01/01/19 t/m 

31/01/19 en 10% indien geboekt van 01/01/19 t/m 28/02/19.

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

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

740 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/rhodos/amathus-elite-suites
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/rhodos/amathus-elite-suites
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GRIEKENLAND | Rhodos | Ixia

SHERATON RHODES RESORT
FAMILY

       

restaurant Théa

Junior Suite

Sheraton Rhodes Resort ligt in de levendige badplaats Ixia en is statig tegen 

een heuvel gebouwd, waardoor u van de diverse terrassen een indrukwekkend 

uitzicht heeft over zee. Zoals u van Sheraton gewend bent is het hotel van alle 

gemakken voorzien Het hotel heeft een warme uitstraling, door de natuurlijke 

materialen en kleuraccenten. Rhodos-stad ligt op slechts 4 km, waar een bezoek 

aan de Mandraki haven of de oude historische stad meer dan waard zijn, niet 

voor niets staat dit stadsdeel op de erfgoedlijst van UNESCO. De luchthaven van 

Rhodos ligt op ca. 10 km. 

FACILITEITEN
In het Sheraton Rhodes Resort zal het hele gezin zich direct thuis voelen, of u 

nu actief wilt bezig zijn of heerlijk wilt relaxen in de weelderige tuin met zonne-

terrassen, ligbedden, parasols, handdoekservice en 3 zwembaden, kinderbad 

en poolbar. Voor de kleintjes is er een miniclub (4-12 jaar), kindermaaltijden 

en kinderoppas (tegen betaling). Op sportief vlak biedt het hotel aerobics, 

fitnessruimte, pooltafel, tafeltennis en tegen betaling: verlichte tennisbaan 

en windsurfen (licentie verplicht). Via een tunneltje bereikt u gemakkelijk het 

privéstrand waar u gebruik kunt maken van ligbedden, parasols en hand-

doekservice. 

In de Easy Spa vindt u een binnenbad, sauna, jacuzzi en diverse schoon-

heidsbehandelingen. U verblijft in het hotel op basis van halfpension, u kunt 

ontbijten en dineren in buffetrestaurant Castellania. Restaurant Mediterraneo 

ligt in de bloemrijke tuin van het hotel tussen de olijfbomen en serveert voor 

de lunch regionale gerechten. Restaurant Thèa serveert Griekse specialiteiten 

en in restaurant L’Onda bereidt chef-kok Konstantinos Vasileiou moderne 

en authentieke Italiaanse gerechten. Het is mogelijk om op basis van All 

Inclusive in het hotel te verblijven; ontbijt en diner in restaurant Castellania, 

lunch in restaurant Mediterraneo (wisselend dagmenu), non-alcoholische en 

geselecteerde alcoholische drankjes in Castellania en Mediterraneo restaurant, 

poolbar op de 1e etage en loungebar op de 6e etage. Daarnaast ontvangt u als 

all inclusive gast 50% korting in de à la carte restaurants. 24 uurs roomservice 

(tegen betaling).

ACCOMMODATIE
Alle 401 kamers en suites zijn comfortabel ingericht en voorzien van aircon- 

ditioning, telefoon, wifi, flatscreen-tv, koelkast, kluisje en koffie-/ theefaciliteiten. 

Badkamer met bad, badjassen, slippers en haardroger. Balkon met zitje. 

Tweepersoonskamer Classic (ca. 33 m², max. 3 pers.): balkon met landzicht.

Tweepersoonskamer Deluxe (ca. 33 m², max. 3 pers.): balkon met zeezicht.

Tweepersoonskamer Aqua room (ca. 33 m², max. 3 pers.): balkon met jacuzzi 

en zeezicht. 

Junior Suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime woon-/slaapkamer, balkon 

met zeezicht. VIP check-in, speciale plaats in het ontbijtrestaurant en op het strand. 

Late check-out tot 16.00 uur. High Speed Wifi. 

Aegean Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): aparte woonkamer met sofabed, slaap-

kamer, balkon met zeezicht. VIP check-in, speciale plaats in het ontbijtrestaurant 

en op het strand. Late check-out tot 16.00 uur. High Speed Wifi.

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Deluxe 999 1047 1235 926

Junior Suite 1169 1189 1399 1073

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 18/04/19 t/m 26/10/19 indien geboekt voor 28/02/19 en 

15% indien geboekt van 01/03/19 t/m 31/03/19. EUR 50,- korting per persoon per verblijf indien 

geboekt voor 28/02/19.

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

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

2011 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/rhodos/sheraton-rhodes-resort
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/rhodos/sheraton-rhodes-resort
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Rhodos-stad | Rhodos | GRIEKENLAND

RODOS PARK SUITES & SPA
BOUTIQUE | CULINAIR

       

Tweepersoonskamer Deluxe

Galaxy Roof Lounge

Omgeven door veel groen en op een steenworp afstand van het middeleeuwse 

stadsdeel van Rhodos ligt Rodos Park Suites & Spa. Dit kleinschalige boutique 

hotel past volledig bij de sfeer van de schilderachtige oude stad, klassieke 

luxe hebben hier een goed huwelijk gecreëerd met moderne elegantie.  

Bij binnenkomst merkt u direct dat persoonlijke service en kwaliteit hand in 

hand gaan. Na een dag rond lopen in de ‘oude stad’ is het heerlijk relaxen bij 

het zwembad met een drankje en na genieten van alle indrukken van deze dag. 

Misschien gaat u vanavond dineren in de historische stad, of blijft u liever bij 

het hotel? Restaurant Il Parco is een mooie optie voor de mediterrane keuken. 

Vanuit Rodos Park bent u lopend in 15 minuten op het stadsstrand, of met de 

auto bij een van de vele uitnodigende baaitjes van het eiland. Rodos Park Suites 

& Spa ligt op ca. 16 km van de luchthaven van Rhodos, een van de ingangen 

van de oude stad ligt tegenover het hotel en de Mandraki haven ligt op ca. 10 

minuten lopen. 

FACILITEITEN
Mooie statige entree/lobby, in de weelderige tuin een zwembad met zonneterras, 

ligbedden, parasols handdoekservice en een pool-/snackbar. Een kleine Spa 

met sauna, hamam, diverse schoonheidsbehandelingen en fitnessruimte. De 

l’Epoque lounge met elegante inrichting is ideaal voor een ontspannen ‘afternoon 

tea’ of een heerlijk glas wijn. U verblijft op basis van logies/ontbijt. Halfpension 

is ook mogelijk. In restaurant La Brasserie wordt het ontbijt geserveerd met veel 

lokale producten, La Brasserie is ook voor lunch en diner geopend. Restaurant Il 

Parco is een mediterraan specialiteitenrestaurant, geopend voor het diner, waar 

u vooraf een drankje aan de bar kunt drinken met uitzicht op het mooi verlichte 

zwembad. De Galaxy Roof Lounge bar is een trendy loungebar met heerlijke 

cocktails van waar u ’s avonds een magnifiek uitzicht heeft over de oude stad. 

Er is  24-uurs roomservice.  

ACCOMMODATIE
Rodos Park beschikt over 75 smaakvol ingerichte kamers en suites, voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, wifi, minibar, koffiezetfaciliteiten en 

kluisje. Badkamer met bad, badjassen, slipper en haardroger. Balkon met zitje. 

Tweepersoonskamer (ca. 24 m², max. 2 pers.): met uitzicht op een archeologisch 

terrein.

Tweepersoonskamer Deluxe (ca. 28 m², max. 2 pers.): ruimere kamer, balkon met 

uitzicht op het park of zwembad.

Executive Park Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): heeft een woonkamer met 

slaapbank en een aparte 2-persoonsslaapkamer. De badkamer is voorzien van 

een jacuzzi. Balkon met uitzicht op park of zwembad. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Eenpersoonskamer  628 769 828 754

Tweepersoonskamer Deluxe  537 621 682 663

Executive Park Suite  699 822 892 840

  

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 15/01/19, 15% indien geboekt van 16/01/19 t/m 

15/02/19 en 10% indien geboekt van 16/02/19 t/m 31/03/19.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

RODOS PARK IS EEN IDEAAL STARTPUNT OM DE HISTORISCHE STAD TE 

VERKENNEN, IDEAAL OM AANSLUITEND EEN PAAR DAGEN IN EEN VAN DE 

STRANDRESORTS TE VERBLIJVEN. 

500 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/rhodos/rodos-park-suites-spa
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/rhodos/rodos-park-suites-spa
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GRIEKENLAND | Rhodos | Lindos

AQUAGRAND EXCLUSIVE DELUXE RESORT
ADULTS ONLY | CULINAIR | WELLNESS

       

Princess Seafront Private Pool Junior Suite

Op slechts 2 km van het pittoreske Lindos ligt het Aquagrand Exclusive 

Deluxe Resort. Een trendy design hotel voor volwassenen, waar mevrouw 

Kambouropoulos, de eigenaresse, met veel zorg kunstvoorwerpen met een 

stijlvolle decoratie heeft weten te combineren tot een eigen stijl. Natuurlijke 

materialen, veel water en kunstwerken van bekende Griekse artiesten zijn 

een lust voor het oog en zorgen voor een serene rust. Aan het kleinste 

detail wordt veel zorg besteed en service staat hier hoog in het vaandel. 

Het hotel grenst direct aan het 200 m lange privéstrand aan de baai van 

Navarone. Rhodos-stad en de luchthaven van Rhodos liggen op ca. 55 km.  

FACILITEITEN
Elegante entree waar het trendy design direct opvalt. Het hotel heeft 4 liften 

en gratis wifi. In de weelderige tuin zijn zonneterrassen met 3 zwembaden, 

ligbedden, cabana’s en parasols.  Laat u verwennen in de Aquasenses Spa, waar 

de verschillende therapieën lichaam en geest geheel in harmonie brengen. In 

de Spa is ook een sauna, hamam, buitenbad, kapper, manicure, fitnessruimte 

en een keur aan gezichts- en lichaamsbehandelingen (tegen betaling).  

De Zen bar is geopend voor een heerlijke cocktail en vanaf het terras kunt u 

genieten van een indrukwekkende zonsondergang.  Op culinair vlak kunt u 

zich laten verrassen in de diverse restaurants van het hotel. U verblijft in 

het hotel op basis van halfpension. Restaurant Pentapolis is het mediterrane 

restaurant voor ontbijt- en dinerbuffet, Elements VIP is binnen restaurant 

Pentapolis een aparte ruimte voor gasten die in een Princess-kamer verblijven.  

Blue Fin restaurant is geïnspireerd op de Egeïsche Zee en serveert vis, schaal- 

en schelpdieren tijdens lunch of diner. Sensia Beach Bar Restaurant serveert 

lichte maaltijden en snacks. Olivino Pool Bar Restaurant is een Italiaans 

specialiteitenrestaurant naast het zwembad, geopend voor een verkoelend 

drankje en een heerlijke lunch. Het hotel heeft 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 136 kamers en suites liggen in het hoofd- of in een van 7 bijgebouwen die 

omgeven worden door een tropische tuin, watervallen en lagunes. Alle kamers 

en suites zijn modern ingericht en voorzien van airconditioning, telefoon, wifi, 

flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad/

douche, badjassen, slippers en haardroger. Balkon of terras met zitje. 

Tweepersoonskamer (ca. 44 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met een balkon 

met zwembad- of zijzicht.

Junior Suite Seafront (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruime Junior Suite met zit-

gedeelte en balkon met zeezicht. 

Princess Seafront Junior Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): als de Junior Suite 

Seafront, maar beschikt ook over een Ipod-dockingstation, dvd-speler en aparte 

Elements VIP ruimte voor ontbijt en diner. 

Seafront Private Pool Junior Suite (ca. 56 m², max. 3 pers.): is ruimer en heeft 

een terras met privézwembad en tevens zeezicht

Princess Seafront Private Pool Junior Suite (ca. 56 m², max. 3 pers.): als de 

Seafront Private Pool Junior Suite maar beschikt ook over een Ipod-docking-

station, dvd-speler en aparte Elements VIP ruimte voor ontbijt en diner.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., op basis van halfpension,  

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

se van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Eenpersoonskamer (Double = Single) 1832 1997 2478 1736 

Princess Seafront Junior Suite 1461 1572 1938 1365

Seafront Private Pool Junior Suite 1722 1981 2555 1626 

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 18/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19.

1230 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/rhodos/aquagrand-exclusive-deluxe-resort
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/rhodos/aquagrand-exclusive-deluxe-resort
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Lardos | Rhodos | GRIEKENLAND

LINDIAN VILLAGE
FAMILY

       

River Passage Pool Suite

Dit weids opgezette complex biedt u naast een persoonlijke service absolute rust 

en ontspanning. Te midden van een tropische tuin is Lindian Village gebouwd als 

een klein dorpje in een klassieke Griekse stijl, gelegen in het zuidoosten van het 

eiland, direct aan het fraaie strand van Lardos. Het pittoreske plaatsje Lindos 

ligt op ca. 12 km. De luchthaven en Rhodos-Stad bevinden zich op ca.55 minuten 

rijden.

FACILITEITEN
Ruime entree met receptie en zithoeken, tv- en spelletjeskamer en kapsalon. 

Aan het dorpsplein enkele winkeltjes waaronder een kiosk en souvenir- 

shop. Groot zoetwaterzwembad omgeven door een zonneterras met lig-

stoelen en parasols. Voorts een kinderbad en poolbar. Bij het privéstrand 

worden verschillende watersporten zoals kanoën, windsurfen en duiken 

aangeboden. Verder beschikt het resort over een kleine Spa met sauna, 

stoombad en een aanbod van diverse schoonheidsbehandelingen en 

massages. U heeft een uit keuze de volgende restaurants. Almante’s: 

internationaal restaurant voor ontbijtbuffet en het diner bestaat uit een 5 

gangen menu. Basil: gourmetrestaurant met authentieke Griekse gerechten. 

Mr Danton: à la carte restaurant met Thaise specialiteiten. Astroscopus: al 

fresco restaurant met verse visgerechten voor het diner. Kohilo: restaurant bij 

het zwembad voor snacks en lichte lunch gedurende de dag. Pebble: poolbar 

voor verfrissende drankjes en snacks. La Piazza: gezellige bar op het centrale 

plein met terras en live muziek. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 188 kamers en suites zijn stijlvol ingericht en voorzien van airconditioning, 

telefoon, kluisje, flatscreen-tv, minibar, Nespresso-apparaat, badkamer met bad 

en aparte douche. Balkon of terras met zitje.

Mediterraneo Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met tuinzicht. 

Mediterraneo Family Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 2 slaapkamers 

met tussendeur of open plan kamer met kingbed en 2 eenpersoonsbedden.

River Passage Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): woon-/slaapkamer in open 

plan stijl. Groot terras met jacuzzi en ligbedden.

River Passage Pool Suite (ca. 50 m², 2 volw. + 2 kind.): woon- en slaapkamer, 

badkamer met bad en aparte douche. Terras met privézwembad en ligbedden.

Bohemian Pool Suite (ca. 50 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite ingericht 

in boheemse stijl. Slaapkamer. aparte woonkamer met loungebanken, terras 

met outdoor living en privézwembad van ca. 12 m². Tuinzicht. 

Ottoman Junior Suite (ca. 40 m², 2 pers.): woon-/slaapkamer met privétuin of 

balkon met jacuzzi (verbindingsdeur mogelijk met Ottoman Pool Suite).

Ottoman Pool Suite (ca. 76 m², 2 volw. + 1 kind): woon- en slaapkamer met 

hemelbed. Groot terras met privézwembad, ligbedden en zithoek.

Ottoman Family Suite (ca. 85 m², 4 pers.): woongedeelte en 2 slaapkamers met 

en suite badkamers. Het grote balkon heeft een jacuzzi.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Mediterraneo Kamer 779 999           1098          843 

River Passage Pool Suite 1245 1698 1899 1299

  

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 26/04/19 t/m 31/10/19  indien geboekt voor 31/01/19 en 

10% indien geboekt van 01/02/19 t/m 28/02/19.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

LINDIAN VILLAGE IS ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET VOOR EEN ONTSPANNEN 

FAMILIEVAKANTIE

1097 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/rhodos/lindian-village
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/rhodos/lindian-village
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KOS & PATMOS

De Dodekanesos telt 12 eilanden, alle verschillend qua sfeer en uitstraling. Kos & Patmos liggen vlakbij Turkije en bij helder weer ziet u overal 

de kustlijn. De combinatie van cultuur, mooie stranden, de stralende zon maakt Kos een prima vakantiekeuze.

AUTOHUUR

De hotels op Kos & Patmos bieden wij indclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een aantal dagen 

een auto te huren en deze bij uw hotel te laten 

bezorgen. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

TIJDENS DE KOS & PATMOS COMBI LEERT U DE 

SFEER VAN BEIDE EILANDEN KENNEN. U KUNT 

GENIETEN VAN CULTUUR EN STRAND. 

ZIE OOK PAG. 85

Kos ligt in het zuidoosten van de Egeïsche Zee en 

wordt omringd door de eilanden Kalymnos, Nisyros 

en Pserimos. Het is het derde grootste Dodecanes 

eiland na Rhodos en Karpathos. Kos is relatief vlak 

en heeft alleen in het midden van het eiland een 

845 m hoge berg. Door de vlakke kustlijn wordt Kos 

ook wel het fietseiland van Griekenland genoemd.  

Kos-stad is de hoofdstad en kent een rijke 

historie wat nog te zien is in het oude stadsdeel, 

met veel winkeltjes en terrasjes. Kos is ook het 

eiland van Hippocrates, bekend van de ‘eed’, die 

tegenwoordig nog door artsen afgelegd wordt. Het 

Asklepion, genoemd naar de Griekse God van de 

geneeskunde is nog steeds een van de bekendste 

bezienswaardigheden. 

Aan het fraaie strand van Kefalos in het zuiden 

kozen we voor het nieuwe hotel Ikos Aria, met een 

geweldig ‘Ultra All Inclusive’ lifestyle concept. 

Aan de kust van Mastichari selecteerden we het 

Neptune Hotels Resort & Spa, ideaal voor een 

actieve familievakantie. En net buiten Kos-stad, in 

de wijk Lambi kozen we voor Aqua Blu Boutique 

Hotel & Spa, een geraffineerd kleinschalig Adults 

Only hotel, waar luxe en service samensmelten.

Op ca. 2,5 uur varen van Kos ligt het eilandje 

Patmos, de verborgen parel van Griekenland. 

Bekend van een dagexcursie vanuit Samos of Kos, 

maar voor een vakantie nog redelijk onbekend.  

Toch is Patmos jaren geleden al ontdekt door 

vele wereldsterren, die hier een villa kochten en 

heerlijk vakantie konden vieren in een omgeving 

van anonimiteit.  

Bij aankomst op het eiland in het havenplaatsje 

Skala, proeft u direct de aparte sfeer en als u door 

de smalle straatjes achter de havenfaçade wandelt, 

ziet u bijzonder leuke winkeltjes van Griekse 

designers en kunstenaars.  

Maar ook culinair is Patmos een verrassing, 

exclusieve restaurants als Benetos en Pleiadis 

maken dat duidelijk, bekende chef-koks zwaaien 

hier de scepter en creëren moderne gerechten 

gestoeld op eeuwenoude Griekse recepten. 

Een must see is natuurlijk Chora, een pittoresk 

witgepleisterd stadje met het Johannesklooster en 

geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Op Patmos selecteerden wij Patmos Aktis Suites & 

Spa, heerlijk gelegen aan de baai van Grikos.

Patmos

Kalymnos

Leros

Nisyros

Kos

Kefalos

Kardamena

Kos-Stad
Mastihari

Skala

Kos & Patmos Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 11 12 13 16 22 26 29 29 25 20 16 13

Watertemperatuur in °C 14 13 14 16 18 21 24 24 22 21 17 15

Zonne-uren per dag 4 5 6 8 10 11 12 11 10 8 5 4

Dagen met enige neerslag 9 6 6 4 3 2 0 0 1 4 6 8
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Kos-Lambi | Kos | GRIEKENLAND

AQUA BLU BOUTIQUE HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | DESIGN | CULINAIR

       DELUXE

Pool Signature Suite

Net buiten het drukke centrum van Kos-stad, in de wijk Lambi, ligt het kleinschalige 

Aqua Blu Boutique Hotel & Spa. In deze oase van rust, gedecoreerd met een 

designinrichting, voelt u zich direct thuis. De moderne inrichting gecombineerd 

met warme kleuren geven het hotel een bijzonder charisma. Vanuit het hotel 

bent u zo in de levendige havenstad Kos (ca. 2 km), de bushalte ligt op slechts 

50 m, maar Kos is vooral bekend om de goed aangelegde fietspaden en wordt 

niet voor niets het fietseiland van Griekenland, genoemd. Vanuit het hotel heeft u 

zicht op de contouren van Turkije en de eilanden voor de kust, dat nodigt uit om 

er op uit te gaan en te ontdekken. Vanuit de haven vertrekken catamarans naar 

Turkije, Patmos, Leros en Kalymnos. Na afloop heerlijk luieren bij het zwembad 

van Aqua Blu Boutique Hotel of liever een frisse duik in zee op het hotel-eigen 

strand voor de deur? De luchthaven van Kos ligt op ca. 25 km. 

FACILITEITEN
Het hotel heeft een mooie entree, met een strakke moderne inrichting, waar u 

welkom geheten wordt door het gastvrije team. Naast de lift is een sfeervolle 

lounge bar, waar heerlijke cocktails geserveerd worden. Een mooi zwembad met 

zonneterras met comforabele ligbedden, cabanas, parasols en handdoekservice. 

Er is een pool-/snackbar Sips & Bits met verrassende snacks, heerlijke salades 

en verkoelende drankjes. Het Tamaris wellnesscenter van het Aqua Blu Boutique 

Hotel & SPA heeft een binnenbad, sauna, een hamam met aromatherapie en een 

stoombad. U kunt er diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen reserveren 

en er is een ultramodern fitnesscentrum.   De verzorging is op basis van 

logies/ontbijt. Culinair zal Aqua Blu u verrassen met exquise gerechten, dat 

begint al aan het ontbijt, waar u kennis maakt met veel lokale producten. In 

restaurant Cuvee hebben Michelin Chef Pavlos Kyriakis en Chef-kok Michalis 

Marthas unieke tongstrelende gerechten op de kaart gezet, de sommelier zal 

u graag adviseren met bijpassende wijnsuggesties. Veel gerechten hebben hun 

oorsprong in Griekenland maar met een moderne twist. In het hele hotel kunt u 

gebruik maken van gratis wifi. Er is 24 uurs roomservice in het hotel. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 53 smaakvol design ingerichte suites, voorzien van 

parketvloer, zithoek, airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, wifi, minibar, koffie- 

en theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad of douche, apart toilet, 

badjassen, slippers en haardroger. Balkon met zitje. 

Suite zijzeezicht  (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabel ingerichte suite.  

Suite zeezicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): deze suite heeft uitzicht op de Egeïsche 

Zee.  Er zijn ook suites met frontaal zeezicht.

Suite met privézwembad (ca. 30 m², max. 2 pers.): deze suite heeft dezelfde 

inrichting, maar heeft een privézwembad en tweepersoonsligbed op het terras. 

Een aantal kamers hebben jacuzzi i.p.v. bad in de badkamer. 

Deluxe Suite (ca. 52 m², max. 2 pers.): deze suite is ruimer en heeft een royale 

zithoek met open haard. In de badkamer is een jacuzzi i.p.v. een bad.

Signature Suite met privézwembad (ca. 30 m², max. 2 pers.): deze kamer 

heeft dezelfde inrichting, maar heeft een terras met privézwembad en twee 

persoonsligbed op het terras. Een aantal kamers hebben jacuzzi i.p.v. bad.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Suite zijzeezicht  945 1175 1439 999

Signature Suite met privézwembad  1282 1799 2195 1375

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij aankomst op 15/04/19 t/m 20/05/19 en 01/10/19 t/m 30/10/19.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 15/04/19 t/m 30/10/19 indien geboekt voor 31/01/19 en 

10% indien geboekt voor 30/03/19.

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

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

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

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

812 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kos/aqua-blu-boutique-hotel-spa
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kos/aqua-blu-boutique-hotel-spa
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GRIEKENLAND | Kos | Mastichari

NEPTUNE HOTELS RESORT & SPA
FAMILY | CULINAIR | ACTIVE

       

Executive Appartement

Neptune Hotels is gebouwd als een Grieks dorpje, in de prachtig onderhouden tuin, 

liggen diverse fotogenieke bungalows met de kamers, suites en appartementen. 

Het resort grenst direct aan het uitgestrekte zandstrand, welke met de Blauwe 

Vlag is onderscheiden. Een uniek resort met een informele sfeer en vele 

mogelijkheden tot vermaak voor jong en oud. Door de locatie, de faciliteiten 

en activiteiten is het een ideaal familieresort. Neptune Hotels is een ideaal 

uitgangspunt voor een mooie mountainbike tocht, uw zeil- en windsurfpassie te 

vervolmaken of voor een spannend spelletje tennis of squash. Daarna relaxen 

in de Spa van 1600 m². Ook culinair biedt het hotel uitgelezen mogelijkheden 

in de vier restaurants, waarvan de Griekse taverne onze favoriet is. Naast alle 

mogelijkheden van Neptune Hotels maakt u hier ook kennis met de beroemde 

Griekse gastvrijheid, het hele team begrijpt precies wat daar mee bedoelt wordt. 

Het havenplaatsje Mastichari, bekend om zijn authentieke visrestaurants ligt op 

5 km, Kos-stad op ca. 18 km en de luchthaven van Kos op ca. 8 km. 

FACILITEITEN
Lobby met receptie, winkeltjes, gratis wifi in het hele resort. In de fraai 

aangelegde subtropische tuinen liggen de 4 zwembaden, jacuzzi, 2 kinderbaden, 

diverse zonneterrassen, ligbedden, parasols, handdoekservice en poolbars. Op 

het strand zijn ligbedden, parasols aanwezig en diverse watersportfaciliteiten. 

Voor kinderen (4-12 jaar) is er de ‘Neppi’ miniclub met miniwaterland. In juli en 

augustus is er een ‘Real Madrid voetbal campus’ voor fans van 6-16 jaar (tegen 

betaling). Zwemlessen voor kinderen (tegen betaling), kinderdisco, kindermenu’s 

in het restaurant en babysit (tegen betaling). Er is een zeil- en surfschool (tegen 

betaling, cursus mogelijk), 4 verlichte tennisbanen (tegen betaling cursus 

mogelijk), squash (tegen betaling), beachvolley en mountainbikeverhuur. De 

verzorging in Neptune Hotels is op basis van halfpension. Het ontbijt en diner 

wordt geserveerd in het buffetrestaurant Neptune, met een internationale 

keuken. Het fine-dine restaurant Proteas (v.a. 14 jaar). Italiaanse specialiteiten 

worden geserveerd in het befaamde Osteria en de Griekse taverne, geheel in 

authentieke stijl, bereidt heerlijke Griekse specialiteiten. 

De royale Spa van 1600 m² (tegen betaling) heeft een binnenbad, sauna, ijs-

fontein, stoombad, diverse massage- en schoonheidsbehandelingen. Het hotel 

biedt roomservice tussen 07.30 en 23.00 uur. 

ACCOMMODATIE
De 569 kamers, suites en appartementen zijn smaakvol ingericht en voorzien 

van airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, koelkastje, koffie-/theezetfaciliteiten, 

wifi en kluisje. Badkamer bad/douche, badjassen, slippers en haardroger. 

Balkon of terras met uitzicht op tuin of zee.

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): voorzien van een balkon met 

tuin- of zeezicht. 

Tweepersoonskamer Deluxe (ca. 25 m², max. 3 pers.): zijn gesitueerd in één van 

de bungalows en volledig gerenoveerd. Badkamer met regendouche. Balkon of 

terras met tuin- of zeezicht. 

Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): de woonkamer wordt door een schuifdeur van 

de slaapkamer gescheiden. De suite is uitgerust met een DVD-speler. Balkon of 

terras met tuin- of zijzeezicht. 

Luxe Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): volledig gerenoveerd en luxe ingericht met 

Italiaans design en voorzien van een woonkamer en een separate slaapkamer, 

beiden met een flatscreen-tv, een luxe badkamer met walk-in regendouche 

en separaat toilet. Stijlvolle SMEG koelkast en Nespresso-apparaat. Balkon of 

terras met zeezicht. Er is een strandpaviljoen voor u gereserveerd tijdens uw 

gehele verblijf. 

Familie Appartement (ca. 50 m², max. 4 pers.): bestaat uit 2 slaapkamers met 

verbindingsdeur, 2 badkamers en een kitchenette met koffie-/theezetfaciliteiten 

en een koelkast. Balkon of terras met tuin- of zeezicht. 

Superior Appartement (ca. 50 m², max. 3 pers.): heeft een smaakvolle woon-/

slaapkamer met kitchenette en een aparte slaapkamer. Balkon of terras met 

tuinzicht.

Superior Appartement 1e rij (ca. 50 m², max. 3 pers.): liggen bij de Village pool 

– zwembad of direct bij het strand en hebben een Dvd-speler.

Executive Appartement (ca. 65 m², max. 5 pers.): naast een woon-/slaapkamer 

met kitchenette heeft dit appartement 2 aparte slaapkamers en 2 badkamers. 

Ideaal voor gezinnen die extra comfort zoeken. Balkon of terras met tuinzicht.

Executive Appartement 1e rij (ca. 65 m², max. 5 pers.): liggen bij de Village pool 

– zwembad of direct bij het strand en hebben een Dvd-speler, verder gelijk aan 

Executive Appartement. 

Luxe Suite (2 slaapkamers) (ca. 95 m², max. 4 pers.): volledig gerenoveerd en 

luxe ingericht met Italiaans design en voorzien van een woonkamer en twee 

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kos/neptune-hotel-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kos/neptune-hotel-resort-spa
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Foto bijschrift

separate slaapkamer, in alle kamers een flatscreen-tv, twee luxe badkamers 

met walk-in regendouche en separaat toilet. Stijlvolle SMEG koelkast en 

Nespresso-apparaat. Balkon of terras met zeezicht. Er is een strandpaviljoen 

voor u gereserveerd tijdens uw gehele verblijf. 

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Kos, 

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

Kamertype  mei jun aug okt

Tweepersoonskamer Deluxe zeezicht                                       1156         1329        1539          1110

Executive Appartement 1e lijn                                                   1466          1753        2152          1375

Luxe Suite (2 slaapkamers)                                                         2098          2753        3198          1920

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij aankomst op 01/05/19 t/m 04/05/19 en 05/10/19 t/m 19/10/19.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/19 t/m 19/10/19 indien geboekt voor 31/01/19 en 

10% indien geboekt van 01/02/19 t/m 31/03/19.

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

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

664 reviews
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GRIEKENLAND | Kos | Kefalos

IKOS ARIA
ACTIVE | FAMILY | ALL INCLUSIVE

       

Deluxe Bungalow Sute privézwembad

De befaamde Ikos keten opent medio mei 2019 zijn deuren in de Dodekanesos 

op het eiland Kos in de Egeïsche Zee. Ikos Aria ligt in Kefalos in het zuidwesten 

van Kos, op een uitgestrekt groen terrein van 47 ha. De Ikos keten weet Griekse 

gastvrijheid te combineren met het ondertussen bekende ‘Infinite Lifestyle’ All 

Inclusive concept. Ikos brengt een nieuwe vakantie ervaring naar Kos, waar 

elegantie en kwaliteit hand in hand gaan. Het all inclusive concept is afwisselend, 

u heeft de keuze uit een hoofdrestaurant en 7 à la carte restaurants. Mochten 

uw smaakpapillen te veel verwend zijn, dan kunt u dagelijks deelnemen aan de 

vele sportieve activiteiten zoals tennis, beachvolley of Aqua Aerobics. Ook de 

allerkleinsten zullen zich prima vermaken in Ikos Aria, want wat is leuker dan 

nieuwe vriendjes ontmoeten in de miniclubs. Het centrum van Kefalos ligt op ca. 

4 km, Kos-stad op ca. 40 km en de luchthaven op ca. 20 km. 

FACILITEITEN
Ikos Aria bestaat uit een hoofdgebouw met kamers en suites, een laagbouw 

gedeelte met bungalows en een exclusief gedeelte met Deluxe Suites. Het 

hotel heeft een elegante ontvangstruimte en gratis wifi in het hele hotel. In de 

tuinen zijn 3 royale zwembaden waarvan één adults only zwembad, een apart 

zwembad voor de Deluxe Collection gasten, 2 kinderbaden, zonneterrassen, 

ligbedden, parasols en handdoekservice. Vanuit de tuin loopt u zo het heerlijke 

zandstrand van het hotel op, het 850 m lange strand is gereserveerd voor 

hotelgasten en beschikt over gratis ligbedden, parasols, Drankjes en snacks 

worden geserveerd vanuit de beach-snackbar. De Ikos Spa beschikt over een 

fitnessruimte, binnenbad (v.a. 16 jaar), stoomcabine, sauna, kapper, nagelstudio 

en diverse massage- en schoonheidsbehandelingen. 

Culinair biedt Ikos Aria u een buffetrestaurant Flavors voor ontbijt, lunch en diner. 

Er zijn 7 à la carte restaurants, waar speciale menu’s zijn samengesteld door 

Michelin-chefs. Fresco is het Italiaanse specialiteitenrestaurant voor ontbijt, 

lunch en diner. Anaya serveert exquise orientaalse diners. Wilt u de Griekse 

keuken ontdekken, probeer dan restaurant Ouzo, voor ontbijt, lunch en diner. De 

naam doet al vermoeden dat restaurant Provence Franse specialiteiten serveert 

tijdens het diner. La Bodega is ideaal voor een typisch Spaans diner. Restaurant 

Kos is gespecialiseerd in de lokale keuken van het eiland en is geopend voor 

ontbijt, lunch en diner. Voor de mediterrane keuken kunt u bij restaurant Market 

de diverse pure smaken proeven tijdens uw ontbijt, lunch en diner. Ikos Aria 

heeft ook een Cava met meer dan 300 Griekse en Internationale wijnlabels. De 

sommelier adviseert u graag in de 7 à la carte restaurants. Maar dat is nog niet 

alles, kent u de Ikos Dine out service? Ikos heeft een aantal lokale restaurants 

geselecteerd waar u als hotelgast (reservering verplicht) traditionele Griekse 

gerechten kunt proeven. Het hotel heeft 9 verschillende bars in de lobby, bij 

het zwembad en het strand. Overdag en ’s avonds organiseert het hotel 

diverse sportieve activiteiten en avondentertainment. Zo zijn er in Ikos Aria; 

2 tennisbanen, yogalessen, mountainbikes, tafeltennis, Zumbalessen, reuzen 

schaken en diverse watersporten op het strand (sommige tegen betaling). Voor 

de kinderen is er een crèche (4 maanden-4 jaar) tegen betaling, een miniclub 

(4-12 jaar) en een teenclub (13-17 jaar). Er zijn speciale kindermenu’s in de 

restaurants en op het strand is er speciale kinderoppas (30 minuten gratis) voor 

kleintjes tussen 4 en 12 jaar. Er is een 24-uurs roomservice in het hotel.

ACCOMMODATIE
Alle 373 kamers en suites zijn comfortabel ingericht en liggen verspreid over 20 

hectare en zijn voorzien van alle faciliteiten om van een luxueus en relaxed verblijf 

te genieten; airconditioning, gratis wifi, smart-tv met online apps, dvd/cd-speler, 

Nespresso-apparaat, dagelijks aangevulde minibar en kluisje. Badkamer met 

regendouche, badjassen, slippers en haardroger. Gasten die in de Deluxe Suites 

of in de Deluxe bungalow Suites verblijven kunnen gebruik maken van de 

speciale premium services zoals het Deluxe Collection zwembad en een speciaal 

gereserveerd gedeelte op het strand, Ikos Deluxe Collection Managers, exclusieve 

check-in/out, kussenmenu, een fles Tattinger champagne en een gratis massage.  

Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): met balkon en land- of zeezicht.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 3 volw. + 1 kind): heeft zij- of zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 volw. + 1 kind of 2 volw. + 2 kind.): kamer met zitge- 

deelte en balkon en zeezicht. Ook te boeken als Junior Suite Privétuin, met tuin- 

of zeezicht. 

Suite–1 slaapkamer (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind. of 2 volw. + 3 kind.): suite met 

een woonkamer en aparte slaapkamer. Balkon of privétuin met zeezicht.

Deluxe Junior Suite Privétuin (ca. 50 m², max. 3 volw. + 1 kind of 2 volw. + 2 kind.): 

ruime woon-/slaapkamer met een privétuin en zwembad- of zeezicht. 

Deluxe (1 slaapkamer) Bungalow Suite (ca. 77 m², max. 3 volw. + 2 kind. of 2 volw. 

+ 3 kind.): een suite met woonkamer en aparte slaapkamer. Balkon en zeezicht. 

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kos/ikos-aria
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/kos/ikos-aria
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Artist Impression

Ook te boeken als Deluxe Bungalow Suite Privézwembad (1 slaapkamer) met 

terras en privézwembad en zeezicht.

Deluxe Bungalow Suite Strandzijde (1 slaapkamer) (ca. 62 m², max. 3 volw. + 

2 kind. of 2 volw. + 3 kind.): als Deluxe Bungalow Suite maar met tuin, aan de 

strandzijde.  

Deluxe Bungalow Suite Privézwembad (2 slaapkamers) (ca. 107 m², max. 3 volw. 

+ 3 kind. of 2 volw. + 4 kind. of 4 volw. + 2 kind.): ideaal voor families, met woonkamer 

en 2 aparte slaapkamers, terras met privézwembad, 2 ligbedden en zeezicht. 

De badkamers in deze suite hebben naast een aparte regendouche ook een bad. 

Deluxe Bungalow Suite Strandzijde (2 slaapkamers) (ca. 90 m², max. 3 volw. + 

3 kind. of 2 volw. + 4 kind. of 4 volw. + 2 kind.): woonkamer met 2 aparte slaap-

kamers, een privétuin en direct toegang tot het strand. 

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., All Inclusive, vliegreis van en naar Kos, 

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

Kamertype  mei jun aug okt

Junior Suite Zeezicht               1399         1899          2751         1399

Deluxe Bungalow Suite (1slaapkamer)                                     1899          2672         3993         1799

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 15/10/19 t/m 27/10/19 ; 15% bij verblijf van 15/05/19 

t/m 25/05/19 en van 27/09/19 t/m 14/10/19; 10% bij verblijf van 26/05/19 t/m 29/06/19 en van 

03/09/19 t/m 26/09/19 en 5% bij verblijf van 30/06/19 t/m 02/09/19 indien geboekt voor 28/02/19.

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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GRIEKENLAND   |  Patmos | Grikos

PATMOS AKTIS SUITES & SPA
WELLNESS | DESIGN | CULINAIR

       

Tweepersoonskamer Deluxe

Na een korte transfer vanaf de haven komt u aan in Patmos Aktis Suites & Spa, 

een luxe kleinschalig boutique hotel met een bijzondere ambiance. Vanaf het 

terras heeft u een schitterend uitzicht op de baai van Grikos en het eilandje 

Tragonisi. Het strand voor de deur, nodigt uit om plaats te nemen op de ligbedden 

en te genieten van een heerlijk drankje. In Patmos Aktis Suites & Spa gaan luxe 

en totale ontspanning hand in hand. Natuurlijke materialen gegoten in een strak 

design en opvallende kunstwerken stralen rust uit en een speciale sfeer. De 

haven van Skala en het pittoreske stadje Chora liggen op ca. 4 km.

 
FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie, bar met terras, zwembad met ligbedden, parasols 

en poolbar. Er is gratis wifi in het hele hotel. Het privéstrand voor de deur heeft 

ligbedden, parasols en beachbar service. In de Anasa Wellness & Spa is een 

binnenbad, hydromassage, sauna, stoombad, fitnessruimte en vele massage- 

en schoonheidsbehandelingen. De verzorging in het hotel is op basis van logies/

ontbijt. U heeft de keuze uit de volgende restaurants; Apocalypsis serveert 

’s ochtends het ontbijt, waar Griekse producten centraal staan. ’s Avonds is 

Apocalypsis een stijlvol restaurant met veel witte elementen, kaarsen en glas 

die samen een bijzondere atmosfeer creëren.  Het is of u dineert bij vrienden 

thuis en chef-kok Christos Xeraxoudis tovert bijzondere eilandgerechten. 

Pefsis taverne grenst direct aan het strand en heeft de uitstraling van een 

authentieke Griekse taverne met geblokte tafellakens en traditionele stoelen. 

Hier kunt u overheerlijke verse visgerechten proeven met op de achtergrond 

orginele Griekse muziek. Pefsis is geopend voor lunch en diner. De Theion bar 

serveert heerlijke koffie en verandert ‘s avonds in een cocktail bar. Het hotel 

heeft 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 56 kamers en Suites zijn luxe en comfortabel ingericht met een moderne 

designinrichting en voorzien van parketvloer, kussenkeuzemenu, gratis wifi, 

minibar, Nespresso-apparaat, flatscreen-tv en kluisje. Badkamer met bad of 

regendouche, badjassen, slippers en haardroger. Balkon met zitje. 

Tweepersoonskamer Deluxe (ca. 31 m², max. 3 pers.): is comfortabel en heeft 

uitzicht op het zwembad of de tuin. 

Suite met privézwembad (ca. 41 m², max. 3 pers.): is ruimer en heeft een zit- 

hoek, een terras met zitje, ligbedden en een privézwembad. 

Aegean Suite (ca. 41 m², max. 3 pers.): heeft een woonkamer met slaapbank en 

een aparte slaapkamer. Uitzicht over de Egeïsche Zee. 

Maisonette met privézwembad – 1 slaapkamer (ca. 72 m², max. 3 pers.): heeft 2 

verdiepingen met een woonkamer met slaapbank, badkamer met bad of douche 

en op de eerste etage een aparte slaapkamer en tweede badkamer met bad of 

douche. Terras met zitje, ligbedden en een privézwembad. 

Maisonette met privézwembad- 2 slaapkamers (ca. 92 m², max. 6 pers.): heeft 

een woonkamer met slaapbank, een badkamer met bad of douche en op de 

eerste etage een tweede badkamer met bad of douche en 2 slaapkamers. Terras 

met zitje, ligbedden en een privézwembad. 

 

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

en naar Kos, luchthavenbelasting, Executive Lounge, ferry en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Deluxe               1466           899 1599 929

Maisonette (1 slaapkamer) met privézwembad                       1863 1048 2182 1067

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst op 02/05/19 t/m 11/07/19 en 01/09/19 t/m 12/10/19 indien 

geboekt voor 31/05/19 en 10% indien geboekt voor 30/06/19.

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

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

317 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/patmos/patmos-aktis-suites-spa
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/patmos/patmos-aktis-suites-spa
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PATMOS - KOS COMBI

Grikos - Patmos

Asklepion - Kos

Patmos

Kos & Patmos liggen vlakbij Turkije en bij helder 

weer ziet u overal de kustlijn. Griekenland is het land 

bij uitstek om verschillende eilanden tijdens een 

vakantie te bezoeken, want zo leert u pas echt het 

échte eilandgevoel beleven. Tussen de eilanden is er 

goed vervoer per veerboot en catamaran geregeld en 

u voelt meteen wat we bedoelen met het echte 

eilandgevoel, want onderweg stopt de veerboot bij 

de eilanden Kalymnos en Leros en de havenplaatsjes 

in pasteltinten die uitnodigen tot fotograferen.

Dag 1: Amsterdam – Patmos

U vliegt vandaag naar het eiland Kos. Aldaar aan-

gekomen volgt een privétransfer naar de haven van 

Kos-stad, vanwaar u per snelle ferry in ca. 2,5 uur 

naar Patmos vaart. Onderweg duiken andere kleine 

eilanden op en ziet u de kustlijn van Turkije, Na 

aankomst in de haven van Skala op Patmos, volgt 

een privétransfer naar Patmos Aktis Suites en Spa 

in Grikos, waar u 3 nachten zult verblijven (zie ook 

pag. 84)

Dag 2-3: Patmos

Patmos is de verborgen parel van Griekenland, klein- 

schalig, trendy en bohemian. Ontdek het havenstadje 

Skala, met smalle geplaveide straatjes, waar hippe 

boetieks van Griekse designers en kunstenaars een 

lust voor het oog zijn. Natuurlijk hoort ook Chora op 

het programma, een pittoresk witgepleisterd stadje 

met het Johannesklooster en geplaatst op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO. Smalle straatjes, 

verborgen patio’s en authentieke huizen zijn een 

bezoekje meer dan waard.

Dag 4: Patmos - Kos

Vandaag wordt u naar de haven van Patmos ge- 

bracht vanwaar u per snelle ferry in ca. 2,5 uur naar 

Kos vaart. Na aankomst in de haven van Kos, volgt 

een privétransfert naar Aqua Blu Boutique Hotel & 

Spa, net even buiten Kos-stad, waar u 4 nachten 

verblijft (zie ook pag. 79).

Dag 5-7 Kos

Kos is het eiland van Hippocrates, bekend van de 

‘eed’, die tegenwoordig nog door artsen afgelegd 

wordt. Het Asklepion, genoemd naar de Griekse 

God van de geneeskunde is nog steeds een van 

de bekendste bezienswaardigheden. Maar ook 

het oude stadsdeel van Kos-stad heeft nog vele 

herinneringen uit vervlogen tijden. Smalle straatjes 

met veel winkeltjes en terrasje zijn een lust voor het 

oog, maar vergeet ook niet een kijkje te nemen in de 

overdekte markt. U kunt ook een dagexcursie maken 

naar de eilanden Nisyros of Kalymnos en ’s avonds 

natuurlijk even genieten van een pantoffelparade 

langs de haven.

Dag 8: Kos – Amsterdam

Vandaag wordt u per privétransfer naar de lucht-

haven van Kos gebracht voor uw terugvlucht naar 

Amsterdam.

Patmos & Kos, 8-daagse combinatiereis

Indicatieprijs per persoon mei jun aug okt

Tweepersoonskamer 999 1227 1778 999

Hotels

Patmos Patmos Aktis Suites & Spa   5*

Kos Aqua Blu Boutique & Spa                           5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar  en van Kos en luchthavenbelasting.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Luxe privétransfer tussen de accommodatie en luchthaven 

•  Ferry en privétransfer van hotel naar haven v.v.

•  7 overnachtingen: 3 nachten in Patmos in een Tweepersoons- 

 kamer Deluxe op basis van logies/ontbijt en 4 nachten op Kos  

 in een suite met zijzeezicht. op basis van logies/ontbijt.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1,3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling.

De Dodekanesos (Dodeka betekent twaalf in het Grieks), telt 12 eilanden, alle verschillend qua sfeer en uitstraling.Tijdens deze combinatiereis 

maakt u kennis met twee van hen!

Combinatiereis | Patmos-Kos | GRIEKENLAND

Patmos

Kalymnos

Leros

Nisyros

Kos

Kefalos

Kardamena

Kos-Stad
Mastihari

Skala

https://www.silverjet.nl/nl/kos-en-patmos
https://www.silverjet.nl/nl/kos-en-patmos


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

Dagtemperatuur in °C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Watertemperatuur in °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Zonne-uren per dag  4  5  6  8  10  12  12  11  9  7  5  4

Dagen met enige neerslag  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8
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MYKONOS

Mykonos, het meest mondaine Griekse eiland, biedt een spectaculair uitgaansleven. Zeker in de hippe hoofdstad Mykonos-Stad. 

Paradoxaal genoeg is Mykonos met haar luxe hotels ook een heerlijke bestemming voor rustzoekers!

AUTOHUUR 

De hotels op Mykonos bieden wij inclusief privé-

transfers 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

OP MYKONOS HEEFT VOORAL MYKONOS AMMOS ONS 

HART GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 88

Mykonos behoort tot de Cycladen  eilandengroep  en 

is één van de bekendste eilanden van Griekenland. 

Het eiland is slechts  85 km2 groot. Qua inwoners zijn 

er ongeveer 10.000 mensen die er permanent wonen. 

Het eiland is beroemd vanwege de prachtige 

stranden waar u heerlijk kunt luieren of juist actief 

watersporten kunt beoefenen zoals duiken, kajakken, 

suppen of kitesurfen. 

De witgekalkte huisjes met felgekleurde deuren, 

de sfeervolle dorpjes en de vele traditionele wind-

molens in het glooiende landschap maken Mykonos 

super fotogeniek.

De hoofdstad Mykonos-Stad, ook wel klein Venetië 

genoemd,  is heel geliefd  vanwege het uitgebreide 

netwerk van smalle straatjes en steegjes met 

restaurants, authentieke boetiekjes en kunst-

galerieën. Het uitgaansleven is hier bijzonder 

levendig met gezellige terrasjes, intieme barretjes 

en bekende discotheken. Boven de stad staan ook 

de fotogenieke traditionele Griekse windmolens. De 

haven van Mykonos is een bekend vertrekpunt voor 

veerboten en visserssloepen.

In de badplaats Ornos op de zuidwestpunt van  

Mykonos raden wij u het heerlijke boutique resort 

Mykonos Ammos aan. Het resort is pal gesitueerd aan 

het zandstrand en staat bekend om de eigentijdse en 

traditionele architectuur van Mykonos. Daarnaast 

behoren ze tot de Small Luxury Hotels groep waar-

door het garant staat voor een hoog serviceniveau.

Verder oostwaarts vindt u Myconos Blu. Een prachtig 

resort volledig in de blauw en witte stijl van Mykonos. 

Een exclusief en extravagant resort gelegen aan 

één van de meest bekende stranden van Mykonos. 

Nog een klein stukje verder richting het oosten kunt 

u aan het strand van Plati Yalos uw intrek nemen in 

het Myconian Ambassador Hotel, een top boutique 

hotel. Het lidmaatschap van de prestigieuze Relais 

& Chateaux groep staat garant voor een unieke 

culinaire ervaring. 

Verderop richting het noordoosten  ligt het Myconian 

Utopia resort. Het resort is prachtig gelegen op een 

100 meter hoge heuvel waardoor u kunt genieten 

van een panoramisch uitzicht op de Egeïsche Zee.

EliaOrnos

ParadisePlatis
Gialos

Mykonos-Stad

Myconian
AmbassadorMykonos

Amnos

Myconian Utopia
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MYKONOS & SANTORINI COMBI                                                                 

Mykonos Santorini

Dag 1: Amsterdam - Mykonos

U vliegt met Transavia naar het eiland Mykonos. 

Aldaar aangekomen volgt een privétransfer naar het 

Mykonos Ammos Hotel aan het strand van Ornos, 

waar u 4 nachten zult verblijven. Voor meer informatie 

over het hotel verwijzen wij u naar pagina 88. 

Dag 2-4: Mykonos

Mykonos is beroemd vanwege zijn prachtige 

stranden waar u heerlijk kunt luieren, zwemmen of 

verschillende watersporten beoefenen. De hoofd-

stad Mykonos-stad is geliefd vanwege het netwerk 

van smalle straatjes en steegjes met restaurants, 

boetieks, kunstgaleries en vele ver schil lende 

mogelijkheden tot vertier. Het uitgaansleven is hier 

bijzonder levendig met gezellige terrasjes, intieme 

barretjes en bekende discotheken. U kunt ook een 

dagexcursie maken naar het heilige eiland Delos 

met imposante ruïnes van tempels en andere 

bouwwerken uit de oudheid.

Dag 5: Mykonos - Santorini

Vandaag wordt u naar de haven van Mykonos 

gebracht vanwaar u per snelle ferry in ca. 2,5 uur 

naar Santorini vaart. Voordat de ferry hier aanlegt 

kunt u al genieten van het landschap dat is ontstaan 

door een vulkaanuitbarsting zo’n 1600 jaar v. Chr. 

Na aankomst in de haven van Santorini volgt een 

privétransfer naar het Ambassador Aegean Santorini, 

waar u 3 nachten zult verblijven. Wilt u meer weten 

over het hotel? Kijk dan op pagina 93. 

Dag 6-7: Santorini

Op Santorini komen alle schoonheidsidealen van 

Griekenland bij elkaar. Vooral het landschap aan de 

westkant van het eiland is erg imposant met de uit 

zee oprijzende, steile klippen waarvan de toppen 

worden gesierd door helderwitte huisjes. Het pitto-

reske plaatsje Oia is populair om te genieten van 

een romantische zonsondergang. Aan de oostkust 

vindt u brede stranden met gezellige restaurants.

Dag 8: Santorini - Amsterdam

In de loop van de dag wordt u per privétransfer naar 

de luchthaven van Santorini gebracht. Vanaf hier 

vliegt u terug naar Amsterdam.

Mykonos & Santorini, 8-daagse Combinatiereis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Tweepersoonskamer/Suite  1749 2341 2698 1749

Overnachtinghotels      

Mykonos  Mykonos Ammos  4* Deluxe 

Santorini Ambassador Aegean  5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Mykonos en van Santorini.

• Executive Lounge op Schiphol.

•  Privétransfers: op dag 1 van de luchthaven van 

Mykonos naar Mykonos Ammos Hotel, op dag 5 van 

Mykonos Ammos Hotel naar de haven van Mykonos 

en van de haven van Santorini naar Ambassador 

Aegean op dag 8 van Ambassador Santorini naar 

de luchthaven van Santorini.

•  Op dag 5 ferry overtocht van Mykonos naar Santorini.

•  7 Overnachtingen waarvan 4 nachten in Mykonos 

Ammos Hotel in een Tweepersoonskamer op basis 

van logies/ontbijt en 3 nachten in Ambassador Agean 

in een Luxury Suite ook op basis van logies/ontbijt. 

Neem voor meer informatie, de actuele prijzen, 

andere kamertypen of prijzen voor 1, 3 en meer 

personen contact op met onze verkoopafdeling. Voor 

meer reisinformatie zie achterin deze brochure.

In deze reis combineert u de twee beroemdste van de ruim 50 eilanden: Het mondaine Mykonos met bruisend uitgaansleven en Santorini met 

haar spectaculaire landschap, een van de meest gefotografeerde eilanden ter wereld.

Combinatiereis | Mykonos & Santorini | GRIEKENLAND

MIDELLANDSE ZEE

Zakynthos Mykonos

Santorini

Ios

Naxos
Paros

https://www.silverjet.nl/nl/mykonos-santorini
https://www.silverjet.nl/nl/mykonos-santorini
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GRIEKENLAND | Mykonos | Ornos

MYKONOS AMMOS HOTEL
       

Deluxe Kamer Sea Front 

Het eigentijdse Mykonos Ammos Hotel is gelegen pal aan het fraaie zandstrand 

van Ornos. Het witte interieur met een moderne inrichting wordt fraai 

gecombineerd met de traditionele architectuur waar Mykonos zo bekend om 

staat. Vanuit uw kamer of een van de restaurants stapt u zo het strand op waar 

u op de luxe ligbedden kunt genieten van de Griekse zon. Het lidmaatschap 

van de Small Luxury Hotels groep staat garant voor een hoog serviceniveau. 

Op loopafstand vindt u meerdere winkels en restaurants. Het centrum van 

Mykonos-stad ligt en de luchthaven liggen beide op ca. 10 minuten rijden.

FACILITEITEN
Lobby met receptie. Te midden van de kamers en suites liggen twee zwembaden 

en een zonneterras met ligbedden en parasols. Aan het strand kunt u gebruik 

maken van de ligbedden en parasols (tegen betaling). De beachservice 

zorgt voor snacks en verkoelende drankjes. In The Spa kunt u terecht voor 

schoonheidsbehandelingen en massages. Verder is er een klein fitnesscenter 

met moderne apparatuur. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het 

populaire Kuzina restaurant ligt op het strand en is geopend voor ontbijt, 

lunch en diner. Naast mediterrane specialiteiten staat Kuzina ook bekend om 

zijn uitgebreide sushimenu. Trattoria Farina ligt naast het hotel en serveert 

traditionele Italiaanse gerechten als antipasti, pizza, pasta en dolci voor lunch 

en diner. Voor mediterrane fusioncuisine en sushi kunt u terecht in het trendy 

Pasají restaurant. De MyAmmos lounge bar aan het strand leent zich goed voor 

snacks, lunch, diner of een romantische cocktail bij zonsondergang. 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 50 kamers en suites liggen op de begane grond of eerste verdieping, zijn 

stijlvol ingericht en beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, koelkastje en 

kluisje. Badkamer met douche. Balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): fraaie kamer op de begane grond 

met queenbed, klein terras, zitje en zicht op de binnenplaats en/of zwembad. 

Superior Kamer Zeezicht (ca. 25 m², max. 2 pers.): kamer op de eerste ver-

dieping met queenbed, klein balkon met zitje en zeezicht.

Deluxe Kamer Sea Front (ca. 25 m², max. 2 pers.): kamer op de begane grond 

met vanaf het terras directe toegang tot het strand. 

Suite (ca. 38 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/slaapkamer 

met sofa en eettafel. Gelegen op de begane grond, met terras, zitje en zicht op 

de binnenplaats en/of zwembad.

Superior Suite (ca. 40 m² max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime open plan 

woon-/slaapkamer gelegen op de eerste verdieping met balkon en zeezicht.

Honeymoon Suite (ca. 38 m², max. 2 volw. ) elegante kamer gelegen op de eerste 

verdieping. Kingbed, privébalkon met jacuzzi en zeezicht.

Ammos Suite (ca. 43 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): aparte slaap- en 

woonkamer met eettafel, sofa en balkon met zeezicht of terras met toegang tot 

het strand.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1040  1734   1887 1069 

Deluxe Kamer Sea Front   1218  2140  2400  1250

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLENN

HET MYKONOS AMMOS HOTEL IS ONZE PERSOONLIJK FAVORIET  

VANWEGE DE PERFECTE LIGGING PAL AAN HET STRAND VAN ORNOS EN DE 

GROTE KEUS AAN TOPRESTAURANTS WAARONDER KUZINA MET TRENDY BEACH 

CLUB.

563 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/mykonos/mykonos-ammos-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/mykonos/mykonos-ammos-hotel
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Platis Yalos | Mykonos | GRIEKENLAND

MYCONIAN AMBASSADOR
BOUTIQUE | CULINAIR | DESIGN

        

 

True Blue Kamer  

Uitkijkend op het Platis Yalos strand en het blauwe water van de Egeïsche Zee 

en gelegen op loopafstand van nog drie beroemde zandstranden behoort dit 

vijfsterrenhotel tot de top van het eiland Mykonos. Na een grondige renovatie 

is dit boutique hotel in 2015 heropend. Traditionele architectuur, moderne 

materialen en hedendaags design komen hier op een ultieme manier samen. 

Het lidmaatschap van de prestigieuze Relais & Chateaux groep staat garant voor 

een unieke culinaire ervaring. De chique Thalasso Spa maakt dit stijlvolle hotel 

compleet. De luchthaven en Mykonos-stad liggen beide op ca. 10 minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie lobby met receptie en lounge versierd met kleurrijke kunstwerken. 

Groot zoutwaterzwembad met zonneterras, ligbedden en parasols. Het fraaie 

strand van Platis Yalos ligt op ca. 100 meter. De Myconian Thalasso Spa biedt 

een grote keus aan schoonheidsbehandelingen en massages. Het beschikt 

over een stoombad, thalassotherapiebaden en een fitnessruimte met moderne 

apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Apollon is het all day dining 

restaurant & bar bij het zwembad. ’s Ochtends wordt hier het ontbijt geserveerd 

in buffetvorm. Gedurende de dag kunt u er terecht voor koele drankjes, koffie, 

snacks of een lichte lunch. In de avond is Apollon een gourmetrestaurant waar 

de nadruk ligt op lichte, gastronomische gerechten bereid van verse lokale 

ingrediënten. Het is zeker de moeite waard om tijdens uw verblijf een keer 

het ‘chef’s tasting menu’ te proberen. De sommelier kan u assisteren bij het 

selecteren van de wijnen die uw maaltijd goed vergezellen. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 70 kamers en suites zijn zeer stijlvol ingericht waarbij de kleur wit de basis 

vormt en beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, 

minibar, Nespresso-apparaat en kluisje. Badkamer met ligbad of douche. Balkon 

of terras.

Sea Breeze Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): kamer met balkon en zijzeezicht.

True Blue Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): kamer met balkon en zeezicht. Ook 

boekbaar met jacuzzi op het balkon.

True Blue Pool Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): kamer met privézwembad en 

zeezicht.

White Bliss Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): ruime kamer met zitje, balkon en 

zeezicht. Ook boekbaar met jacuzzi op het balkon.

Thalassa Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

zitje, schrijftafel en balkon. Ook boekbaar met gedeeld zwembad of balkon met 

jacuzzi.

Thalassa Pool Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): Thalassa Suite met privézwembad.

Azure Suite met jacuzzi (ca. 45 m², max. 3 pers) : kingbed of twinbed, badkamer 

met douche en vrijstaand bad. Zithoek met sofabed. Terras met jacuzzi en 

zeezicht.

Passion Suite met jacuzzi (ca. 45 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met natuurlijke stenen muren. Badkamer met douche. Terras met jacuzzi.

Villa - 2 slaapkamers (ca. 120 m², max. 5 pers.): woonkamer met eettafel en 

zithoek, 2 slaapkamers, 2 badkamers, een keuken, een outdoor living, terras 

met ligbedden en privézwembad. Ook te boeken met 3, 4 of 8 slaapkamers  

(max. 11 pers.).

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

True Blue Kamer   1172  2215 2483   1373

Thalassa Suite  1852  2870  3193   2054

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/19 t/m 25/06/19 en van 31/08/19 t/m 30/10/19 in-

dien geboekt voor 30/04/19.

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.

1.721 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/mykonos/myconian-ambassador
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/mykonos/myconian-ambassador
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GRIEKENLAND | Mykonos | Elia

MYCONIAN UTOPIA
DESIGN | WELLNESS

       

 

Majestic Retreat  

Het Myconian Utopia laat traditionele architectuur, moderne materialen en 

hedendaagse kunstwerken samenkomen in een intiem resort. Stuk voor stuk 

beschikken de kamers en villa’s over adembenemende uitzichten over de 

Egeïsche Zee en de eindeloze horizon. Het lidmaatschap van de prestigieuze 

Relais& Chateaux groep staat garant voor een unieke culinaire ervaring. Het 

fraaie strand van Elia ligt op ca. 300 meter van het hotel. Het centrum van 

Mykonos-stad ligt op ca. 30 minuten en de luchthaven ligt op ca. 20 minuten 

rijden. Door de hoogteverschillen in het resort is het minder geschikt voor 

gasten die slecht ter been zijn.

FACILITEITEN
Lobby met receptie en lounge versierd met kunstwerken. Grote infinitypool omringd 

door een terras met ligbedden, parasols en met uitzicht op zee. Op het strand 

heeft het resort voor haar gasten eigen ligbedden, parasols en beachservice. De 

Sanctuary Spa biedt een grote keus aan schoonheidsbehandelingen en massages. 

Daarnaast beschikt de Spa ook over een stoombad, thalassotherapiebaden 

en een fitnessruimte met moderne apparatuur. De verzorging is op basis van 

logies/ontbijt. Het Pavilion restaurant is geopend voor ontbijt, lunch en diner 

en serveert Griekse en internationale specialiteiten. De nadruk ligt op lichte, 

gastronomische gerechten vergezeld door zorgvuldig geselecteerde wijnen. U 

kunt ook lunchen of dineren in een van de restaurants van de zusterhotels uit 

de Myconian Collection hotelgroep die alle nabij zijn gelegen, zoals het Japanse 

restaurant Sishu met unieke sushigerechten en Avaton restaurant dat bekend 

staat vanwege haar mediterrane keuken. Het hotel heeft 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 35 kamers en villa’s zijn stijlvol ingericht en beschikken over airconditioning, 

flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar en kluisje. Badkamer met ligbad of 

douche. Balkon of terras met zitje en zeezicht.

Signature Retreat (ca. 28 m², max. 2 pers.): fraaie kamer met balkon en zeezicht. 

Ook boekbaar met terras met plungepool.

Heavenly Retreat (ca. 35 m², max. 3 pers.): ruime kamer met sofa en balkon. 

Tevens boekbaar met jacuzzi op het balkon.

Majestic Retreat (ca. 45 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

sofa en balkon. Tevens boekbaar met jacuzzi op het balkon of met terras met 

privézwembad.

Heavenly Villa - 2 slaapkamers (ca. 100 m², max. 4 pers.): geschakelde villa met 

twee slaapkamers met en suite badkamer, aparte woonkamer met eettafel en 

open keuken. Ruim terras met zitje, ligbedden en privézwembad.

Grand Majestic Jacuzzi Retreat (ca. 55 m², max. 3 pers.) ruime open plan woon-/

slaapkamer met zeezicht en balkon met jacuzzi.

Grand Majestic Pool Retreat (ca. 55 m², max. 3 pers.) open woon-/slaapkamer 

met zeezicht en balkon met terras met privézwembad.

Grand Majestic Villa - 2 slaapkamers (ca. 135 m², max. 5 pers.): geschakelde 

villa met twee slaapkamers met en suite badkamer, aparte woonkamer met sofa, 

eettafel en open keuken. Ruim terras met zitje, ligbedden en privézwembad. Ook 

boekbaar met 5 slaapkamers (ca. 270 m², max. 13 pers.).

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Signature Retreat  1305   1471    1927  1366  

Majestic Retreat   3081  3585    4414   3142 

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 10/05/19 t/m 15/10/19 indien geboekt voor 31/03/19.

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.

549 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/mykonos/myconian-utopia-resort
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/mykonos/myconian-utopia-resort
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Psarau| Mykonos| GRIEKENLAND

MYCONOS BLU
 WELLNESS

        

 

  

De rustige ligging van Mykonos Blu biedt uitzicht op het welbekende strand 

van Psarou. De Gulf van Psarou staat bekend als een van de schoonste ter 

wereld met kristalhelder zeewater. Het hotel is gebouwd in de traditionele 

Cyclade stijl en ingericht door internationale ontwerpers. Het in bunga- 

lowstijl gebouwde hotel is omgeven door prachtige tuinen waarbij alle kamers 

en suites zee- of zijzeezicht hebben. Mykonos is beroemd vanwege zijn 

schitterende landschap, de witgekalkte gebouwen, de windmolens, de kleine 

kerken en de pittoreske haventjes waar de vissersbootjes aangemeerd liggen 

naast de jachten van de Jet Set.  De stad Mykonos ligt op ongeveer 3,5 km van 

het hotel en de internationale luchthaven op ca. 4 km.

FACILITEITEN
In de ruime, fraaie lobby van het hotel bevindt zich de receptie met wifi, lounge 

en winkels. Het Infinity zoutwaterzwembad heeft twee niveaus omgeven door 

terrassen waarbij u gratis gebruik kunt maken van de ligbedden en parasols. 

Ook op het zo bekende Psarou strand zijn er voor de hotelgasten gratis 

ligbedden en parasols. Tevens is er een beachservice. In de Elixor Fitness 

Gallery vindt u moderne cardio apparatuur en hier is tevens de Spa. Tegen 

betaling kunt u zich laten masseren of gebruik maken van een van de vele 

schoonheidsbehandelingen. U verblijft op basis van logies en ontbijt. Het buffet 

restaurant is geopend voor ontbijt en diner. Daarnaast heeft u de keuze uit de 

à la carte “L’Archipel Pool” brasserie voor lunch. Voor het diner is er het à la 

carte “The Aegeon Poets” gourmetrestaurant. In de cocktailbar kunt u terecht 

voor heerlijke alcoholische en non-alcoholische drankjes waar ook zomerse 

cocktails en Gin & Tonics op de kaartstaan. De 24 uurs roomservice maakt het 

geheel compleet voor een ongedwongen vakantie.

ACCOMMODATIE
De 103 bungalowkamers en suites zijn stijlvol ingericht met kingsize bedden 

en bescikken over airconditioning, kluisje, minibar, Nespresso-apparaat, 

theefaciliteiten. Voor vakantiecomfort zorgen telefoon, radio, stereo-installatie, 

cd-dvdspeler, flatscreen-tv en wifi. Comfortabele badkamer met bad of douche,  

haardroger, badjassen en slippers. Alle kamers en suites beschikken over een 

balkon of een terras met zitje. Een aantal beschikt zelfs over meerdere balkons/

zitjes. 

Island Bungalow  (ca. 29 m², max. 2 volw. + 1 kind):  geheel in Cycladestijl  ingerichte 

 bungalow omgeven door prachtige tuinen. 

Mykonos Blu Apartment (ca. 52-70 m², max. 2 volw. + 2 kind.):  ruim appartement  

speciaal ontworpen voor families. Het appartement heeft 2 verdiepingen zodat 

de volwassenen kunnen genieten van veel privacy.

Euphoria Suite (ca. 110 m², max. 4 volw. + 2 kind.):  direct gelegen bij het water. 

Met 2 slaapkamers, groot open plan lounge gedeelte en 3 ruime balkons, 

Cobalt Blu Villa met privézwembad (ca. 60-80  m², max. 2 volw. + 3 kind.):  een 

ruime villa direct aan het water omgeven door een prachtige tuin van 150 m² 

met daarnaast nog een 25 m² privézwembad. 

Deep Blu Villa met privézwembad (ca. 125 m², max. 4 volw. + 2 kind.):  de villa 

bestaat uit 2 verdiepingen, met lift. Met verwarmd zwembad en jacuzzi.

Royal Blu Mansion (ca. 300m², max. 8 volw. + 2 kind.):  geschikt voor een groter 

gezelschap.  Er zijn 4 slaapkamers, lift en eigen ingang, butler mogelijkheden. 

Een groot zwembad op de begane grond. Daarnaast op de 1e verdieping 3 grote 

terrassen met een jacuzzi. Tevens is er een kamer voor een nanny.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Island Bungalow  1147   1928   3084   1220  

Mykonos Blu Apartment  1847   3898   5863   1920  

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 29/04/19 t/m 27/06/19 en van 08/09/19 t/m 20/10/19 in-

dien geboekt voor 31/12/18.  

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.

657 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/mykonos/mykonos-blu
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/mykonos/mykonos-blu
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SANTORINI

Op het eiland Santorini, dat deel uitmaakt van de Griekse Cycladen-archipel, komen alle schoonheidsidealen van Griekenland bij elkaar. 

Santorini is de vakantiebestemming bij uitstek voor wie geen genoegen neemt met minder dan adembenemende schoonheid.

AUTOHUUR

De hotels op Santorini bieden wij inclusief privé-

transfers 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

OP SANTORINI HEEFT VOORAL HET AMBASSADOR 

AEGEAN SANTORINI ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 93.

Het eiland is door een gigantische vulkaanuitbarsting 

ontstaan. Alleen de randen van de vulkaan steken 

boven het water uit.  Hier is Santorini op gevestigd. 

Vooral het landschap aan de westkant van het eiland 

is erg imposant met de enorme uit zee oprijzende, 

steile klippen waarvan de toppen worden gesierd 

door helderwitte huisjes. Dit garandeert een unieke 

natuur en prachtige vergezichten, zeker in de 

avond bij de ondergaande zon. Gezellige terrasjes 

met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven 

Santorini een geheel authentieke sfeer en stijl. 

Door de vulkaan bestaan de meeste stranden van 

het eiland uit zwart lavazand. Verder zijn er ook 

kiezelstranden, witte stranden en zelfs rode 

stranden met opvallende rode rotsen. De beste 

stranden zijn te vinden aan de oostkust, vanwege 

het vlakkere landschap. Ook bevinden zich hier de 

wijngaarden, waar de beroemde Griekse wijnen 

worden gemaakt. 

De hoofdstad is Thira, zeer indrukwekkend door 

de architectonische stijl van de huizen. Het is hier 

zeer aangenaam en de witte steegjes die kriskras 

door Thira lopen, zijn wereldberoemd. Niet voor 

niets staan ze op vele kalenders en ansichtkaarten. 

Een traditionele ezeltocht mag uiteraard ook niet 

ontbreken wanneer u een bezoek brengt aan de 

hoofdstad. 

Helemaal in het noorden van Santorini wordt het 

pittoreske plaatsje Oia gedomineerd door witte huizen, 

De zonsondergangen in Oia zijn een van de mooiste 

op aarde en trekken elke avond vele toeristen.  

Het Small Luxury Hotel San Antonio ligt ook in het 

noorden van Santorini op een idillische plek aan de 

rand van Imerovigli en biedt een prachtig uitzicht op 

zee te midden van exotische tuinen. Aan de oostkust 

nabij Kamari bieden wij u Costa Grand aan. Het hotel 

heeft in mei 2018 de deuren geopend. 

Aan de zuidwestkust kunt u genieten van adem-

benemende uitzichten over de caldera (komvormige 

krater) van Santorini en de Egeische Zee. Bij het 

antieke havenplaatsje Akrotiri bieden wij het luxe 

boutique resort Ambassador Santorini aan.

EGEÏSCHE
ZEE

Thira

Akrotiri

Firostefani

Megalochori Kamari

Imerovigli

Oia

Ambassador

Costa Grand

San Antonio

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

Dagtemperatuur in °C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Watertemperatuur in °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Zonne-uren per dag  4  5  6  8  10  12  12  11  9  7  5  4

Dagen met enige neerslag  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8
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Akrotiri | Santorini | GRIEKENLAND

AMBASSADOR AEGEAN LUXURY HOTEL & SUITES
BOUTIQUE

    

Infinity Cave Suite

Het Ambassador Aegean Luxury Hotel & Suites Santorini is gelegen in het 

zuiden van het eiland en biedt een adembenemend uitzicht over de caldera van 

Santorini en de Egeïsche Zee. Vooral de zonsondergangen zijn hier onvergetelijk. 

De elegante kamers, suites en villa’s beschikken alle over een privézwembad. 

Door de hoogteverschillen tussen de diverse niveaus is het hotel niet geschikt 

voor mensen die slecht ter been zijn. De luchthaven ligt op ca. 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Kleine lobby met receptie. Het hotel beschikt over een zoetwaterzwembad 

met zonneterras en ligbedden. Verder is er een fitnessruimte met moderne 

apparatuur. Laat u van top tot teen verwennen in de Thelma Spa met een breed 

scala aan verkwikkende gezichts- en lichaamstherapieën. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het Cabo Rosso restaurant biedt 

zorgvuldig bereide traditionele Griekse gerechten voor lunch en diner. Kies 

bijvoorbeeld voor verse vis en zeevruchten aangevuld met de beste lokale 

ingrediënten. Voeg hier de beste lokale wijnen en het adembenemende uitzicht 

aan toe en u beleeft ongetwijfeld een zeer bijzonder culinaire ervaring. Het  

ontbijt wordt geserveerd in het Belvedere Cafe, maar u kunt het ook in uw kamer 

of suite laten serveren (tegen een kleine toeslag). Roomservice: 07:30-24:00 uur. 

ACCOMMODATIE
Alle 40 kamers, suites en villa’s zijn sfeervol ingericht waarbij de kleur wit, waar 

Santorini zo bekend om staat, de overhand heeft. Ze beschikken alle over een 

terras met privézwembad en uitzicht over de Egeïsche zee en de caldera. Ze zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, schrijftafel, telefoon, koelkastje en 

kluisje. Badkamer met bad/douche. Een aantal kamers en suites is in de rotsen 

gebouwd en deze bereikt u via een lange trap door een tunnel. 

Deluxe Kamer (ca. 30-40 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer gebouwd in de 

rotsen, met kingbed, sofa en terras met loungebank, ligbedden en privézwembad. 

Luxury Suite (ca. 40-60 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon-/slaapkamer 

met sofa en een terras met ligbedden en privézwembad.

Infinity Cave Suite (ca. 40-70 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

lounge gedeelte en groot terras met loungebank, ligbedden en privézwembad.

Infinity Cave Honeymoon Suite (ca. 80-100 m² max. 2 pers.): in de rotsen 

gebouwde ruime open plan woon-/slaapkamer met zithoek en groot terras met 

loungebank, ligbedden en privézwembad.

Serenity Suite (ca. 100-120 m², max. 4 pers.): begane grond met woonkamer, 

slaapkamer met en suite badkamer, groot terras met loungebanken, ligbedden 

en privézwembad. Op de eerste verdieping tweede slaapkamer met en suite 

badkamer en balkon.

Ambassador Villa (ca. 150-180 m², max. 6 pers.): geschakelde villa met 

woonkamer en 3 slaapkamers, elk met een kingbed en een en suite badkamer. 

Terras met eettafel, loungebanken, ligbedden en een groot privézwembad.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Luxury Suite  2106  2606  2968  2129 

Infinity Cave Suite  2391   2772 3151  2414 

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 10/04/19  t/m 31/05/19 en 01/10/19 t/m 31/10/19. 

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 10/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19. 

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP SANTORINI IS HET AMBASSADOR ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET. ALLE 

KAMERS EN SUITES HEBBEN EEN TERRAS MET EIGEN ZWEMBAD EN EEN 

ADEMBENEMEND UITZICHT OVER DE CALDERA EN DAT VOOR EEN ZEER 

GUNSTIGE PRIJS.

456 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/santorini/ambassador-aegean-luxury-hotel-suites
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/santorini/ambassador-aegean-luxury-hotel-suites
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GRIEKENLAND | Santorini | Kamari

COSTA GRAND RESORT & SPA  

WELLNESS

      

Beachfront Kamer met privézwembad

Het nieuwe, fraaie 5 sterren Costa Grand Resort & Spa op Santorini opende 

de deuren in 2018. Het luxe resort is als een klein Cycladen dorp gebouwd en 

perfect gelegen direct aan het zwarte lavastrand van het gezellige plaatsje 

Kamari. Costa Grand Resort & Spa heeft een moderne inrichting waar wit de 

boventoon voert, gecombineerd met natuurlijke houttinten. U kunt hier heerlijk 

relaxen op het strand voor de deur of bij een van de 5 zwembaden. Vanuit het 

hotel bent u, via de boulevard zo in het levendige Kamari. Het centrum van 

Kamari ligt op ca. 500 m, de luchthaven van Santorini op slechts ca. 4 km en de 

haven op ca. 10 km afstand.

FACILITEITEN
In de grote, stijlvolle lounge met receptie wordt u hartelijk welkom geheten. 

Verdeeld over het resort liggen maar liefst 5 elegant gevormde zwembaden met 

terrassen, ligbedden en parasols, waar het goed vertoeven is. 

De Serenity Spa biedt de mogelijkheid om de wereld even stil te zetten, met 

andere woorden: laat alles van u afglijden tijdens een heerlijke massage en/of 

schoonheidsbehandeling, die lichaam en geest weer in balans zullen brengen. 

Tevens kunt u uw conditie op peil houden in de fitness, die uitgerust is met 

professionele apparatuur. 

U verblijft op basis logies/ontbijt, daarnaast is het ook mogelijk om te boeken 

op basis van halfpension. Ontbijt en diner worden geserveerd in het hoofd-

restaurant. Tijdens het diner kunt u een keuze maken uit een keur aan gerechten 

uit zowel de Grieks/mediterrane keuken als internationale gerechten. In de Swell 

Lounge Bar kunt u terecht voor lekkere snacks, een verfrissende cocktail of 

heerlijke vruchtensappen. Deze bar ligt bij een van de zwembaden. Roomservice 

is beschikbaar van 08.00 tot 24.00 uur.

ACCOMMODATIE
De 116 ruime kamers zijn elegant en zeer comfortabel ingericht. Ze zijn alle 

voorzien van airconditioning, kluisje, koelkastje, koffie-/theezetfaciliteiten, 

telefoon, flatscreen-tv en wifi. Comfortabele badkamer met douche, haardroger, 

badjassen en slippers. 

Tweepersoonskamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): elegant ingerichte, comfortabele 

kamer met zitje, kingsizebed of twee eenpersoonsbedden. Balkon of terras met 

zitje. Deze kamer is ook te boeken als Tweepersoonskamer Zeezicht of als 

Tweepersoonskamer Beachfront op de 1e lijn, direct aan het strand.

Studio (ca. 28 m², max. 4 pers.) comfortabele kamer met zitgedeelte, 

kingsizebed of twee eenpersoonsbedden en kitchenette. Balkon of terras met 

zitje. Deze kamer is ook te boeken direct aan het strand als Beachfront Studio 

Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): comfortabele suite in loft-style, gelegen over 

twee verdiepingen. Ruim woongedeelte met zitje en eettafel op de onderste 

verdieping en een kingsizebed op de vide. Balkon of terras met zitje. Tevens te 

boeken als Suite Beachfront (max. 4 pers.), gelegen op de 1e lijn aan het strand.

Beachfront Kamer met privézwembad (ca. 23 m², max. 2 pers.) comfortabele 

kamer met zitje, kingsizebed of twee eenpersoonsbedden. Terras met 

privézwembad, ligbedden en zitje. Deze kamer ligt op de 1e lijn, direct aan het 

strand en heeft uitzicht op zee. 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Tweepersoonskamer  1019  1411  1650  989 

Beachfront Kamer met privézwembad  1418   2097  2535 1395 

Vroegboekkorting: 5% bij verblijf van 01/05/19 t/m 25/10/19 indien geboekt voor 28/02/19.   

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

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

98 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/santorini/costa-grand-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/santorini/costa-grand-resort-spa
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Oia | Santorini | GRIEKENLAND

HOTEL SAN ANTONIO
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

Suite

Het San Antonio is met recht lid van de Small Luxury Hotels of the World. 

Dit boutique hotel, gebouwd op de spectaculaire Caldera, tussen Oia en het 

idyllische dorp Imerovigli, biedt een hoog serviceniveau op een sublieme 

locatie, waar het uitzicht fantastisch te noemen is. De natuurlijke tinten van de 

bruine rotsen, de blauwe zee en de groene vegetatie zorgen voor een warme 

ambiance. San Antonio is ideaal voor rustzoekers die voor kwaliteit gaan. Gezien 

de hoogteverschillen binnen het hotel is het minder geschikt voor mensen die 

slecht ter been zijn. Imerovigli ligt op ca. 3 km en het schilderachtige Oia en de 

hoofstad van Santorini, Fira op 5 km. De luchthaven ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
De lobby met receptie en een kleine kapel liggen in een grot met een 

panoramisch uitzicht op de Egeïsche Zee. Het hotel heeft een zwembad met 

poolbar, zonneterras met ligbedden en parasols. Op het menu van de Spa staan 

een groot aantal massages en lichaamsbehandelingen, de Spa is idyllisch 

gevestigd in een grot. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het Cliff Side 

Restaurant biedt een ideale setting voor een romantisch gourmetdiner. Het 

restaurant is ook geopend voor ontbijt en lunch. In de Sun Lounge Bar kunt u 

genieten van de zonsondergang met een goed glas wijn of een koele cocktail. 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 25 kamers en suites zijn sfeervol ingericht en hebben elk een eigen 

kleurthema. Ze beschikken over een groot kingbed, wifi, flatscreen-tv, cd/dvd-

speler, minibar en kluisje. Badkamer met bad of douche, badjassen, slippers en 

haardroger. Balkon of terras met zitje en fraaie uitzichten op de Egeïsche Zee 

en de Caldera.

Tweepersoonskamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): comfortabele woon-/slaapkamer. 

Badkamer met douche. Terras met zitje en schitterend zeezicht.

Junior Suite (ca. 25 m², max. 2 pers.): fraaie suite met open plan woon-/

slaapkamer met zithoek, eettafel. Badkamer met bad of douche, balkon met 

loungestoelen.

Suite (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruime open plan suite met zithoek en eettafel. 

Badkamer met bad of douche, balkon met loungestoelen. Balkon met lounge-

stoelen.

Senior Suite (ca. 35 m2, max. 3 pers.): grote open plan suite met een ruime 

zithoek en sofa als extra bed. De fraai vormgegeven badkamer beschikt over 

een jacuzzi in het bad. Terras met loungestoelen.

Superior Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): open plan suite met een ruime zithoek 

en sofa. Badkamer met groot bad met jacuzzi. De veranda met lounge banken, 

eettafel en verwarmde jacuzzi biedt een panoramisch uitzicht op zee en de 

Caldera.

Honeymoon Suite (ca. 45 m², max. 2 pers.): romantisch ingerichte ruime open 

plan woon-/slaapkamer. Badkamer met bad voor twee, inclusief jacuzzi. Fraaie 

veranda met zitje, loungestoelen en een jacuzzi.

Master Suite (ca. 50 m², max. 2 pers.): luxe suite met open plan woon-/

slaapkamer, op de bovenste verdieping. Ruime badkamer met bad met 

jacuzzi. Grote veranda met pergola, eettafel, loungebank en grote jacuzzi met 

panoramisch uitzicht op zee en de Caldera.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1411   2347 2609  1503 

Senior Suite  2552  3110  3416  2638 

Vroegboekkorting: 10% bij verbijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19.  

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure. 

456 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/santorini/san-antonio
https://www.silverjet.nl/nl/griekenland/santorini/san-antonio
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CYPRUS

Cyprus is altijd een ontmoetingsplaats tussen 

Europa, Azië en Afrika geweest met beroemde 

bezoekers als Alexander de Grote en Cleopatra. Het 

eiland toont volop sporen van haar veelbewogen en 

rijke verleden, zoals de neolithische nederzetting 

van Khirokitia, de antieke stad Kourion en het 

middeleeuwse kasteel Kolossi bij Limassol. 

Daarnaast kunt u er uitstekend golfen op de vier 

fraaie 18-holes golfbanen. Het gelijkmatige klimaat 

en de vele ontspanningsmogelijkheden zijn ideaal 

voor een heerlijke en afwisselende vakantie.

De belangrijkste aanvlieghaven van Cyprus, Paphos, 

ligt aan de zuidwestkust van het eiland. Deze 

badplaats is gebouwd tegen een steile rotswand 

en is zowel archeologisch als historisch een 

interessante bestemming. 

Ten noorden van Paphos zijn koningsgraven ontdekt 

uit de Egyptisch-hellenistische tijd; voor de doden 

werd in de oudheid een verblijf onder de grond 

gebouwd. 

Naast deze koningsgraven aan een zandstrand 

bevindt zich het hotel Elysium met een door het 

verleden geïnspireerd interieur voor een onver-

getelijke familievakantie. 

De haven met tavernes uit de Venetiaanse tijd is 

een aantrekkelijke plek voor toeristen. In Paphos 

zelf bieden wij u het luxe designhotel Almyra,  het  

adults-only Asimina Suites Hotel en het gunstig 

geprijsde kwaliteitshotel Annabelle.

Op ongeveer 45 minuten rijden van Paphos ligt 

aan de noordwestkust op het schiereiland Akamas  

het charmante havenplaatsje Latchi. Het achterland  

wordt gevormd door glooiende heuvels en 

eeuwenoude wijngaarden. 

Een flink deel van het schiereiland is alleen toe- 

gankelijk met een terreinwagen. Tussen Latchi 

en het plaatsje Polis zijn er plannen om een 

natuurreservaat te stichten, aangezien met uit-

sterven bedreigde zeeschildpadden hier hun eieren 

komen leggen. 

Aan de rand hiervan, langs een stuk privéstrand, 

bieden wij u een luxe vakantie in het geweldige 

resort Anassa aan.

Een paradijs voor zonaanbidders, cultuur- en natuurliefhebbers. 

Het eiland kent een grote verscheidenheid aan landschappen: een afwisselende kuststrook met zowel 

zand- als kiezelstranden, steile rotskusten en talloze kleine en grote baaien.

Op ongeveer 20 respectievelijk 30 minuten rijden 

ten oosten van Paphos liggen de plaatsjes Kouklia 

en Pissouri. Kouklia is de mythische geboorte-

plaats van Aphrodite, de Griekse godin van de liefde. 

Het pittoreske Pissouri bestaat in feite uit twee 

delen: het eigenlijke dorp en Pissouri Beach. Beide 

delen ademen nog steeds een sterk traditioneel 

Cypriotisch karakter uit. Aan Pissouri Beach selec-

teerden wij het elegante en in Cypriotische stijl 

gebouwde Columbia Beach Resort.

De havenstad Limassol ligt aan de zuidkust van 

Cyprus, aan de Middellandse Zee, ongeveer 60 

kilometer van Paphos. Belangrijke inkomsten van 

de stad zijn de wijnindustrie en het toerisme. In 

en rond Limassol zijn vele bezienswaardigheden 

te bezoeken, zoals het Archeologisch Museum, de 

archeologische vindplaats Kourion en een middel-

eeuws kasteel, ooit van Richard Leeuwenhart, later 

van de Tempeliers. 

De omgeving van deze interessante stad biedt aan 

de oostkant een fraai strand met prachtige resorts, 

zoals het Amathus Beach Hotel Limassol en het 

nieuwe Park Lane Resort & Spa. 

HOTELVOORZIENINGEN
De meeste voorzieningen in de hotels en resorts 

op Cyprus, zoals het bezoek aan de kidsclub zijn 

gratis. Het beoefenen van water- en/of landsporten 

die door de accommodatie worden aangeboden 

alsmede het gebruik van de wellnessfaciliteiten zijn 

gewoonlijk tegen betaling. Uitzonderingen hierop 

vindt u bij de beschrijvingen van de betreffende 

hotels en resorts. 

AUTOHUUR

Anassa en het Columbia Beach Resort bieden wij 

inclusief autohuur aan. Bij de overige hotels op 

Cyprus zijn privétransfers inbegrepen. 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

OP CYPRUS HEEFT VOORAL HET ASIMINA SUITES 

HOTEL ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 102-103

MIDDELLANDSE 
ZEE

Anassa

Annabelle
Almyra
Asimina

Elysium

Amathus
Park LaneColumbia

Beach Resort

Pissouri

Polis

Limassol

LarnacaPaphos

NICOSIA

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

Dagtemperatuur in °C 14 14 16 18 21 25 27 28 26 23 20 16

Watertemperatuur in °C 16 16 17 18 20 21 23 26 27 24 21 18

Zonne-uren per dag 6 7 8 9 11 12 13 12 11 9 7 6

Dagen met enige neerslag 9 5 5 3 1 0 0 0 1 2 4 8
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CYPRUS | Paphos

ELYSIUM
FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Elysium, dat in de Griekse mythologie ‘paradijs’ betekent, herinnert aan de rijke 

Cypriotische geschiedenis. Het interieur van Elysium is geïnspireerd op het 

verleden en ademt de mystieke sfeer van vervlogen tijden. Het hotel ligt direct 

aan een zandstrand en beschikt over veel faciliteiten en een goede service. 

Ook voor een familievakantie bent u in dit kindvriendelijke resort aan het juiste 

adres. Het hotel is gelegen direct naast de indrukwekkende ´Koningsgraven van 

Paphos´ uit de derde eeuw voor Christus welke op de UNESCO Werelderfgoedlijst 

staan. Op ca. 2 km vindt u de haven en het gezellige centrum van Paphos. Op 

loopafstand bevinden zich verder een winkelcentrum met vele winkeltjes, 

restaurants en bars. De luchthaven van Paphos ligt op ca. 20 km, de golfbaan 

Tsada op ca. 15 km en Elea Secret Valley op ca. 20 km.

 

FACILITEITEN
U komt binnen in een ruime lobby met receptie, atrium lounge en zithoeken 

die naar een groot terras leiden. In de subtropische tuin met watervallen, 

palmbomen en bougainville ligt een groot zwembad met hydromassage, 

zonneterrassen, ligstoelen en parasols, poolbar en twee kinderbaden waarvan 

één met glijbaan en speelplaats. Verder is er in de exclusieve Megaron vleugel 

een apart zwembad. Voor de kinderen is er de Angel’s Kids Club’ (3-12 jaar) waar 

diverse activiteiten worden georganiseerd onder professionele begeleiding (niet 

alle dagen geopend). Babysit is mogelijk, op aanvraag en tegen betaling. In 

alle restaurants zijn speciale kindermenu’s beschikbaar. Het Guest Relations 

kantoor kan u verder helpen bij het plannen van uw familie-uitstapjes op 

Cyprus, bijvoorbeeld een bezoek aan een aantal interessante plaatsen zoals de 

dierentuin van Paphos, het waterpark, het piratenschip, het archeologisch park, 

het kartingcentrum, Cosmic Bowling Center en Vertigo Adventure Club (voor o.a. 

kajakken ). Veel plezier!

Voor een ontspannende massage en verschillende schoonheids- en lichaams-

behandelingen kunt u terecht in de Opium Health Spa met verwarmd 

binnenzwembad, jacuzzi, sauna en stoombad waar u gratis gebruik van kunt 

maken. In de Spa wordt gebruik gemaakt van het merk ESPA. Verder zijn er twee 

verlichte tennisbanen, een ‘library lounge’, fitnessruimte met moderne appara-       

tuur en aerobic en pilatusstudio, souvenirshop, juwelier en kapsalon.

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

zijn diverse restaurants waar u heerlijk kunt dineren (seizoengebonden). 

Voor het ontbijtbuffet, à la carte lunch en diner kunt u terecht in Lemonia 

Plaza met buitenterras. Hier worden in de ochtend heerlijke warme broodjes 

geserveerd met verse koffie, vers fruit en vele internationale gerechten. 

Tijdens verschillende avonden worden themabuffetten georganiseerd. Voor 

buffet en diner à la carte kunt u tevens terecht in het in de Venetiaanse 

corridor gelegen klassieke Epicurean Restaurant-Terras met showcooking. In 

het à la carte Ristorante Bacco worden smakelijke Italiaanse gerechten zoals 

ambachtelijke pasta’s en desserts opgediend. Natuurlijk mag een glas Italiaanse 

wijn hier niet ontbreken. Het elegante Aziatische à la carte restaurant O’Shin 

laat gasten kennismaken met verschillende gastronomische pan-Aziatische 

gerechten en lekkernijen. Op het menu staan onder andere sushi, sashimi en 

maki die geproefd kunnen worden samen met een kop Sake of een bijzondere 

thee. De openluchttaverne Mediterraneo is geopend voor lunch en diner en 

heeft mediterrane en Cypriotische gerechten op het menu staan met diverse 

visspecialiteiten en verse salades. Tevens zijn er verschillende bars zoals 

Café Occidental, dat gelegen is in de lounge en doet denken aan een Parijse 

patisserie. Hier worden gourmetsandwiches, ´English afternoon tea´ alsook 

cocktails geserveerd. Verder is er de Astria Bar met terras voor cocktails en 

livemuziek en de Mare Nostrum bar naast het zwembad met onder andere 

exotische cocktails, verse sappen en allerlei snacks op het menu. Ten slotte is 

er 24-uurs roomservice beschikbaar.

 

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 250 ruime, comfortabele kamers en suites. Alle kamers zijn 

voorzien van airconditioning, kluisje, LCD-tv, wifi, en minibar. Wifi is gratis in de 

Royal Garden Studios en/of Villas en hogere kamertypes. Badkamer met bad/

douche. Balkon of terras.

Deluxe Kamer (ca. 34 m², max. 3 pers.): ruime sfeervolle gerenoveerde kamer. 

Ook boekbaar met zee- of zijzeezicht.

Junior Suite (ca. 64 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de derde 

of vierde verdieping. Gerenoveerde suite met woon- en aparte slaapkamer. Ook 

boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 102 m², max. 5 pers.) 

Family Cyprian Maisonette met Tuin (ca. 53 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 

kind.): duplex met beneden zitgedeelte en badkamer. Boven een slaapkamer 

en badkamer met douche. Met tuin en landzicht. Ook boekbaar met terras en 

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/118470/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/118470/
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tuinzicht als Family Cyprian Maisonette met tuinzicht.

De ‘Megaron-vleugel’ (vanaf 16 jr., behalve de Royal Garden Villas) is een exclusief 

gedeelte met apart zwembad. Kamers hebben als extra een espressoapparaat 

en iPod-dockingstation.

Royal Studio (ca. 40 m², max. 3 volw.): studio in open plan stijl met ruime zit-/

slaapkamer en met balkon. Ook boekbaar op de begane grond met privézwembad 

als Royal Pool Studio.

Royal Garden Villa (ca. 60 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): geschakelde villa 

in duplexstijl. Woon- en badkamer. Boven slaapkamer, badkamer en balkon. Met 

terras met plungepool. 

Royal Suite (ca. 128 m², max. 2 volw.): gelegen in het hoofdgebouw met woon- 

en slaapkamer, jacuzzibad en terras met zwembad. Ook boekbaar met 2 

slaapkamers (max. 5 pers.) (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1438 1321 1513 1433

Junior Suite  2682 2638 2905 2758

Extra: 1 x gratis diner voor 2 personen in restaurant Lemonia of Epicurean. Long Stay: 10% kor-

ting bij verblijf van min. 21 nachten. Meal Upgrade: upgrade naar halfpension indien geboekt voor 

31/03/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19.

Welkomstattentie: Welkomstdrankje bij aankomst en fruit en water op de kamer. 

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.

4.007 reviews
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ANNABELLE
FAMILY | WELLNESS 

      SUPERIOR

Zeezicht Kamer Foto bijschrift

Het stijlvolle en klassieke kwaliteitshotel Annabelle (officiëel 5*) bevindt zich 

in het gezellige centrum van Paphos, direct aan zee en nabij de pittoreske 

haven en het middeleeuwse kasteel. Het elegant ingerichte hotel biedt een 

persoonlijke service, die zeer gewaardeerd wordt door de vele terug- 

kerende gasten. 4 golfbanen bevinden zich binnen een straal van 22 km en de 

luchthaven van Paphos ligt op ca. 16 km. 

FACILITEITEN
Sfeervolle lounge met receptie, winkeltje en diverse bars. In de tropische tuin 

met waterpartijen, weelderige palmbomen en bougainvilles bevinden zich 3 

zwembaden, poolbars en watervallen. Ligbedden en parasols bij het zwembad. 

Verder is er een fitnessruimte. Tevens kunnen gasten gebruik maken van de 

AlmyraSpa in het naastgelegen zusterhotel. De verzorging is op basis van 

logies/ontbijt. Voor buffet en à la carte alsook regelmatig thema-avonden 

kunt u terecht in het Fontana restaurant voor ontbijt, lunch en diner. Asteras 

is een gourmetrestaurant en Amorosa is een à la carte restaurant met Franse 

keuken. De Mediterraneo Taverne aan het strand biedt lunches en snacks en de 

poolbar snacks en drankjes. De Grotto bar, half gelegen in het zwembad biedt 

verfrissende drankjes. ‘s Avonds in de Byzantine Bar is er livemuziek of een dj 

en de Lobbybar is ideaal voor lichte snacks, koffie en thee. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 218 kamers en suites zijn alle voorzien van airconditioning, satelliet-tv, radio, 

telefoon, wifi, minibar, kluisje en badkamer met bad/douche. Klein balkon of 

terras.

Terrace Kamer Tuinzicht (ca. 24 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met 

terras en tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht (ca. 26 m²).

Zeezicht Kamer (ca. 26 m², max. 3 pers.): met zeezicht. Ook boekbaar met 

verbindingsdeur als Family Zeezicht Kamer (max. 2 volw. + 3 kind.).

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): ruime kamer met groot balkon en zeezicht. 

Family Studio (ca. 35 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan zit-/slaap-

kamer met uitzicht op de tuin.

Garden Studio Suite (ca. 35 m², max. 2 volw.): luxueuze open plan woon-/slaap-

kamer in split-level. Ook boekbaar met jacuzzi op het terras.

Studio Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): gelegen op de eerste verdieping. Open 

plan zit-/slaapkamer met balkon en zeezicht. Ook boekbaar met plungepool op 

het terras.

Superior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): fraai gedecoreerde woon-/eetkamer, 

slaapkamer, badkamer met jacuzzibad, uitzicht op de tuin en/of zee.

Tweekamer Deluxe Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): op de hoogste verdieping. 

Comfortabele woon-/eetkamer, slaapkamer, inloopkast, badkamer met jacuzzi 

en aparte douche en 2 balkons met weids uitzicht. Ook te boeken met 2 slaap-

kamers (ca. 88 m², max. 4 volw. + 2 kind.).

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Terrace Kamer Tuinzicht  1337 1194 1376 1392

Deluxe Kamer  1797 1670 1852 1870

Honeymoon: welkomstdrankje, fruit, bloemen, mousserende wijn bij aankomst.

Kinderen eten gratis: gratis halfpension of volpension voor kinderen t/m 11 jaar (indien ouders 

half-/ of volpension boeken).

Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van min. 5 nachten.

Vroegboekkorting: 15% bij min. 5 nachten verblijf indien geboekt voor 31/03/19 en 5% bij min. 5 

nachten verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt van 01/04/19 t/m  30/04/19.

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.

358 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/paphos/annabelle
https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/paphos/annabelle
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ALMYRA
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

     DELUXE

Junior Suite

Het (officiëel 5*) hotel Almyra is het eerste designhotel van Cyprus. 

Het hotel ligt direct aan zee en is een ideale locatie om te genieten van het 

uitzicht over de haven met zijn vele uitgaansmogelijkheden. Paphos luchthaven 

ligt op ca. 16 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie lounge, boetieks en kapsalon. In de tuin bevinden zich twee zwembaden 

waarvan een deels overdekt zwembad alsmede een kinderbad. De Almyraspa 

heeft een binnen- en buitenzwembad (16+ jr.), sauna, stoombad, tennisbaan en 

fitnessruimte. Verder diverse massages en schoonheidsbehandelingen met veel 

aandacht voor natuurlijke producten. Voor de kinderen zijn er diverse kidsclubs 

(met speelruimte zowel binnen als buiten) zoals de Adventurers (3-5 jaar), 

Voyagers (5-8 jaar) en de Pioneers (8 -13 jaar) met uitgebreide programma’s 

en veel leuke en spannende sport- en culturele activiteiten (tegen betaling en 

seizoengebonden). Verder is er het unieke Globetrotterprogramma voor de 

allerkleinsten (van 4 maanden tot 3 jaar) met ervaren babysitters. Babysit is 

op aanvraag. Watersportmogelijkheden. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Half- of volpension is mogelijk. Restaurants: Notios à la carte vis/

mediterraan restaurant voor lunch en diner en Zen Meze à la carte restaurant 

in meze-stijl. Voor ontbijt en diner kunt u terecht bij Mosaics, het à la carte en 

buffetrestaurant. Ouzeri biedt Grieks-Cypriotische specialiteiten en Eauzone is 

het Almyraspa restaurant voor lichte snacks. Tevens is er de Aeras Lounge Bar.

ACCOMMODATIE
De 189 kamers en suites bieden veel licht met speciaal ontworpen meubilair 

in natuurlijke, lichte tinten, stijlvol en modern ingericht. De kamers hebben 

marmeren vloeren, airconditioning, satelliet-tv, radio, cd-speler, minibar, 

kluisje en wifi. Kleine badkamer met bad/douche. Kamers met verbindingsdeur 

mogelijk.

Superior Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): schitterend uitzicht over zee. Frans 

balkon. Ook boekbaar met verbindingsdeur als Family Superior Kamer.

Veranda Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): met balkon.

Terrace Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): directe toegang tot de tuin. 

Ook boekbaar met verbindingsdeur als Terrace Family Kamer.

Premium Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): met balkon, rustig gelegen nabij de 

Almyra Spa (kinderen welkom vanaf 16 jr.).

Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxueus ingericht met zithoek en 

balkon met uitzicht over zee.

Tweekamer Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): fraai gedecoreerde woon- en 

slaapkamer, hifiset, 2 badkamers. Ruim balkon met uitzicht op zee.

Deluxe Tweekamer Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): gelijk aan Tweekamer Suite 

maar luxueuzer ingericht.

Driekamer Suite (ca. 73 m², max. 4 volw. + 2 kind.): met 2 slaapkamers. 

Ook boekbaar als Deluxe Driekamer Suite.

Kyma Suite (ca. 47 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxe open plan suite met zeezicht. 

Fraaie badkamer met apart toilet en douche. Groot terras met ligbedden. De 

Kyma Suites beschikken over een dakterras. Ook boekbaar met verbindingsdeur 

als Family Kyma Suite.

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar 

Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de lucht-

haven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1462 1296 1573 1379

Junior Suite  1855 1689  2019 1784         

Extra: 1 x gratis diner in restaurant Notius (set menu en excl drankjes) bij min. 7 nachten verblijf.  

Kinderen eten gratis: gratis half- of volpension voor kinderen t/m 11 jaar (indien ouders half-/ of 

volpension boeken). Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij min. 5 nachten verblijf. 

Vroegboekkorting: 15% bij min. 5 nachten verblijf  indien geboekt voor 31/03/19 en 5% bij min. 5 

nachten verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt van 01/04/19 t/m  30/04/19. 

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze 

brochure.

2.728 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/paphos/almyra
https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/paphos/almyra
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ASIMINA SUITES HOTEL
ADULTS ONLY

       

Executive Pool Suite

Het Constantinou Bros Asimina Suites Hotel is rustig gelegen, direct aan een 

zandstrand met ligbedden, parasols en fraai uitzicht op de aangelegde tuinen. 

De ontspannen en relaxte sfeer maken van dit hotel een ideale plaats om uw 

vakantie door te brengen Het Asimina Suites Hotel verwelkomt gasten van 

16 jaar en ouder en is zeer geschikt voor stellen die rust zoeken en gesteld 

zijn op hun privacy. Winkeltjes, bars en restaurants liggen op ca. 300 meter 

van het hotel. Het moderne stadscentrum van Paphos met trendy winkels, 

een gezellige traditionele markt en interessante musea ligt op ca. 2 km en 

de vissershaven op ca. 3 km. In de directe omgeving zijn talloze plaatsen van 

historisch, religieus en cultureel belang om te bezoeken. Vele zijn opgenomen 

op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Zo zijn er het middeleeuwse fort, het Odeon, 

het Huis van Dionysos, Aphrodites Rock en de Baden van Aphrodite, evenals de 

zuilen van Sint Paulus. De luchthaven van Paphos bevindt zich op ca. 15 km en 

de luchthaven van Larnarca op ca. 140 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een sfeervolle lobby met terras, receptie met zitgelegenheid, wifi 

in de openbare ruimtes, winkel en parkeergelegenheid. U wordt verwelkomd 

met een VIP check-in service en een welkomstdrankje. In de fraaie tuinen 

bevinden zich twee met elkaar verbonden zoetwaterzwembaden met jacuzzi, 

omgeven door terrassen met ligbedden en parasols. Binnen bevindt zich een 

zoetwaterzwembad met jacuzzi. Tevens een verlichte tennisbaan, fitnessruimte 

met cardio- en krachttrainingapparatuur, tafeltennis en biljart.

Beleef momenten van ontspanning in de rustige omgeving van de volledig 

uitgeruste Elixir Spa. Gasten hebben de mogelijkheid om te kiezen uit een 

uitgebreid assortiment van massages en schoonheids- en lichaamsbehandelingen 

zoals aroma- en thalassotherapie. U kunt ook genieten van een aantal van de 

behandelingen in de open lucht, terwijl het uitzicht op de turkooizen Middellandse 

Zee en een geurige bries uw zintuigen zullen prikkelen. De Elixir Spa biedt twee 

sauna’s, stoombad en diverse behandelkamers. Ten slotte zijn er een kapsalon, 

spawinkeltje, gratis parkeergarage en fietsverhuur.

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

heeft de keuze uit de volgende restaurants en bars (gepaste kleding is gewenst): 

Estia is het buffetrestaurant met terras voor ontbijt, lunch en themadiners 

met showcooking. Tevens is het ’s avonds mogelijk verfijnde gastromomische 

gerechten van het Table d’ Hote menu te bestellen en ‘al fresco’ te dineren. In 

het Pool Restaurant kunt u terecht voor drankjes en lichte lunchmaaltijden. Het 

restaurant ‘À La Carte’ met terras biedt internationale à la carte gerechten en 

het à la carte restaurant Kymata serveert lichte mediterrane gerechten voor 

lunch en diner. We raden u aan voor de twee laatstgenoemde restaurants 

van te voren te reserveren. Gasten die liever dineren in een meer intieme 

omgeving kunnen genieten van een romantische avond voor twee op de pier 

waarbij heerlijke mediterrane à la carte specialiteiten onder de sterrenhemel 

bij kaarslicht en fraai uitzicht op de Middellandse Zee worden geserveerd (op 

aanvraag). En voor een aperitief of cocktail kunt u terecht in de VIP’s bar met 

livemuziek, Sports Bar met groot tv-scherm of de sfeervolle Loungebar met 

entertainment en dansvloer.

Het hotel biedt verder een Ultra All-Inclusive optie aan: het Deluxe Package (bij 

minimaal verblijf van 4 nachten). Dit houdt onder andere in dat u gedurende uw 

verblijf door middel van een kaart van de volgende extra’s kunt genieten: ontbijt, 

lunch en diner in een van de vier restaurants van het hotel, onbeperkt gebruik 

van soft-drinks en verschillende alcoholische dranken in de bars en restaurants, 

gebruik van de compleet gevulde minibar (softdrinks, bier) op uw kamer, een 

fles wijn bij aankomst, een fles champagne bij vertrek en dagelijkse aanvulling 

van koffie/espresso/thee, softdrinks en een fles water in de suites. U kunt via uw 

reisadviseur meer informatie verkrijgen. Ten slotte is er 24-uurs roomservice 

beschikbaar.

ACCOMMODATIE
De 121 suites zijn alle sfeervol ingericht en voorzien van airconditioning, radio, 

dvd-speler, kluisje, minibar, flatscreen-tv in slaap- en woonkamer, wifi, koffie-/

theezetfaciliteiten en espressoapparaat. Luxe marmeren badkamer met ligbad, 

aparte regendouche, haardroger, badjassen en slippers. Balkon of terras met 

zitje.

Junior Suite (ca. 33 m², max. 3 volw.): ruime kamer met zitgedeelte en balkon met 

landzicht. Verbindingsdeur mogelijk.

Landzicht Suite (ca. 38 m², max. 3 volw.): comfortabele slaapkamer en aparte 

zitkamer. Ook te boeken met beperkt zeezicht of zeezicht.

Superior Suite (ca. 44 m², max. 3 volw.): ruime woonkamer en aparte slaapkamer. 

Balkon met zitje en zeezicht

https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/paphos/asimina-suites-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/paphos/asimina-suites-hotel
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Junior Suite

Executive Pool Suite (ca. 44 m², max. 3 volw.): gelegen op de begane grond. 

Ruime slaapkamer, elegante zitkamer met houten vloer en privézwembad met 

jacuzzi-jets, houten dek/terras met zitje en ligstoelen. Badkamer met bad/

jacuzzi-combinatie en aparte regendouche. Boekbaar met tuin- of zeezicht. 

Gebruik van een privécabana met zitgedeelte en ligbedden op het strand 

inbegrepen.

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

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

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Junior Suite  1620 1620 1771 1661

Zeezicht Suite  2089 2089 2296 2179

Extra: gratis transfer en gratis entree in de Executive Lounge op de luchthaven bij verblijf van min. 4 

nachten in een Executive Pool Suite Zeezicht. 

Kamer Upgrade: upgrade van Landzicht Suite naar Berperkt Zeezicht Suite, van Beperkt Zeezicht 

Suite naar Zeezicht Suite en Zeezicht Suite naar Superior Suite bij aankomst van 01/05/19  t/m 

31/10/19 indien geboekt voor 30/04/19.

Meal Upgrade: upgrade van logies/ontbijt naar halfpension en van halfpension naar volpension bij 

aankomst van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 30/04/19.

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

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

SPECIAAL AANBEVOLENN

DIT HOTEL IS ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET VANWEGE DE RELAXTE, 

ONTSPANNEN SFEER DIE HET UITSTRAALT, ALSMEDE DE HOGE KWALITEIT VAN 

DE KAMERS MET HUN PRIVÉZWEMBAD EN EIGEN CABANA.

1.416 reviews
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COLUMBIA BEACH RESORT
FAMILY | WELLNESS

       

Executive Suite

Het Columbia Beach Resort ligt direct aan een ca. 2 km lang kiezel-/zandstrand 

op een unieke locatie aan de twee kilometer lange zuidelijke Pissouri-baai, een 

vredig en bijna ongerept stukje kust, beschut door de bergen. Het resort staat 

synoniem voor gastvrijheid, vakmanschap en goede faciliteiten en ligt op een 

open terrein van maar liefst 75,000 m², opgetrokken in Cypriotische stijl met 

natuurlijke materialen als natuursteen en hout. Bijzonder zijn de Byzantijnse Al 

Saints Kapel midden in het resort, die regelmatig gebruikt wordt voor speciale 

gelegenheden zoals huwelijksvoltrekkingen, alsook de massief houten deuren, 

traditionele luiken en de antieke terracotta-daken. De luchthaven van Paphos 

ligt op ca. 31 km en die van Larnaca op ca. 125 km afstand.

FACILITEITEN
U wordt welkom geheten in de lobby met receptie, een sfeervolle lounge en 

boetieks. Het binnenbad met jacuzzi’s staat in open verbinding met de fraai 

aangelegde en 80 m lange lagunevormige infinitypool. Deze is omringd door 

terrassen met ligbedden en parasols en zeer geschikt voor families. Verder is er 

een tweede zwembad om te ontspannen. Tevens is er een kinderbad, speeltuin, 

de Club Life Creche (voor kinderen van 3 maanden tot 3 jaar en tegen betaling). 

De seizoengebonden The Den Kidsclub biedt vermaak voor kinderen van 3 tot 12 

jaar onder professionele begeleiding. Babysit is tegen betaling en op aanvraag. 

Voor de sportliefhebbers zijn er twee verlichte tennisbanen, twee squashbanen 

en twee fitnessruimtes. In de directe omgeving bestaat de mogelijkheid 

verschillende seizoengebonden (water)sporten te beoefenen zoals zeilen, 

fietsen, paardrijden (alle tegen betaling), tafeltennis en basketbal. Op het strand 

worden ligstoelen en parasols aangeboden. De twee 18-holes golfbanen Secret 

Valley en Aphrodite Hills bevinden zich op ca. 10-15 min. autorijden. In de Hébe 

Spa ( 1.050 m²), vernoemd naar de Griekse godin van de jeugd, kunt u terecht 

voor verschillende schoonheids- en lichaamsbehandelingen. Producten van het 

bekende merk Elemis worden hier gebruikt. Tevens kunt u gratis gebruik maken 

van de jacuzzi, dompelbad, sauna en stoomkamer. Daarnaast kunt u sportlessen 

volgen zoals aquagym, circuittraining, pilates, hatha yoga en Sculpting. Tot slot is 

er een haarstudio en manicure. Het hotel biedt entertainmentprogramma’s met 

livemuziek en folkloreshows. Er is gratis parkeergelegenheid. U kunt Paphos 

en Limassol ontdekken door gebruik te maken van de shuttlebus van het hotel, 

die u tevens vervoert naar de dichtstbijzijnde golfbanen (seizoengebonden). 

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

Voor de jongste gezinsleden zijn er speciale kindermenu’s. Het à la carte 

Bacchus Gourmet Restaurant is gespecialiseerd in Italiaanse gerechten en is 

geopend voor ontbijt (op het terras) en diner. De à la carte Apollo Taverna met 

terras is geopend voor lunch en diner en biedt mediterrane, internationale en 

verse visgerechten. In het Atrium Restaurant wordt het ontbijt in buffetvorm 

geserveerd. ’s Avonds kunt u hier à la carte dineren. Verder is er het ‘al fresco’ 

Cape Aspro Restaurant en Poolbar die Cypriotische fusiongerechten serveert 

voor lunch en diner. Direct buiten het resort bevindt zich nog de Il Buchetto 

Tratorria, een romantische Italiaanse eetgelegenheid. De swim-up Poseidon 

Pool Bar, de Poseidon Beach Bar en de Columbia Beach Bar serveren drankjes 

en snacks. In de Ouzeri kunt u genieten van het traditionele anijsdrankje ouzo 

geserveerd met meze, de kleine lokale hapjes, of van cocktails en andere 

verfrissende drankjes. Verder zijn er de Eros cocktail- en loungebar met fraai 

uitzicht over de baai, de Old Customs House-Beach Bar, een unieke plek direct 

aan het strand en de 7C’s waar u onder andere koffie en cocktails kunt krijgen. 

ACCOMMODATIE
De in totaal 169 stijlvolle ingerichte suites zijn verdeeld over 11 uit natuursteen 

opgetrokken villa’s  die rondom het lagunevormige zwembad liggen en de vier 

verdiepingen tellende annex welke gelegen is naast het strand. De suites zijn 

elegant en smaakvol ingericht en voorzien van airconditioning, plafondventilator, 

tv, minibar, kluisje, wifi, theezetfaciliteiten, Nespresso-apparaat en zithoek. De 

meeste suites beschikken over een bad en aparte douche. Terras of balkon met 

zitje. Verbindingsdeuren mogelijk.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): warme, comfortabele ruime open plan zit-/

slaapkamer met sofa(bed) in zachte kleuren en houten meubilair met tuinzicht. 

Ook boekbaar met zwembadzicht/ zijzeezicht  of zeezicht.

Executive Suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): deze elegante open 

plan suite  is ruimer dan de Junior Suite en heeft landzicht. Ook boekbaar met 

tuinzicht of zwembadzicht/zijzeezicht en met zeezicht (ca. 50 m²).

Gelegen op de hoogste heuvel van het resort, tegenover het hoofgebouw liggen 

de Eagle’s Nest  Executive Suites (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.) 

met  privacy en zeezicht. Ook boekbaar met privéplungepool (ca. 55 m²) en 

zeezicht.

https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/paphos/columbia-beach-resort
https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/paphos/columbia-beach-resort
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Eagle’s Nest

Suite Tuinzicht (ca. 49 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): ingericht in blauwe 

en crème tinten. Queensizebed in de slaapkamer. Woonkamer met zitgedeelte 

en schrijftafel. Marmeren badkamer met bad/douche. Met tuinzicht.

Family Suite 2- Slaapkamers (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): 

ruime suite die zeer geschikt is voor gezinnen en beschikt over en open plan 

woon-/slaapkamer. Tweede slaapkamer met eigen badkamer. Met zeezicht. Ook 

boekbaar met baaizicht (ca. 66 m²) met woonkamer en twee aparte slaapkamers.

Cape Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): gelegen op de hoek van het annex gebouw 

en  vernoemd naar de witte kliffen van Cape Aspro waar deze suite over uitkijkt. 

De open plan suite beschikt over twee balkons, Qeensizebed en badkamer met 

bad en aparte douche. 

Family Suite 2 –Slaapkamers Hoofdgebouw (ca. 84 m², max. 2 volw. + 2 kind.):  

deze ruime suite is gelegen in het hoofdgebouw op de executive verdieping. 

Open plan woon-/slaapkamer, tweede slaapkamer, twee badkamers waarvan 

één alleen met douche. Met uitzicht over de Middellandse Zee.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite Tuinzicht  1599 1480 1698 1620

Executive Suite Zeezicht  2375 2271 2580 2498

Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van 01/04/19 t/m 30/06/19 en van 01/09/19 

t/m 30/09/19 indien geboekt voor 31/03/19. Niet geldig voor Junior Suites en Executive Suites land-

zicht en tuinzicht.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19. 

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.

1.476 reviews
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ANASSA
FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

Junior Suite

Anassa is een fascinerende combinatie van luxe, klassieke architectuur en 

aangename charme. Het hotel kijkt uit over één van de fijnste stranden van 

Cyprus en ligt niet ver van de beroemde baden van Aphrodite. De schitte-

rende tuin is een oase van rust en ontspanning. Rustig gelegen, net buiten het 

vissersdorpje Latchi. De 18-holes golfbaan Minthis Hills ligt op ca. 30 min., 

Elea op ca. 45 min., Secret Valley en Aphrodite Hills op ca. 1 uur rijden. Naar de 

luchthaven van Paphos is het ca. 45 min.

FACILITEITEN
Stijlvolle lounge, boetiek, kiosk, wifi en diverse bars. In de fraaie tuinen liggen 

2 zwembaden, een kinderbad en de poolbar. Verder 2 verlichte tennisbanen, 

squashbaan en fitnessruimte. Voor de kinderen zijn diverse kidsclubs zoals 

de Adventurers (3-5 jaar), Voyagers (5-8 jaar) en de Pioneers (8 -13 jaar) met 

uitgebreide programma’s met veel leuke en spannende sport- en culturele 

activiteiten (tegen betaling en seizoengebonden). Verder is er het unieke 

Globetrotterprogramma voor de allerkleinsten (van 4 maanden tot 3 jaar) met 

ervaren babysitters. Babysit is op aanvraag. De Thalassa Spa maakt gebruik van 

100% natuurlijke producten en biedt massages en schoonheidsbehandelingen. 

Tevens is er een binnenzwembad, sauna, jacuzzi en een stoombad. Restaurants: 

Pelagos is een openluchtrestaurant met visspecialiteiten voor lunch en diner en 

buffetrestaurant Amphora is er voor ontbijt, lunch en diner met thema-avonden. 

Helios biedt Franse en mediterrane à la carte gerechten voor diner en Basilico 

is een intiem gourmetrestaurant.

ACCOMMODATIE
De 166 elegant ingerichte kamers en suites met zeezicht zijn alle voorzien van 

airconditioning, satelliet-tv, kluisje, wifi en minibar. Marmeren badkamer met 

bad en aparte douche. Balkon of terras met zitje en zeezicht.

Tuinzicht Kamer (ca. 41 m², max. 2 pers.): elegante kamer met tuinzicht.

Studio Suite (ca. 47 m², max. 3 pers.): ruime kamer in het hoofdgebouw.

Garden Studio Suite (ca. 49 m², max. 3 pers.): gelegen in de tuin.

Junior Suite (ca. 53 m², max. 3 pers.): ruime kamer. Ook met privézwembad (12 

m²) te boeken.

Tweekamer Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): woonkamer, gastentoilet met douche 

en slaapkamer met en suite badkamer. Ook met privézwembad (12 m²) en/of  

2 slaapkamers te boeken.

Driekamer Family Suite (ca. 110 m², max. 6 pers.): gelegen in het hoofgebouw met 

2 slaapkamers met badkamers en suite, woonkamer en 3 balkons.

Aphrodite en Adonis Suite (ca. 122 m², max. 3 pers.): woonkamer, en suite slaap- 

kamer en 2 balkons, waarvan 1 met whirlpool.

Anax Suite (ca. 161 m², max. 5 pers.): fraai ingerichte ronde zit-/eetkamer. Twee 

slaapkamers met luxe badkamer.

Alexandros Residence (ca. 185 m², max. 5 pers.): luxueuze villa met 2 slaapkamers 

en aparte woonkamer. Terras met privézwembad (limousineservice binnen Neder- 

land inbegrepen). Ook boekbaar met 3 slaapkamers als Andromeda Residence 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Aether Pool Residence (ca. 225 m², max. 6 volw. 2 kind.): luxeuze Villa met 3 

slaapkamer, woonkamer, keuken. Terras (66 m²)  met privézwembad.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Studio Suite  2339 2236 2548 2167

Junior Suite  3429 3354 3598 3363

Extra: 1x diner in restaurant Helios (set menu en excl. drankjes) bij verblijf van min. 5 nachten.

Kinderen eten gratis: gratis halfpension of volpension voor kinderen t/m 11 jaar (indien ouders 

half-/ of volpension boeken)

Vroegboekkorting: 15% bij min. 5 nachten verblijf indien geboekt voor 31/03/19 en 5% bij min. 5 

nachten verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt van 01/04/19 t/m  30/04/19.

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.

1.035 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/paphos/anassa
https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/paphos/anassa
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 Limassol | CYPRUS

  AMATHUS BEACH HOTEL LIMASSOL
FAMILY | WELLNESS

       

Junior Suite Zeezicht

Het Amathus Beach Hotel Limassol is een elegant vijfsterrenhotel omringd 

door een subtropische tuin, direct aan het strand in een kleine baai gelegen. 

Modern design, comfort en Cypriotische gastvrijheid karakteriseren dit hotel. 

Het centrum van Limassol ligt op ca. 9 km. In de nabije omgeving vindt u diverse 

winkelmogelijkheden.

FACILITEITEN
Lobby met receptie, winkeltjes en moderne lounge met zeezicht. In de tuin 

bevinden zich 2 zwembaden (waarvan een met jacuzzi en een met glijbanen 

voor families) met zonneterras en ligbedden. Op het strand is er een speciaal 

gedeelte voor families. Voor het hotel loopt een wandelpad dat naar het centrum 

van Limassol leidt. Het Amathus Spa & Wellnesscenter (2.000 m² groot) met 

binnenzwembad met zeewater, sauna, stoombad biedt diverse lichaamsbe-

handelingen en massages. Tevens is er een fitnessruimte. Voor de kinderen is er 

een speeltuin en de Pelican Kids Club (4-12 jr.) met een entertainmentprogramma. 

Verder twee tennisbanen. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- of 

volpension is mogelijk. Kalypso restaurant is open voor ontbijt, lunch en snacks 

en voor diner kunt u terecht in Kalypso Gardens met terras. Verder vindt u The 

Grill Room, het gourmet restaurant en de aan zee gelegen Limanaki Fish Tavern 

met visgerechten. Tevens zijn er verschillende bars zoals de Athina Lounge met 

panoramisch uitzicht en Helios & Fresh Bar aan het strand voor drankjes, ijs en 

snacks.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 239 kamers en suites. Alle voorzien van airconditioning,  

televisie, wifi en minibar. Badkamer met bad/douche.

Superior Kamer Landzicht (ca. 31 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 13 

jaar): ruime, modern ingerichte kamer met zitje.

Superior Kamer Zeezicht (ca. 26 m², max. 3 pers.): minder ruim dan de Superior 

Kamer Landzicht, maar met balkon en frontaal zeezicht.

Junior Suite (ca. 37 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 13 jaar): alle gelegen 

 op de 2e t/m 4e verdieping in het aangrenzende gebouw. Ruime open plan woon-/ 

slaapkamer met sofabank, koffie-/theezetfaciliteiten, ruime luxe  badkamer en 

een balkon met ligbedden en frontaal zeezicht.

Junior Pool Suite (ca. 37 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 13 jaar): open plan 

junior suite op de begane grond met een terras met privézwembad (16 m²) en 

onderbroken zeezicht.

Amathunta Suite (ca. 50 m², max. 2 pers.): klassiek ingerichte suite in het 

hoofdgebouw met woonkamer, aparte slaapkamer en balkon met frontaal 

zeezicht.

Presidential Suite (ca. 82 m², max. 2 pers.): op de 1e verdieping gelegen suite, 

elegant en luxueus ingericht met ruime woonkamer, gastentoilet en inloopkast. 

Aparte slaapkamer met badkamer met jacuzzi en suite (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen).

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer landzicht  1132 1354 1395 1314

Junior Suite  1453 1652 1693 1555

Kinderen eten gratis: gratis volpension (kinderbuffet) in restaurant Kalypso voor kinderen t/m 13 

jaar bij verblijf van 01/06/19 t/m 31/08/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 25/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19.

Welkomstattentie: fruit op de kamer bij aankomst.

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.

2.365 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/limassol/amathus-beach-hotel-limassol
https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/limassol/amathus-beach-hotel-limassol
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CYPRUS | Limassol

PARKLANE RESORT & SPA
FAMILY | WELLNESS

       

Superior Kamer Art Impression

Het luxe Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa dat wordt omgeven door 

een fraaie tuin van 100.000 m² met altijd groene olijf-, citrus- en palmbomen 

verwelkomt haar gasten in een serene ambiance. Een ultiem en indrukwekkend 

toevluchtsoord ten oosten van de stad Limassol. Het hotel is ideaal voor zowel 

families als koppels vanwege de uitgebreide keuze aan restaurants, zwembaden, 

sportmogelijkheden en activiteiten voor zowel jong als oud. Het logo van het 

hotel, een albaster amfora, is geïnspireerd op de opgravingen van de 4.000 

jaar oude parfumfabriek in het nabijgelegen dorpje Pyrgos. De luchthaven van 

Larnaca ligt op ca. 53 km en die van Paphos op ca. 73 km afstand.

FACILITEITEN
Voor het hotel ligt een fraai driehonderd meter lang kunstmatig aangelegd 

vulkanische zandstrand met ligbedden en parasols. Er zijn drie buitenzwembaden 

(waarvan één met zeewater) en een kinderzwembad, alle omringd door 

terrassen met ligbedden en parasols. Verder zijn er drie tennisbanen, mini-

voetbalveld, PADI duikcentrum en watersportfaciliteiten op het strand. Voor de 

jongste gasten (3-12 jaar) is er het Princess and the Pirate Kids’ Park: een 3.000 

m² groot themapark met eigen zwembad met piratenschip en waterglijbaan, 

kasteel, buffetrestaurant en speeltuin. Er is tevens een babycrèche (op aanvraag 

en tegen betaling). De Parkfit Pool & Gym heeft moderne fitnessapparatuur, 

een binnenzwembad en een aerobics- en pilates studio. De Kalloni Spa 

(3.000 m²) heeft een uniek thalassotherapieprogramma, twee buiten- en 

twee binnenzwembaden alsook 12 behandelkamers waar u terecht kunt voor 

verschillende schoonheids- en lichaamsbehandelingen en massages. U verblijft 

hier op basis van logies/ontbijt. Half- en volpension zijn mogelijk. BDL Food & 

Wine Show is zowel een buffet- als een à la carte restaurant dat geopend is 

voor ontbijt, lunch en diner. ’s Avonds worden er thema-avonden georganiseerd. 

Lanes Grill Room is een elegant restaurant met een terras voor ‘al fresco’ 

dining, gespecialiseerd in verfijnde grillgerechten. Islands Fish & Seafood is 

een à la carte diner openluchtrestaurant dat visgerechten en zeebanket op het 

menu heeft staan. Dafne Restaurant serveert typisch Cypriotische gerechten 

die worden vervaardigd in op hout gestookte ovens en schenkt lokale wijnen. 

Het restaurant is voor lunch en diner geopend en beschikt tevens over een 

buitenterras. Il Teatro is een ‘al fresco’ restaurant en bar voor lunch en diner, 

gespecialiseerd in de Italiaanse keuken en gelegen naast het zwembad. Het 

is geopend vanaf 10.00 uur in de ochtend en serveert tevens verkoelende 

drankjes, vers fruit en ijs. 3B Drinks& Eats Lounge is gelegen bij het strand bij 

het zeewaterzwembad en serveert snacks, cocktails en andere verfrissende 

drankjes. The Gallery Lounge bar heeft een eigen sushibar. Hier kunt u tevens 

terecht voor creatieve cocktails, warme en koude dranken, gebak, snacks en 

live pianomuziek terwijl u uitkijkt over de fraaie tuin. Mistiko Club Privé is een 

gecombineerde bar, lounge en nachtclub. 

ACCOMMODATIE
De 274 moderne, ruime kamers en suites zijn uitgerust met airconditioning, 

meestal naar keuze met kingsizebed of twinbedden, flatscreen-tv, wifi, minibar 

en thee-/koffiezetfaciliteiten.

Superior Kamer (ca. 40 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind. t/m 12 jr.): elegante 

kamer in pasteltinten met zitje. Badkamer met bad of inloopdouche. Balkon met 

landzicht. Ook te boeken met Zeezicht (ca. 38-42 m², max. 2 volw. en 1 kind)

Superior Kamer Chromotherapykamer (36 m², max. 2 volw.): gelegen op de 5e 

verdieping. Badkamer met douche en chromotherapie. Balkon met zeezicht.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 44 m², max. 2 volw. + 1 kind.): gelegen op de 2e ver-

dieping. Ruimere kamer met kingsizebed. 3e en 4e persoon slapen op sofabed. 

Badkamer met bad en aparte douche. Balkon met zeezicht.

Family Suite Zeezicht (ca. 72 m², max. 3 volw. + 2 kind.): ideaal voor families 

op de 1e verdieping. Deze suite heeft twee slaapkamers met verbindingsdeur. 

Eén slaapkamer met kingsizebed en badkamer met bad en aparte douche. Met 

balkon met zeezicht. De tweede kamer bestaat uit een woonkamer met zit-

gedeelte (3 individuele sofabedden), een kleine slaapkamer met twinbed en een 

aparte badkamer met bad/douche.

Panoramic Junior Suite (ca. 74-81 m², max. 2 pers.): gelegen op de 4e en 5e 

verdiepeing. Suite met aparte woonkamer. Slaapkamer met kingsizebed. Bad-

kamer met douche. Balkon met zeezicht.

Panoramic Suite (ca. 93 m², max. 2 pers.): ruimere suite op de 2e en 3e ver-

dieping. Met aparte woon- en aparte slaakmaer. Badkamer met douche en apart 

bad. Balkon met zeezicht.

Lifestyle Suite (ca. 80 m², max. 2 volw.): adults only suite met woon- en aparte 

slaapkamer. Balkon met zeezicht. Ook boekbaar met plungepool op het terras 

(90 m²).

https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/limassol/parklane-a-luxury-collection-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/cyprus/limassol/parklane-a-luxury-collection-resort-spa
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Art Impression

Kidsclub

Park Suite

Samsung Business Suite (ca. 82 m², max. 2 volw.): elegante suite op de 5e 

verdiepeing met slaapkamer met kingsizebed en woonkamer met zitgedeelte 

en schrijftafel. Badkamer met douche en gastentoilet. Balkon met zeezicht.

Amphora Suite met plungepool (ca. 214 m², max. 2 volw.): exclusieve suite op 

de 5e verdieping met moderne woonkamer met eettafel, zitgedeelte en apart 

gastentoilet. Slaapkamer met kingsizebed en walk-in closet. Badkamer met bad 

en aparte douche. Groot balkon met ligbedden, sauna, plungepool. en zeezicht.

Diamond Suite met plungepool (ca. 335 m², max. 2 volw.): elegante en ruime 

suite op de 5e verdipeing met kingsizebed. Badkamer met bad en aparte douche. 

Balkon met plungeppool. 

Park Suite 1-slaapkamer (ca. 166 m², max. 2 volw.): met woon- en aparte 

slaapkamer. Met tuinzicht en privézwembad met terras, ligstoelen, parasols en 

eetgelegenheid. Ook boekbaar met 2- slaapkamers (ca. 226 m², max. 4 volw.) en 

3-slaapkamers (ca. 215 m², max. 6 volw. ). 2-slaapkamers is ook boekbaar met 

zeezicht en plungepool.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1180 1511 1566 1557

Deluxe Kamer Zeezicht  1678 2046 2104 2092

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 26/07/19 en van 26/08/19 t/m 31/10/19 en 5% 

bij verblijf van 27/07/19 t/m 25/08/19 indien geboekt voor 31/03/19.

Welkomstattentie: cocktail en mineraalwater bij aankomst .

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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TURKIJE

Turkije is een van de meest interessante en veel-

zijdige vakantiebestemmingen van het Middellandse 

Zeegebied met haar rijke cultuurhistorische schat- 

ten, aangename klimaat, prachtige stranden en 

baaien, spectaculaire landschappen en niet te ver-

geten het eten. 

Zo behoort de Turkse keuken tot de eerste vier 

beroemde keukens ter wereld met een ongekend 

assortiment aan exclusieve gerechten. Wat u niet 

mag missen zijn de veelzijdige ‘Meze’, een rijke 

variatie aan kleine gerechtjes die uw smaakpapillen 

verwennen en een goede start zijn van een 

uitgebreid diner. Aan de kust heeft u ook een ruime

keuze aan heerlijke visrestaurants, waar de 

dagelijkse vangst op de kaart staat. U verwacht 

het misschien niet, maar Turkije is de laatste jaren 

ook uitgegroeid tot een wijnland. Het klimaat zorgt 

dat druivenrassen zich prettig voelen en er is een 

duizend jaar oude wijnhistorie. Kleine wijnhuizen 

veroveren de Europese markt met verfijnde Turkse 

wijnen en ieder restaurant kan u ook uitstekende 

tips geven. Maar de lokale drank die goed past bij 

de veelzijdige ‘meze’ is de Raki, een anijsdrank, die 

erg lijkt op de Griekse Ouzo. Desserts zijn vermaard 

met een veelvoud aan zoete gerechten. Het is dan 

ook genieten als het om eten gaat. 

Turkije behoorde eens tot het Romeinse, het 

Griekse en het Ottomaanse Rijk; vele volkeren 

hebben de regie over het land gehad en hun sporen 

achtergelaten waaronder Alexander de Grote. Elk 

van hen heeft zijn stempel gedrukt op de Turkse 

geschiedenis en maakt Turkije tot een paradijs van 

culturele rijkdom. 

De stad Istanbul heeft een rijk verleden. Het was 

eens de hoofdstad van drie wereldrijken, het 

Romeinse, Ottomaanse en de vroegere hoofdstad 

van het Byzantijnse Rijk (Constantinopel). Door 

haar unieke ligging op twee continenten, Azië 

en Europa, biedt Istanbul het beste van twee 

werelden. Het hart van Turkije wordt gevormd door 

de Centraal-Anatolische hoogvlakte. Hier hebben 

miljoenen jaren geleden vulkaanuitbarstingen in 

Cappadocië plaatsgevonden. Door erosiewerking is 

een spectaculair surrealistisch en sprookjesachtig 

kleurrijk landschap gevormd. Uit deze tufsteen-

formaties zijn woningen en in de Byzantijnse tijd, 

rotskerken met prachtige fresco’s uitgehouwen. 

Verder naar het westen en zuiden liggen de mooie 

stranden. De verschillen per strandbestemming zijn 

Of u nu op zoekt bent naar cultuur, natuur of een heerlijk strand met azuurblauwe zee, u vindt het in Turkije allemaal. Niet voor niets wordt 

Turkije een van de meest veelzijdige vakantiebestemmingen genoemd. 

Merhaba!

groot. Zo is Bodrum niet te vergelijken met Antalya 

en de Turkse Rivièra niet met de Lycische Kust. De 

schilderachtige Egeïsche kust heeft vele pittoreske 

vissersdorpjes en sfeervolle badplaatsen, waarvan 

Bodrum een van de bekendste is. 

We selecteerden de allerbeste resorts en luxe 

hotels op het schiereiland van Bodrum en de 

omgeving van Dalaman. Alle hotels en resorts 

liggen aan de Egeïsche kust, die gekenmerkt wordt 

door een prachtig bergachtig landschap, begroeid 

met indrukwekkende naaldboombossen, waardoor 

ook in de zomer deze kust heerlijk groen is. Vanaf 

de Egeïsche Kust ziet u aan de overkant overal de 

contouren van de Griekse eilanden. 

Vanuit Bodrum staat u al na een half uurtje varen 

op het eiland Kos, we stelden dan ook een mooie 

combinatiereis samen van een paar dagen Bodrum, 

gecombineerd met het eiland Kos. Zo leert u tijdens 

uw vakantie het beste van twee werelden kennen. 

HOTELVOORZIENINGEN
In de Turkse strandhotels en resorts kunnen uw 

kinderen gewoonlijk gratis gebruik maken van de 

kidsclubs. In de meeste gevallen zijn ook de niet-

gemotoriseerde watersporten en landsporten gratis 

(m.u.v. tennissen in de avonduren bij verlichting). 

Gemotoriseerde watersporten en babysitten zijn 

tegen betaling. Ook wanneer u gebruik wilt maken 

van de wellness faciliteiten is dit in de meeste 

gevallen tegen betaling. Uitzonderingen op boven-

staande regels vindt u bij de beschrijvingen van de 

betreffende hotels en resorts.
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EGEÏSCHE KUST 

Het natuurschoon is oogverblindend, authentieke dorpjes worden afgewisseld door herinneringen uit de oudheid. Langs de kust duiken overal de 

contouren van Griekse eilanden op, een overtocht naar Kos is dan ook slechts een half uurtje. 

Taurus gebergte aan de andere kant. Silverjet heeft 

hier het D-Resort Göcek gecontracteerd, op slechts 

korte afstand van de levendige jachthaven en het 

mooie zandstrand. Iets verder ligt Hisarönü, dichtbij 

het populaire Ölüdeniz. Niet ver hiervandaan kozen 

we voor het befaamde hotel D Maris Bay, een 

luxueus resort met een indrukwekkende ligging en 

een uitzicht om niet snel te vergeten.

AUTOHUUR

De hotels op het schiereiland Bodrum en omgeving 

Dalaman bieden wij inclusief privétransfer 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.

De Egeïsche Kust tussen het schiereiland van 

Bodrum en de badplaats Marmaris kent oneindig 

veel ongerepte stranden, die zijn omgeven door 

schitterende berglandschappen en rotsformaties 

met naaldwouden. Het klimaat aan deze kust is mild 

en tijdens de warme zomers staat er altijd een fris 

briesje. Authentieke vissersdorpjes, schilder- 

 achtige badplaatsen en herinneringen uit de Oud-

heid, die getuigen van meer dan duizenden jaren 

geschiedenis maken van deze regio een schitteren- 

de, afwisselende vakantiebestemming. 

Bodrum wordt ook wel het Turkse ‘St. Tropez’ 

genoemd. De levendige badplaats is idyllisch 

gelegen onder een middeleeuwse vesting en maakt 

een lieflijke indruk door haar witte huizen met 

blauwe kozijnen en bloeiende bougainville. In het 

oude centrum gaan schilderachtige nauwe straatjes 

naadloos over in mondaine terrassen en hippe bars. 

Traditionele koffiehuizen staan zij aan zij met de 

modernste discotheken. Cultuurliefhebbers komen 

in Bodrum aan hun trekken, want de stad heeft 

een fascinerende geschiedenis, waarvan nog veel 

stille getuigen te vinden zijn, zoals het Mausoleum 

en de Petrusburcht. De grootste trekpleisters van 

de stad zijn de vele beschutte baaien, ideaal om te 

zwemmen, snorkelen of te duiken. 

De laatste jaren heeft de ontwikkeling van het 

schiereiland Bodrum niet stilgestaan en zijn vele 

bekende hotelketens hier neergestreken. 

Wij bieden u op het schiereiland van Bodrum, het 

hippe & trendy hotel Nikki Beach, het kleinschalige 

boutique hotel Alium Villa’s in de moderne badplaats 

Yalikavak. Het Kempinski Hotel Barbaros Bay en van 

de beroemde hotelketen Six Senses hebben in het 

noorden van het schiereiland het indrukwekkende 

Six Senses Kaplankaya. 

Rondom de luchthaven Dalaman wordt de Egeïsche 

kust vaak Lycische kust genoemd. Het natuurschoon 

is hier nog indrukwekkender, overal ziet u heerlijk 

ruikende pijnboombossen in het berglandschap. 

Opeens duikt er een indrukwekkende baai op uit 

het niets, azuurblauw water en pittoreske Gülets 

(authentieke Turkse zeilboten) domineren het 

landschap. Göcek is een populaire jachthaven voor 

buitenlanders, Turkse en internationale bekend-

heden. Het stadje ligt ingesloten door de blauwe 

mediterrane zee aan de ene kant en het groene 
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ALLIUM VILLAS RESORT
BOUTIQUE | HIDEAWAY 

       

Deluxe Kamer Marine

Op het schiereiland van Bodrum, in de plaats Yalikavak is onlangs een 

kleinschalig boutique hotel geopend, Allium Villas. Yalikavak, van oorsprong 

een vissersplaatsje, heeft onlangs een volledig nieuwe jachthaven geopend, de 

Palmarina, waardoor Yalikavak is uitgegroeid tot een badplaatsje met allure. De 

zonsondergang in Yalikavak is onvergetelijk en zo ook in Allium Villas. Het hotel 

bestaat uit negen villa’s waarin 36 kamers & suites gevestigd zijn. De bouwstijl 

past geheel in de omgeving en doet authentiek aan. De infinitypool nodigt uit 

voor een frisse duik en daarna een verkoelend drankje in de Pergola Bar & Grill. 

Het eigen strand voor de deur met een steiger in zee geeft dat optimale relax 

gevoel! De goed ingerichte kleine Spa zorgt voor lichaam & geest en zorgt dat 

de spieren weer helemaal soepel zijn. Een culinaire wereldreis maakt u in het 

restaurant, waar de mediterrane keuken centraal staat en waar u van de Turkse 

meze, naar Spaanse tapas tot Italiaanse antipasti kunt proeven. In de beachbar 

of de Mandalina bar speelt regelmatig een bekende DJ sfeervolle muziek. 

Bodrum ligt op ca. 20 km, het centrum van Yalikavak op 2 km en de luchthaven 

van Bodrum op 56 km. 

FACILITEITEN
Allium Villas heeft een kleine receptie/lounge, wifi in het hele hotel. De infinitypool 

heeft een royaal zonneterras, ligbedden, parasols, handdoekservice en poolbar. 

Op het privéstrand zijn ligbedden, parasols, cabana’s, een steiger in zee en 

beachbar aanwezig. De Allium Villas Spa biedt een selectie van traditionele 

Turkse en Aziatische behandelingen, spanning en stress zullen verdwijnen. 

De Spa beschikt over een hamam, zoutkamer, sauna, relaxruimte en een 

fitnessruimte. Voorts zijn er diverse schoonheids- en lichaamsbehandelingen. 

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

geserveerd in het Ayva restaurant, waar Turkse en internationale gerechten 

klaar staan. ’s Avonds kunt u in het Ayva restaurant dineren en staat de 

Mediterrane keuken centraal. Er wordt gespeeld met kleine gerechtjes uit de 

diverse landen, zoals Meze uit Turkije, en tapas uit Spanje. Daarnaast worden 

er regelmatig thema avonden georganiseerd. De Pergola bar & Grill bij het 

zwembad serveert snacks en lunchgerechten. De Mandalina bar bloeit volledig 

op, tijdens de zonsondergang, want een heerlijke cocktail past perfect bij het 

mooie uitzicht over zee. Er is 24-uurs roomservice in het hotel. 

ACCOMMODATIE
De 36 kamers en suites zijn luxueus ingericht en voorzien van airconditioning, 

parketvloer, wifi, flatscreen-tv, kluisje, zitje, minibar en Nespresso-apparaat. 

Badkamer met bad of regendouche, badjassen, slippers en haardroger. Terras 

of balkon met zitje. 

Superior Kamer Marine (ca. 26 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegant ingericht met 

terras of balkon. 

Deluxe Kamer Garden (ca. 37 m², max. 2 volw. + 1 kind): is royaal en heeft een zithoek. 

Deze kamer heeft een terras en grenst aan de tuin. 

Deluxe Kamer Marine (ca. 38 m², max. 2 volw. + 1 kind): deze royale kamer heeft 

een zithoek en uitzicht op zee.

Marine Suite (ca. 56 m², max. 3 pers.): beschikt over een woonkamer en aparte 

slaapkamer, beide kamers hebben een balkon met zeezicht. 

Azure Suite (ca. 75 m², max. 3 pers.): is ruimer en heeft een terras grenzend 

aan de tuin. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug sep

Superior Kamer Marine  792           1328         1356 1085             

Deluxe Kamer Marine  898 1720 1748 1499

  

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 31/05/19 t/m 01/09/19 indien geboekt voor 31/01/19.

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

36 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/turkije/egeische-kust/allium-villas
https://www.silverjet.nl/nl/turkije/egeische-kust/allium-villas
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NIKKI BEACH RESORT & SPA
DESIGN | BOUTIQUE 

       

Covet King Kamer

Ook de trendy hotelketen Nikki Beach heeft zijn deuren in Bodrum geopend. 

Met het befaamde Nikki Beach concept staat alles in het teken van uitzonderlijk 

entertainment en uitstekende restaurants. Het moderne witte design past uit- 

stekend bij de natuurlijke omgeving, waarbij de moderne elementen het 

Nikki Beach concept onderstrepen. Nikki Beach staat bekend om het ‘luxe 

beach club’ concept en dat is ze wederom gelukt met de opening van dit 

hotel aan de baai van Torba. Het hotel met 76 kamers en suites, is gebouwd 

in een halve cirkel en vormgegeven als een minimalistische kubus.  

Ruime kamers met spectaculair zeezicht, het ‘mybar’ entertainment system 

zorgen voor het speciale gevoel van ‘overdag chillen’ en dansen tot in de 

late uurtjes in de Nikki Beach Club. Genieten van een cocktail, een heerlijke 

sushi of een vers gevangen vis. Maar ook wellness staat hoog in het 

vaandel bij Nikki Beach, de fitnessruimte is ultra modern en een Nikki Spa 

zorgt voor een ontspannen lichaam & geest. Er zijn diverse watersport- 

faciliteiten als surfen, waterskiën en snorkelen of vandaag liever relaxen 

in een van de cabana’s bij het zwembad? De keuze is geheel aan u! Het 

centrum van Bodrum ligt op ca. 8 km. De luchthaven van Bodrum op ca. 29 km.  

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie en lounge met zitjes, gratis wifi in het hele hotel. Een 

infinity pool, royaal zonneterras met cabana’s, ligbedden, parasols en pool/bar.  

Het privéstrand met ligbedden en parasols is ideaal voor rustzoekers.  

Wilt u lichaam & geest echt verwennen dan bent u bij Nikki Spa aan het juiste 

adres. U voelt zich als herboren na een bezoekje aan de sauna, stoombad,  

Vitality zwembad, de hamam, relaxruimtes of een volledige massage behandeling. 

Er is een ultra moderne fitnessruimte als u de spieren wilt spannen. 

De Spa en fitness zijn toegankelijk vanaf 16 jaar. 

 

De verzorging in Nikki Beach is op basis van logies/ontbijt. Half- of 

volpension zijn mogelijk.  Het ontbijt wordt geserveerd in Café Nikki, waar 

tijdens lunch en diner lichte, gezonde maaltijden geserveerd worden.  

Het Nikki Beach Restaurant & Beach Club serveert een wereld keuken, 

met smaken en kruiden uit de landen waar Nikki Beach vertegenwoordigd 

is. Maar ook gezonde salades, sushi en verse vis staan op het menu.  

Het Nikki Beach Restaurant & Beach Club is adults only, kinderen vanaf 18 jaar zijn 

welkom. De Sunset Lounge serveert trendy cocktails, tijdens indrukwekkende 

zonsondergangen. Een combinatie van ambiance en ontspanning tijdens een 

bijzonder diner. Er is 24-uurs roomservice in het hotel. 

ACCOMMODATIE
Alle 76 kamers en Suites zijn modern en comfortabel ingericht en voorzien van 

airconditioning, wifi, entertainment wand, Nespresso-apparaat, Lcd-tv, kluisje, 

Mybar (met uw voorkeudrankjes), parketvloer, badkamer met bad, aparte 

inloopdouche, haardroger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje.

Covet King Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. +1 baby): heeft uitzicht op de tuin of 

zijzeezicht. 

Luux King Kamer met balkon (ca. 60 m², max. 2 volw. +1 baby):: is iets ruimer en 

heeft een balkon met zitje en zeezicht.

Luux King Kamer met tuin (ca. 55 m², max. 3 volw. ): heeft een tuin i.p.v. balkon 

met zitje. 

Luux Suite met privézwembad (ca. 70 m², max. 3 volw.): is ruimer en heeft 

een aparte zithoek met slaapbank. Een terras met zitje en privézwembad en 

zijzeezicht. 

Signature Suite met balkon (ca. 65 m², max. 3 volw.): heeft een ruim balkon met 

zeezicht. 

Ultra Suite met privézwembad (ca. 115 m², max. 3 volw.): heeft een royale 

woonkamer, keuken, een slaapkamer en een terras/tuin met privézwembad, 

ligbedden en uitzicht op zee.

Ultimate Suite met privézwembad (ca. 190 m², max. 3 volw.): is nog ruimer dan 

de Ultra Suite. 

Pinnacle Suite – 3 slaapkamers (ca. 245 m², max. 5 volw.): bestaat uit een 

woonkamer met zit- en eethoek, een keuken, twee slaapkamers met kingbed 

en een eenpersoonsslaapkamer. Een tuin/terras met privézwembad, ligbedden, 

zitjes en zeezicht.

https://www.silverjet.nl/nl/turkije/egeische-kust/nikki-beach
https://www.silverjet.nl/nl/turkije/egeische-kust/nikki-beach
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Ultra Suite met privézwembad

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Covet King Kamer 1234 1475 1760 1259              

Luux King Kamer met tuin 1428 1670 1955 1453

Luux Suite met privézwembad                   2268 2510 2795 2293

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 15/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/01/19.

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

10 reviews
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KEMPINSKI BARBAROS BAY
FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

Foto bijschrift Tweepersoonskamer 

Dit elegante hotel heeft een imposante ligging op de Barbaros Bay Cliff en biedt 

een onovertroffen uitzicht op de Egeïsche Zee met als decor het Griekse eiland 

Kos. Het hotel is terrasvormig aangelegd en ligt aan de schilderachtige baai van 

het schiereiland Bodrum. Het Kempinski Hotel Barbaros Bay heeft een moderne 

architectuur en is uitermate geschikt als u op zoek bent naar privacy en luxe. 

Een fantastisch uitgeruste Six Senses Spa zorgt voor de weldaad van lichaam 

& geest, terwijl u op het privéstrand van diverse watersporten kunt genieten. De 

kinderen ontmoeten nieuwe vriendjes in de Pirates of Barbarossa miniclub en 

beleven uitzonderlijke avonturen met elkaar. Heerlijk met elkaar genieten in een 

van de restaurants? Kortom Kempinski Barbaros Bay is de juiste keuze voor een 

relaxte vakantie. Het centrum van Bodrum ligt op ca. 14 km, de luchthaven van 

Bodrum op ca. 38 km.

FACILITEITEN
Lounge met zitjes en bar. Riant zwembad met kinderbad, zonneterrassen, poolbar 

voor lunchgerechten en uitzicht over zee. Buggyservice naar het privéstrand wat 

ca. 200 m lager ligt dan het hotel. Ligbedden, parasols, kleedcabines, jachthaven 

en watersportfaciliteiten zijn aanwezig. De ‘Pirates of Barbarossa-miniclub’ 

(4-12 jaar), speeltuintje bij het strand en kindermenu’s in het Olive restaurant.  

De uitmuntende Six Senses Spa (5.500 m²) is uitgerust met de meest 

moderne faciliteiten en beschikt over professionele medewerkers. Het aanbod 

aan schoonheidsbehandelingen is uitstekend: massages, meditatie of een 

persoonlijk Detox-programma. Gratis gebruik van het binnenbad met jacuzzi, 

fitnessruimte, sauna, hamam en stoombad. Voorts jogging, Nordic walking, 

mountainbikes, Chill Out lounge, kapsalon en nachtclub. De verzorging is 

op basis van logies/ontbijt. In restaurant Olives kunt u genieten van 

een uitgebreid buffet en à la carte gerechten. De toepasselijke naam van het 

restaurant vertelt ons dat olijfolie is de bloedlijn van de Turkse keuken, u kunt hier 

kennismaken met originele Turkse gerechten. Olives is geopend voor ontbijt en diner.  

Na een heerlijke duik in zee of zonnebaden kunt u genieten van een over- 

heerlijke cocktail, een traditioneel ‘meze-gerecht’ of een heerlijke verse vis 

in het Barbarossa Beach & Grill Restaurant aan het strand. Restaurant La Luce 

is een Italiaans specialiteitenrestaurant en is geopend voor het diner. 

Restaurant Saigon is, zoals de naam al doet vermoeden gespecialiseerd in de 

Oosterse keuken en serveert gerechten zowel binnen als buiten op het terras. 

De Aziatische gerechten worden op het midden van de tafel geserveerd, voor 

een gezamenlijke ontdekkingsreis van de bijzondere smaken. In het hotel zijn 

diverse bars, waar u kunt genieten van mooie zonsondergangen. Het hotel heeft 

24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 173 kamers en suites zijn comfortabel ingericht met parketvloer, 

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

of douche, separaat toilet, badjassen, slippers en haardroger. Balkon of terras 

met zitje. 

Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met zijzeezicht.

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): ruimer met zithoek met zijzeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 38 m², max. 2 pers.): luxueus ingericht met zeezicht. 

Grand Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): alle kamers hebben een 

fantastisch uitzicht. 

Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): elegant ingericht met open plan woon/

slaapkamer, espressoapparaat, iPod docking BOSE en zeezicht. 

Tweekamer Suite  (ca. 65 m², max. 3 pers.): riant ingericht met een separate 

woon- en slaapkamer, 2 badkamers waarvan 1 met jacuzzi bad. Balkon of terras 

met zeezicht. 

Presidential Suite  (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kinderen): luxueuze 

inrichting met een ruime woonkamer met eethoek en kitchenette. Stereo 

met cd-speler, espressoapparaat. Separate slaapkamer en badkamer met 

jacuzzibad. Boekt u de Presidential Suite dan is limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen.

https://www.silverjet.nl/nl/turkije/egeische-kust/kempinski-barbaros-bay
https://www.silverjet.nl/nl/turkije/egeische-kust/kempinski-barbaros-bay
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Hamam

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer 834            1538         1571         882              

Deluxe Kamer 891 1727 1764 954

Junior Suite              990 2131 2176 1070 

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19.

Honeymoon: bruidstaart en beddecoratie.

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN DIT HOTEL VOELT U ZICH DIRECT THUIS, SERVICE EN KWALITEIT STAAN 

HIER HOOG IN HET VAANDEL EN WAT EEN GEWELDIGE SPA. 

770 reviews
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SIX SENSES KAPLANKAYA
FAMILY | WELLNESS | CULINAIR

       DELUXE

De hotelketen Six Senses zoekt voor ieder hotel een prachtige locatie die één 

is met de natuur en borg staat voor totale ontspanning. Ook in Turkije is hen 

dat gelukt want de omgeving in het noorden van het schiereiland Bodrum is 

indrukwekkend. Bloeiende oleanders, olijfbomen, cypressen omzomen het 

hotel en overal heeft u een indrukwekkend uitzicht op de turquoise blauwe 

Egeïsche Zee. In 2018 opende het Eco-vriendelijke hotel Six Senses Kaplankaya 

zijn deuren en biedt zijn gasten een luxueus ontspannen vakantie. Naast 

het natuurschoon kunt u vanuit Six Senses Kaplankaya ook genieten van 

een van de zeven wereldwonderen uit de antieke wereld; het Mausoleum 

van Halicarnassus in Bodrum. Het uitgestrekte terrein van 10.000 m² biedt 

uitgelezen mogelijkheden voor een actieve vakantie, maar ook uitgebreide 

fitnessmogelijkheden en een geweldige Six Senses Spa. In Six Senses kunt u op 

een luxueuze wijze volledig ontspannen of deelnemen aan de vele activiteiten 

zoals fietstochten, wandelen onder begeleiding van professionele gidsen, 

kooklessen volgen en genieten van diverse watersportfaciliteiten. De Six Senses 

‘Earth Lab’ geeft u een goede indruk hoe eenvoudig het is om een positieve 

bijdrage te leveren aan een betere wereld. Six Senses Kaplankaya ligt ca. 

1 uur van de luchthaven van Bodrum en ca. 1,5 uur rijden van Bodrum-stad.  

FACILITEITEN
Royale lobby met receptie en lounge met zithoeken, gratis wifi in het hele hotel, 

hotelbibliotheek, drie buitenbaden, zonneterrassen, ligbedden, parasols en  drie 

privéstranden met ligbedden, parasols en watersportfaciliteiten. Voor de kids 

is er een speciaal ‘Grow with Six Senses’ programma; met binnen en buiten 

kinderactiviteiten, zoals kinderclub, wandelen, tennis, yogales. Kinderbioscoop 

onder de sterren met popcorn en ijsjes, kindermenu’s, kooklessen en zwemles 

op aanvraag. Maar ook voor volwassenen zijn er diverse sportactiviteiten 

gepland zoals tennis, wandeltochten, basketbal, yoga- en fitnesslessen.

Voor de totale ontspanning speelt de Six Senses Spa & Wellness een belangrijke 

rol. De Spa van 10.000 m²  is een beleving op zich, waar experts u graag 

zullen adviseren voor het optimale resultaat. U kunt kiezen uit diverse wellness-

programma’s. Er zijn stoomruimtes, sauna’s, hamams, een hydromassagebad, 

38 behandelkamers voor massage- en schoonheidsbehandelingen. Het verblijf 

is op basis van logies/ontbijt. Half- of volpension naar keuze. Het ontbijt wordt 

geserveerd in het Sage & Sea buffetrestaurant en bar, dat ook geopend is voor 

lunch en diner. De keuken in Six Senses Kaplankaya is geïnspireerd op de 

mediterrane keuken, waar verse producten centraal staan en waar de Turkse 

elementen niet vergeten worden. Het Wild Thyme Restaurant & bar is vlakbij een 

van de zwembaden gesitueerd en serveert lokale gerechten met open keuken 

en uitzicht over de Egeïsche Zee. Restaurant Meze by the Sea zal u verrassen 

met heerlijke visgerechten en lokale meze, kleine gerechtjes waar de Turkse 

keuken bekend om is. Het hotel heeft 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 141 kamers en villa’s zijn luxueus en smaakvol ingericht en voorzien van 

Ipad met airconditioning- en lichtcontrole, wifi, telefoon, minibar, flatscreen-tv, 

Nespresso-apparaat, inloopkast, zitje en kluisje. Badkamer met separate douche 

en bad, haardroger, badjassen en slippers. Balkon met zitje en zeezicht. 

Superior Kamer zeezicht (ca. 54 m², max. 3 pers.): is als hierboven ingericht en 

heeft een balkon met zeezicht. 

Deluxe Kamer zeezicht (ca. 54 m², max. 3 pers.): heeft dezelfde inrichting maar 

door de ligging mooier zeezicht. 

Junior Suite zeezicht (ca. 74 m², max. 3 pers.): is ruimer met aparte eet- en 

werkhoek. 

Master Suite met privézwembad en zeezicht (ca. 105 m², max. 3 pers.): heeft 

een separate woon-/eetkamer en een terras met privézwembad (12 m²) en zitje. 

Kaplankaya Suite met privézwembad en zeezicht (ca. 240 m², max. 3 pers.): 

royale suite met woonkamer met zit- en eethoek, keuken en een separate 

slaapkamer. Een ruim terras/tuin met privézwembad. Deze suite is te boeken in 

combinatie met een Superior Kamer middels verbindingsdeur. 

Ridge Villa met zeezicht (ca. 41 - 46 m², max. 2 pers.): deze villa ligt in een 

heuvelachtige omgeving en is voorzien van een slaapkamer met zitje en 

inloopkast Badkamer met douche, haardroger, badjassen en slippers. Ruim 

balkon met zitje en zeezicht. 

Ridge Villa met privézwembad en zeezicht (ca. 41 – 46 m², max. 2 pers.): als de 

Ridge Villa met zeezicht, maar met een ruimer terras met privézwembad.

Ridge Familie Villa met zeezicht (ca. 69 m², max. 4 pers.): beschikt over een 

tweepersoonsbed en een sofabed voor 2 personen. De villa heeft een dakterras, 

vanwaar u een schitterend uitzicht heeft. Badkamer met douche, haardroger, 

badjassen en slippers. Ruim terras met zitje. 

https://www.silverjet.nl/nl/turkije/egeische-kust/six-senses-kaplankaya
https://www.silverjet.nl/nl/turkije/egeische-kust/six-senses-kaplankaya
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Ridge Familie Villa met privézwembad en zeezicht (ca. 69 m², max. 4 pers.): als 

de Ridge Familie Villa maar met een ruimer terras met privézwembad. 

Residence met privézwembad – 3 slaapkamers (ca. 175 – 185 m², max. 6 pers.): 

deze ruime Residence heeft 2 slaapkamers met een kingsizebed en een derde 

slaapkamer met een tweepersoonsbed. Drie badkamers met bad en separate 

douche, haardroger, badjassen en slippers, een woonkamer met open haard en 

volledig ingerichte keuken. Een ruim terras/tuin met privézwembad, zitjes en 

eettafel. 

Residence met privézwembad – 5 slaapkamers (ca. 250 m², max. 10 pers.): als 

de Residence met 3 slaapkamers, met twee extra slaapkamers.

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer zeezicht 1599 1643 2398 1199             

Master Suite met privézwembad                 3196         3386         5278         2826 

 

Kamerkorting: 15% bij min 7 nachten verblijf van 15/04  t/m 16/06/19 en van 16/09 t/m 30/11/19 

en 10% bij min 3 nachten verblijf. 10% bij min 5 nachten verblijf van 17/06 t/m 15/09/19 en 15% bij 

min 10 nachten verblijf.

Kinderen in eigen kamer: 30% korting voor kinderen t/m 11 jaar  bij min 7 nachten verblijf van 

15/04/19 t/m 30/11/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 15/04 t/m 16/06/19 en van 16/09 t/m 30/11/19 indien 30 

dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 17/06 t/m 15/09/19 indien 60 dagen voor aan-

komst geboekt.

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

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

67 reviews

Superior Kamer 

Foto

Master Suite met privézwembad
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TURKIJE | Egeïsche Kust | Marmaris

D MARIS BAY
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

Junior Suite zeezicht

Het D Maris Bay Hotel is imposant gelegen op een 45 m hoge klif en biedt een 

adembenemend uitzicht over de eilanden van de Egeïsche Zee. De verscholen 

baaien worden tot de mooiste ter wereld gerekend. Het hotel ligt op het Datça 

schiereiland in een beschermd natuurgebied omgeven door pijnboombossen. 

Het D Maris Bay Hotel biedt haar gasten een moderne accommodatie, een 

uitgebreid Spacenter en een aantal voortreffelijke restaurants. U kunt hier 

genieten van een sportieve vakantie of heerlijk ontspannen te midden van de 

mooie natuur, aan het zwembad of aan een van stranden. De Spa biedt tal van 

ontspannende massages, exotische baden en schoonheidsbehandelingen. Voor 

een exclusieve en romantisch vakantie zeer aan te raden. Marmaris ligt op 35 

km, de luchthaven van Dalaman op ca. 130 km. 

FACILITEITEN
Het unieke hotel ligt in een natuurgebied van ca. 156.000 m². Mooie entree met 

een lounge, bar en groot zonneterras met spectaculair uitzicht over zee. De 5 

privéstranden  liggen verspreid over verschillende baaien, die gemakkelijk te 

bereiken zijn met een shuttleboot. Een tandradbaan brengt u naar het lager 

gelegen strand met ligstoelen en parasols. Tevens zonnedek en strandrestaurant, 

bars en twee restaurants. Op het zonnedek een groot zwembad met ligstoelen 

en parasols. Voor de kinderen is er de D Kiddie miniclub (4-12 jaar), waar 

spelletjes en workshops georganiseerd worden en buitenactiviteiten als tennis 

en watersporten voor de kids. 

Culinair zal het u aan niets ontbreken in een van de 5 à la carte restaurants. 

Restaurant Nursr-Et dat onder leiding staat van de bekende chef-kok Nusret 

Gökçe, is een gerenommeerd steakhouse en is gevestigd op de Bay Beach. Het 

restaurant serveert passende rode wijnen van Turkse komaf. Het restaurant 

is geopend voor lunch en diner. Restaurant Rüya ligt ook op de Bay Beach en 

serveert traditionele Anatolische gerechten. Een van de specialiteiten is de 

‘pide’ een Turkse variant op de pizza. Rüya is ook geopend tijdens lunch en diner. 

Restaurant Manos is geïnspireerd door de visrestaurants op het Griekse eilandje 

Symi en serveert heerlijke visgerechten op het strand. Manos is geopend voor 

lunch en diner. Restaurant La Guérite heeft een uniek concept met mediterrane 

gerechten, u kunt hier starten met een heerlijk drankje voorafgaand aan het 

diner of genieten van een cocktail terwijl u luistert naar heerlijke muziek. 

Geïnspireerd op de informele izakaya stijl, laat restaurant ZUMA u kennis maken 

met de moderne Japanse keuken. Restaurant ZUMA is geopend tijdens het diner. 

Restaurant the Terrace in het hoofdgebouw, serveert het ontbijtbuffet met veel 

traditionele Turkse ingrediënten, probeer vooral ook de verse granaatappelsap, 

een waar genot om de dag mee te beginnen. De verzorging in het hotel is op 

basis van logies/ontbijt. Indien u voor halfpension kiest dan heeft u naast een 

uitgebreid ontbijtbuffet een vastgesteld 4-gangen diner in restaurant Nusret, 

Rüya of Manos.

Het Espa Spacenter heeft een binnenbad, jacuzzi, sauna, Turks bad en moderne 

fitnessruimte. Schoonheidsbehandelingen en massages tegen betaling. Drie 

tennisbanen (2 met verlichting). Watersporters kunnen hun hart ophalen, ook 

verhuur van windsurfplanken, catamarans en laserboten. Voorts beachvolley en 

een waterskischool (lessen mogelijk voor beginner als gevorderden. Het hotel 

heeft een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 100 moderne kamers en suites zijn elegant ingericht en voorzien van houten 

vloeren, airconditioning, minibar, flatscreen-tv, kluisje, wifi en inloopkast. Luxe 

badkamer met bad/douche, badjassen, slippers en haardroger. Balkon of terras 

met zitje. Tweepersoonskamer zeezicht (ca. 26 m², max. 2 pers.): comfortabel 

ingerichte kamer met zeezicht. 

Superior Kamer bergzicht (ca. 35 m², max. 2 pers.): is ruimer met uitzicht op de 

omringende bergen. 

Deluxe Kamer bergzicht (ca. 45 m², max. 3 pers.): is elegant ingericht met 

uitzicht op de omringende bergen. 

Deluxe Kamer zeezicht (ca. 45 m², max. 3 pers.): is elegant ingericht met uitzicht 

op de Egeïsche Zee.

Familie Kamer zeezicht (ca. 38 m², max. 3 pers.): heeft een badkamer met 

douche en bad. Balkon met zeezicht.

Superior Suite bergzicht (ca. 55 m², max. 3 pers.): is ruim met een open plan 

woon/slaapkamer, Nespresso-apparaat en uitzicht op de omringende bergen. 

Superior Suite zeezicht (ca. 52 m², max. 3 pers.): is ruim met een open plan 

woon/slaapkamer, Nespresso-apparaat en uitzicht op zee.

Junior Suite bergzicht (ca. 60 m², max. 3 pers.): heeft een open plan woon/

slaapkamer, Nespresso-apparaat, badkamer met bad en regendouche en 

uitzicht op de omringende bergen. 

https://www.silverjet.nl/nl/turkije/egeische-kust/d-maris-bay
https://www.silverjet.nl/nl/turkije/egeische-kust/d-maris-bay
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Marmaris | Egeïsche Kust | TURKIJE

Junior Suite zeezicht

Deluxe Kamer zeezicht

Junior Suite zeezicht (ca. 58 m², max. 3 pers.): heeft een open plan woon/

slaapkamer, Nespresso-apparaat, badkamer met bad en regendouche en 

uitzicht op zee. 

Executive Suite bergzicht (ca. 68 m², max. 3 pers.): heeft een aparte woon- 

en slaapkamer, Nespresso-apparaat, badkamer met bad en regendouche en 

uitzicht op de omringende bergen. 

Executive Suite zeezicht (ca. 65 m², max. 3 pers.): heeft een aparte woon- en 

slaapkamer, Nespresso-apparaat, badkamer met bad en regendouche en 

uitzicht op zee.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Kamer zeezicht 2098 2396 2744 1888              

Junior Suite  bergzicht          2644 2995 3573 2426

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 19/04/19 t/m 20/10/19 indien geboekt voor 31/01/19; 15% 

indien geboekt voor 28/02/19 en 10% indien geboekt voor 20/04/19.

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

680 reviews
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Bodrum

TURKIJE | Egeïsche Kust | Göcek

D RESORT GÖCEK
WELLNESS

      

Junior Suite

D Resort Göcek ligt in het zeilparadijs Göcek, met twee indrukwekkende Marinas 

en veel Gülets die voor een meerdaagse zeilvakantie vertrekken. Het natuur-

schoon is imposant, groene pijnboombossen die tegen de heuvels groeien en 

ook in de zomer hun groen behouden. D Resort straalt een serene rust uit 

en het elegante, comfortabele resort ligt aan een van de mooiste en goed ge- 

conserveerde plekjes van de Turkse kust. Het hotel heeft een mooie Spa, drie 

restaurants en een eigen jachthaven; D-Marina. De omgeving nodigt uit tot het 

maken van uitstapjes, zo bent u in ca. 40 minuten rijden in Dalyan, bekend van 

de Lycische graftombes, de rustplaatsen van de Koningen van Caunos. In de 

tombes waren verborgen kamers waar men kostbaarheden bewaarde tegen 

dieven. D Resort ligt ca. 20 km van de luchthaven Dalaman. 

FACILITEITEN
Moderne elegante entree, met receptie en lounge met zitjes. In het hele hotel 

kunt u gratis gebruik maken van wifi. Het hotel heeft een zwembad met 

zonneterras, ligbedden en parasols. Op ca  800 m heeft het hotel een eigen 

privézandstrand met ligbedden, parasols en een trendy beachrestaurant The 

Breeze, met veel visspecialiteiten en lokale gerechten. The Breeze is geopend 

voor lunch en diner. U bereikt het strand per gratis shuttle (golfcar) die continue 

tussen het hotel en restaurant The Breeze rijdt. Of u neemt een fiets die gratis 

ter beschikking staat voor de hotelgasten. De D-Spa geeft uw lichaam & geest de 

perfecte ontspanning, met een sauna, hamam, stoombad, ijsfontein, vitality-bad, 

fitnessruimte de D-gym en diverse massage- en schoonheidsbehandelingen. De 

verzorging in D-Resort Göcek is op basis van logies/ontbijt. Het ontbijtbuffet 

wordt geserveerd in het Olive Tree Restaurant, waar u een origineel Turks ontbijt 

kunt proeven. Tijdens lunch en diner is het Olive Tree restaurant geopend als 

à la carte restaurant met een internationale keuken. Het elegante restaurant 

Q Lounge is geïnspireerd door de Japanse ontwerper van de bekende Zuma 

restaurants. De keuken is Japans georiënteerd met sushi, sashimi en robatayaki  

gerechten. Het hotel heeft 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 103 kamers en suites zijn comfortabel ingericht in blauw/witte kleur-

accenten en voorzien van airconditioning, telefoon, wifi, lcd-tv, minibar, kluis, 

koffie-/theezetfaciliteiten en een marmeren vloer. Badkamer met een walk-in 

douche, haardroger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer – Attic room (ca. 26 m², max. 2 volw.): is comfortabel 

ingericht, met een balkon. 

Tweepersoonskamer (ca. 27-34 m², max. 2 volw.): is ruimer en heeft een Frans 

balkon.

Superior Kamer (ca. 27 m², max. 2 volw.): heeft een ruim balkon/terras met zitje.

Deluxe Kamer (ca. 32-39 m², max. 3 volw.): is ruimer en heeft een balkon met 

zitje met uitzicht op Göcek.

Deluxe Kamer met toegang tot zwembad (ca. 35 m², max. 3 volw.):liggen op de 

begane grond en hebben direct toegang tot het zwembad. 

Attic Suite met terras (ca. 53 m², max. 3 volw.): heeft een woonkamer met 

sofabed, een aparte slaapkamer en een Nespresso-apparaat. Terras met zitje. 

Junior Suite (ca. 58 m², max. 3 volw.): heeft een woonkamer, een aparte 

slaapkamer, een Nespresso-apparaat en een balkon met zitje. 

Junior Suite met toegang tot zwembad (ca. 52 m², max. 3 volw.): heeft dezelfde 

inrichting als de Junior Suite maar met directe toegang tot het zwembad.

 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer 1024 1170 1284 999              

Junior Suite              1573 1787 1960 1566

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 15/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/01/19 en 

25% indien geboekt voor 28/02/19.

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

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

. 

448 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/turkije/egeische-kust/d-resort
https://www.silverjet.nl/nl/turkije/egeische-kust/d-resort
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BODRUM & KOS COMBI

Kos

Bodrum

Is Turkije heel anders dan het eiland dat zo dichtbij 

ligt? Beide bestemmingen delen veel historie, 

maar zijn ook heel verschillend. Overal in Turkije 

vinden we overblijfselen van de Griekse oudheid, 

maar in Griekenland herkent u de herinneringen 

aan de Turkse overheersing. Het eten heeft veel 

overeenkomsten, maar ook de nationale drank van 

Griekenland, de Ouzo lijkt veel op de Turkse Raki. 

Beide nationaliteiten hebben gastvrijheid hoog in het 

vaandel staan en zullen er alles aan doen om u een 

onvergetelijke beleving te bezorgen. Gaat u mee?  

Dag 1: Amsterdam – Bodrum

U vliegt vandaag naar de parel van de Turkse kust, 

het schiereiland Bodrum. De bekendste plaats op 

het schiereiland is de stad Bodrum, ook wel het 

St. Tropez van Turkije genoemd. Na aankomst op 

de luchthaven van Bodrum volgt een privétransfer 

naar Allium Villas in Yalikavak, waar u 4 nachten 

zult verblijven (zie ook pag. 113). 

Dag 2-4: Bodrum

Natuurlijk gaat u Bodrum ontdekken, de parel 

van Turkije. Bodrum is een indrukwekkende be- 

stemming met indrukwekkende ruïnes van voor-

malige beschavingen, een prachtig natuurschoon, 

veel bedrijvigheid in de jachthaven, waar ook de 

traditionele bouw van de Turkse jachten de zgn. 

‘Gülets’ veel bekijks trekt. Heerlijk winkelen in de 

smalle straatjes, waar afdingen een ‘must’ is, of een 

bezoekje brengen aan het middeleeuwse kasteel, 

waar tegenwoordig het Museum voor onderwater 

archeologie gevestigd is. De stenen voor de bouw 

van het kasteel komen van het Mausoleum van 

Halicarnassus, waar niet veel meer van over is, maar 

wat wel nog tot een van de zeven wereldwonderen 

behoort. Een bezoekje aan het oude theater is aan 

te raden, buiten Bodrum, prachtig gelegen in de 

heuvels boven Bodrum, met een indrukwekkend 

uitzicht. 

Dag 5: Bodrum – Kos

Vandaag wordt u naar de haven van Bodrum 

gebracht, vanwaar u per ferry in ca. een half uur 

naar Kos vaart. Na aankomst in de haven van Kos, 

volgt een privétransfer naar Aqua Blu Boutique 

Hotel & Spa, net even buiten Kos-stad, waar u 3 

nachten verblijft (zie ook pag. 79).

Dag 5-7 Kos

Kos is het eiland van Hippocrates, bekend van de 

‘eed’, die tegenwoordig nog door artsen afgelegd 

wordt. Het Asklepion, genoemd naar de Griekse 

God van de geneeskunde is nog steeds een van 

de bekendste bezienswaardigheden. Maar ook 

het oude stadsdeel van Kos-stad heeft nog vele 

herinneringen uit vervlogen tijden. Smalle straatjes 

met veel winkeltjes en terrasje zijn een lust voor het 

oog, maar vergeet ook niet een kijkje te nemen in de 

overdekte markt. U kunt ook een dagexcursie maken 

naar de eilanden Nisyros of Kalymnos en ’s avonds 

natuurlijk even genieten van een pantoffelparade 

langs de haven. 

Dag 8: Kos – Amsterdam

Vandaag wordt u per privétransfer naar de lucht-

haven van Kos gebracht voor uw terugvlucht naar 

Amsterdam.

Bodrum & Kos, 8-daagse combinatiereis

Indicatieprijs per persoon mei jun aug okt

Tweepersoonskamer 1090 1699 2149 1254

Hotels

Bodrum                           Allium Villas    5*

Kos Aqua Blu Boutique & Spa   5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Bodrum en vanaf Kos en luchthavenbelasting.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Luxe privétransfer tussen de accommodatie en luchthaven 

•  Ferry en privétransfer van hotel naar haven v.v.

•  7 overnachtingen: 4 nachten in Bodrum in een Superior Kamer  

 Marine op basis van logies/ontbijt en 3 nachten op Kos in een  

 suite met zijzeezicht. op basis van logies/ontbijt.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1,3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling.

Overal vanuit Bodrum ziet u met helder weer de contouren van het Griekse eiland Kos. Dat is niet zo vreemd, want op slechts een half uurtje 

varen, staat u op Griekse bodem en dat maakt nieuwsgierig.

Combinatiereis | TURKIJE & GRIEKENLAND

MIDDELLANDSE
ZEE

EGEÏSCHE
ZEE

Sámos

Kos

Rhodos

Marmaris

Bodrum

Dalaman

Kos-stad

https://www.silverjet.nl/nl/bodrum-en-kos
https://www.silverjet.nl/nl/bodrum-en-kos


124 - SILVERJET VAKANTIES

ITALIË

  

De opvatting dat Italië een geweldig vakantieland 

is, wordt ook door de Italianen zelf gedeeld. Veel 

Italianen gaan dan ook op vakantie in eigen land, 

hetgeen deze bestemming voor de buitenlandse 

bezoeker extra bijzonder maakt. Hoe beroemd en 

veel bezocht een plek of plaats ook is, het is er 

nooit louter toeristisch. Het dagelijkse leven is zo 

verweven met de schoonheden van het land dat het 

één groot filmdecor is. Omdat Italië zo veel regio’s 

kent, kunt u er een leven lang op vakantie gaan 

zonder dat het gaat vervelen. 

Als men Italië zegt dan roept dat niet alleen beelden 

op van belangrijke cultuurmonumenten, historische 

binnensteden, fraaie landschappen met kleine 

authentieke steden en mooie langgerekte stranden 

maar ook van  fantastische Italiaanse gerechten, 

bereid uit de beste ingrediënten en niet te vergeten, 

vergezeld van de beste wijnen. De keuze aan lokaal 

geproduceerde kazen, worsten, hammen, ingelegde 

olijven en andere heerlijkheden is oneindig en de 

Italianen zijn dan ook met recht trots op hun keuken. 

Het zijn echte levensgenieters.

Naast een verblijf in bekende steden als Rome, 

Napels, Florence, Pisa, Verona en Venetië hebben 

wij in ons programma ook minder bekende kleine 

steden opgenomen zoals het mysterieuze Matera, 

een van de meest verbazingwekkende binnensteden 

van Italië en beroemd om haar uit rotsen gehouwen 

huizen waarvan sommige dateren uit de prehistorie. 

Dergelijke kleinere plaatsen laten zich prima 

combineren tijdens een autorondreis. Zoals een 

autoreis ‘Dolce Vita’ waarbij u zelf de route kunt 

bepalen met bezoeken aan interessante plaatsen 

als Florence, Siena en Montepalcino en een verblijf 

in landelijk gelegen villa’s vaak nog daterend uit 

de late Renaissance. Of een reis door de mooie 

landstreek Puglia met zijn karakteristieke, vaak 

nog ommuurde oude havenstadjes, baroksteden en 

authentieke ‘trulli’s’, die van een afstand al zijn te 

herkennen aan de kegelvormige daken. Ook zeer 

Als vakantieland niet te evenaren! 

Bergen, heuvels, meren, zee, cultuur, historie, muziek, met een een gerenommeerde keuken.

Al het goede van het leven vloeit in Italië samen, bij uitstek een land voor de Silverjet-gast.

aan te raden is de combinatie met het historische 

Matera en een autoreis door de meest bekende 

streken van Puglia.

Vanwege het heerlijke klimaat in het voor- of najaar 

is  Napels, een aantrekkelijke startplaats voor een 

verblijf aan de Amalfikust of op het wonderschone 

eiland Capri, gelegen in de azuurblauwe Golf van 

Napels. Nieuw is een privéreis naar het historische 

Pompeï in combinatie met de Vesuvio, een bezoek 

aan Napels, een wijndegustatie en een kookcursus.

Naast het vasteland zijn ook de Italiaanse eilanden 

Sardinië en Sicilië zeer de moeite waard. De beste 

manier om het kleurrijke en afwisselende Sicilië te 

zien is de autorondreis ‘Cultuurschatten van Sicilië’. 

U maakt kennis met de vele bezienswaardigheden 

van dit unieke stukje Europa en verblijft in sfeervolle 

accommodaties. Sardinië is een uitstekende zon-, 

zee- en strandbestemming met onverwacht mooie 

resorthotels aan schitterende stranden. Ook het 

heuvelachtige binnenland is zeer zeker een bezoek 

waard. Laat u verrassen door deze nog vrij onbe-

kende bestemming.

Kortom, mogelijkheden te over. Wij selecteerden in 

ons uitgebreide Italië-aanbod authentieke villa’s, 

Spa- en familiehotels, design- en tophotels. 

Het wegennet in Italië is uitstekend en het is zeer 

aan te raden de steden te combineren met een hotel 

aan de kust of met een mooie villa in het binnenland. 

De meeste hotels worden dan ook inclusief een 

huurauto aangeboden. Daarnaast hebben wij 

enkele verrassende combinaties en autoreizen 

samengesteld, die ook als inspiratie voor een door 

uzelf samengestelde reis kunnen dienen.

HOTELVOORZIENINGEN
In de Italiaanse hotels en resorts kunnen uw 

kinderen gewoonlijk gratis gebruik maken van 

de kidsclubs. In de meeste gevallen zijn de (niet)-

gemotoriseerde watersporten en de landsporten 

tegen betaling. Ook wanneer u gebruik wilt maken 

van de wellnessfaciliteiten is dit in de meeste 

gevallen tegen betaling. Uitzonderingen op boven-

staande regels vindt u bij de beschrijvingen van de 

betreffende hotels en resorts.
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Rialto-brug

San Marco
Plein

Dogenpaleis

Canal Grande 

Centurion
Palace

Ruzzini
Palace

San 
Clemente

ITALIË | Venetië

VENETIË

CENTURION PALACE RUZZINI PALACE

            SUPERIOR

Centurion Palace

Centurion Palace

 Ruzzini Palace

Ruzzini Palace

Venetië - mooiste stad ter wereld - stelt zelden teleur. “Ik zou liever in Venetië zijn op een regenachtige 

dag, dan in enige andere stad met mooi weer”, stelde Herman Melville in 1857 en ving daarmee de charme 

van een stad die haar betovering het hele jaar uitoefent. Venetië is het droombeeld van romantiek, een 

stad om verliefd op te worden. Honderden eilandjes, prachtige koopmanshuizen, basilieken, het San Marco 

plein en natuurlijk de onvermijdelijke gondels!

Wat te zien: • het Dogenpaleis • San Marco Plein en de sfeer van de traditionele koffiehuizen • De Rialtobrug 

met de vele boten en de bruisende marktactiviteiten • Het beroemde operagebouw Teatro La Fenice • De 

Gondelwerf San Trovasco • Galleria dell’Accademia • De klokkentoren van San Giorgio Maggiore waar u het 

mooiste uitzicht over de stad heeft • Ca’d’Oro, een gotisch palazzo • het Venetiaanse carnaval.

Waar te eten: • Cantina do Mori, een typische Venetiaanse bar • Trattoria Alla Madonna, lokale specialiteiten 

• Da Ignazio van antipasto tot bistecca • Lineadombra, met schitterend uitzicht • Vino Vino voor heerlijke 

gerechten en wijn. 

Waar uit te gaan: • De hippe Orange bar met rooftop dansvloer • Teatro La Fenice voor opera en ballet.

Een van de meest moderne hotels in Venetië. 

Traditionele architectuur gecombineerd met een 

modern interieur in een fascinerend samenspel 

van kleuren en contrasten. Centurion Palace is 

gevestigd in een voormalige klooster en geniet een 

fantastische ligging direct aan het Canal Grande in 

de Dorsoduro-wijk. Een exclusief en trendy hotel 

voor liefhebbers van design. Op loopafstand van het 

San Marco Plein. Op ca. 40 minuten per privéboot. 

FACILITEITEN
Het fine dining restaurant Antinous serveert 

creatieve Italiaanse specialiteiten en biedt een 

adembenemend uitzicht. De loungebar is een 

elegante plaats om een cocktail of een espresso te 

drinken. Fitnessruimte en een eigen aanlegsteiger 

waar gondels en motorboten regelmatig aanmeren.

ACCOMMODATIE
De 50 kamers en suites zijn individueel ingericht. 

Alle voorzien van flatscreen-tv en parketvloer. 

Schitterende in mozaïek uitgevoerde badkamer met 

bad of douche.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): elegant.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): stijlvol 

ingericht met stadszicht.

4-daagse stedentrip Venetie o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en 

van Venetie, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnach-

tingen, logies/ontbijt en privétransfer per speedboot ter plaatse 

van en naar de luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Superior Kamer 910 1150 928 876

Deluxe Kamer 1026 1271 1043 981

Extra: 20% korting in Antinous restaurant bij verblijf van 01/04/19 

t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/03/19 t/m 18/04/19 

en van 01/07/19 t/m 29/08/19 indien 60 dagen voor aankomst 

geboekt.

Dit voormalige palazzo behoorde tot de Venetiaanse 

adel en is één van de oudste paleizen in Venetië. 

Het volledig gerenoveerde hotel heeft een verfijnd 

decor dat een moderne inrichting combineert met 

authentieke Venetiaanse elementen. Ruzzini Palace 

ligt in het hart van het historische centrum aan 

Plaza Formoza, één van de meest karakteristieke 

pleinen van Venetië. De bezienswaardigheden zijn 

op loopafstand. Op ca. 40 minuten per privéboot.

FACILITEITEN
De lobby en bar zijn perfect geïntegreerd in de salons 

van het voormalige palazzo. Het hotel beschikt over 

een ontbijtrestaurant en een eigen aanlegsteiger. 

ACCOMMODATIE
De 28 fraaie kamers en suites bieden uitzicht op 

Campo Santa Maria Formosa en zijn comfortabel 

ingericht met een verfijnde stijl die een warme 

sfeer creëert. Bijzonder zijn de Venetiaanse vloeren, 

elegante accessoires en zachte verlichting.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): comfortabel 

ingericht. Badkamer met bad/douche.

Junior Suite (ca. 30-40 m², max. 2 volw. + 1 kind): 

romantische suite. Met de schilderijen en decoraties 

uit de 18de eeuw .

4-daagse stedentrip Venetie o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en 

van Venetie, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnach-

tingen, logies/ontbijt en privétransfer per speedboot ter plaatse 

van en naar de luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Deluxe Kamer 1046 1046 833 1046

Junior Suite 1145 1145 944 1145

Gratis nachten: 4=3 bij aankomst op zondag en maandag van 

01/07/19 t/m 19/07/19 en van 22/07/19 t/m 31/08/19.

Honeymoon: 1 fles Prosecco bij aankomst.

Voor actuele prijzen bezoek onze website: www.silverjet.nl. 

https://www.silverjet.nl/nl/italie/venetie/ruzzini-palace
https://www.silverjet.nl/nl/italie/venetie/ruzzini-palace
https://www.silverjet.nl/nl/italie/venetie/centurion-palace
https://www.silverjet.nl/nl/italie/venetie/centurion-palace
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Venetië | ITALIË

SAN CLEMENTE PALACE KEMPINSKI
CITY | HERITAGE | CULINAIR

     

 

Junior Suite 

Op het gelijknamige privé-eiland in de lagune van Venetië ligt deze voormalige 

abdij met kerkje. Na ruim een halve eeuw verlaten te zijn geweest, is het in 

2003 verbouwd tot een hotel van grote klasse. Vele oude elementen zoals 

de schitterende typische Venetiaanse terrazzovloeren in de hal zijn bewaard 

gebleven. In deze exclusieve hideaway geniet u van een rustige sfeer en het 

klassieke decor met uitzicht op de lagune of het eeuwenoude park. Laat u 

verwennen in een van de drie uitstekende restaurants of in de elegante Spa met 

een keur aan schoonheidsbehandelingen. Vanaf de luchthaven ca. 40 minuten 

privétransfer per boot. Regelmatig gratis boottransfer (ca. 10 minuten) naar het 

beroemde San Marco plein. 

FACILITEITEN
Aanlegsteiger met aansluitend wandelpad door de tuin naar de entree met 

receptie, imposante lobby en bar. Voorts een boetiek en in de schitterende 

tuin een fraai verwarmd zwembad met ligbedden en parasols. Een 

tennisbaan, fitnessruimte en een 3-holes pitch&putt golfbaan (inclusief). De 

Merchant of Venice SPA is een oase van luxe en heeft een breed aanbod aan 

schoonheidsbehandelingen. Het Insieme Restaurant is geopend voor ontbijt. 

Serveert een heerlijke combinatie van de beste mediterrane gerechten en verse 

Italiaanse producten bereid door het culinaire team. In de zomer is het ontbijt in 

het pittoreske Klosterkirchhof dat dateert uit de 15e eeuw. La Dolce Restaurant 

is gelegen in het park bij het zwembad en gespecialiseerd in authentieke 

Italiaanse gerechten van de grill en de houtoven, zowel binnen als buiten op 

het terras. De elegante Al Bacaro Bar voor cocktails en lichte gerechten. Biedt 

een schitterend uitzicht over de lagune en het San Marco plein. Het fine dining 

restaurant Acquerello biedt creatieve en verrassende gerechten. Het terras van 

het restaurant is de beste plek om van het panoramische uitzicht over de lagune 

van Venetië te genieten.  

ACCOMMODATIE
De 190 ruime kamers en suites hebben hoge plafonds en vanwege de ligging 

op het eiland een mooi uitzicht over het park of de lagune en veel lichtinval. 

Alle kamers en suites zijn voorzien van klassieke meubels, fijne stoffen, 

airconditioning, minibar, schrijftafel, flatscreen-tv en kluisje. Luxe marmeren 

badkamer. Kamerbezetting maximaal 3 personen tenzij anders aangegeven.

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegante kamer met uitzicht op het 

park of de tuin. Ook boekbaar met lagunezicht

Deluxe Kamer (ca. 40 m²): ruime kamer met hoge Venetiaanse plafonds. Uitzicht 

over de tuin. Ook boekbaar met lagunezicht.

Grand Deluxe Room (ca. 45 m²): ruim ingericht met uitzicht over de tuin. Voorzien 

van zithoek, kingsizebed of 2 aparte bedden. Ook boekbaar met lagunezicht.

Junior Suite (ca. 50 m²): in open plan met zitgedeelte, kingsizebed of 2 aparte 

bedden en uitzicht op de tuin. Ook boekbaar met lagunezicht

Navigante Junior Suite (ca. 55 m²): moderne suite met panoramisch uitzicht over 

de lagune. Voorzien van een zithoek, inloopkast en koffie/theezetfaciliteiten. In 

marmer uitgevoerde badkamer met apart bad en separate douche. Voorzien van 

een eigen aanlegplaats. 

Venice Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. en 2 kind.): zeer elegante suite met entree 

in een ronde hal van waaruit toegang tot de woon- en slaapkamer, badkamer, 

inloopkast en gastentoilet. Mooi uitzicht op de tuin.

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

en naar Venetië, luchthavenbelasting, Executive Lounge en speedboottransfer van en naar de lucht-

haven.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   1064 1258 1169 1064

Superior Kamer lagunezicht   1248 1442 1356 1248

Gratis nachten: 3=2 bij verblijf van 01/04/19 t/m 12/04/19 en van 29/10/19 t/m 03/11/19. Een 4=3 

bij verblijf van 13/04/19 t/m 28/10/19. Niet geldig in de Superior Kamers.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 in een Superior Kamer, Deluxe Ka-

mer en Grand Deluxe Kamer en 20% bij verblijf in een Suite indien 50 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor halfpension: 

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

1.115 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/venetie/san-clemente-palace-kempinski
https://www.silverjet.nl/nl/italie/venetie/san-clemente-palace-kempinski
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Vaticaan

Colosseum

Palazzo
Venezia

Via del Corso

Piazza 
del Popolo

Melia Agrippina Palazzo
Cinquecento 

Donna Camilla Savelli  

ITALIË | Rome

ROME

PALAZZO CINQUECENTO DONNA CAMILLA SAVELLI

             SUPERIOR

Palazzo Cinquecento

Palazzo Cinquecento

Donna Camilla Savelli

Donna Camilla Savelli

Rome, de stad gebouwd op zeven heuvels, was reeds aan het begin van de jaartelling het middelpunt 

van Europa. Het huidige Rome is één groot openluchtmuseum. Wandel door de smalle straten en over 

prachtige pleinen, bewonder de vele fonteinen en kerken, rust uit op een van de vele terrassen en laat de 

Italiaanse sfeer op u inwerken. Vaticaanstad, het onafhankelijke, katholieke stadstaatje ligt slechts op een 

steenworp van het centrum en is eveneens een bezoek waard. 

Wat te zien: • Vaticaan met als middelpunt de Sint Pietersbasiliek en de Sixtijnse Kapel • Spaanse Trappen • 

Galleria Borghese met een mooie collectie antieke kunst en fraaie sculpturen • Trevi Fontein, symbool voor 

de levenskracht van de eeuwige stad • Colosseo, het Amfitheater van het Romeinse Rijk • Piazza Navona, een 

van de mooiste Piazza’s.

Waar te eten: • Buoni Amici bij het Colosseum bekend om de linguine met kreeftensaus • Settimio All’Arancio, 

visgerechten • Vini e Buffet, de favoriete plek voor chique Rome • Nino, elegante setting • GiNa, bekend om 

de Italiaanse specialiteiten • 

Waar uit te gaan: • Alexanderplatz Jazz Club. Staat bekend als één van de beste jazz clubs • Berimbau met 

disco en salsamuziek • Cocktailbar Stardust voor live jazzmuziek.

Palazzo Cinquecento is gevestigd in een indruk-

wekkend historisch pand. Het aantrekkelijke hotel 

is volledig gerenoveerd en gemoderniseerd. Het 

interieur is ontworpen in een eigentijdse en elegante 

stijl. Het hotel heeft een perfecte ligging aan Piazza 

dei Cinquecento op loopafstand van Santa Maria 

Basilica, het Colosseum en populaire winkelstraten 

en restaurants. Het beschikt over een panoramisch 

dakterras. 

FACILITEITEN
Het restaurant serveert klassieke Italiaanse 

gerechten en regionale specialiteiten. De bar is de 

perfecte plek om te genieten van een cocktail of een 

‘aperitivo’. Lounge en fitnessruimte. In de tuin staan 

unieke Romeinse ruïnes die dateren uit de 6e eeuw 

en een geweldige gelegenheid bieden om de rijke 

geschiedenis van de Eeuwige Stad van dichtbij te 

beleven.

  

ACCOMMODATIE
De 177 moderne kamers zijn fraai ingericht met 

houten vloeren. Koffie-/theezetfaciliteiten en schrijf-

tafel. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): fraai  

ingericht en badkamer met regendouche. Tuin- of 

stadszicht.

Premium Kamer (ca. 22 m²): ruimer met een 

queensizebed of 2 bedden. 

4-daagse stedentrip Rome o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en 

van Rome, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnachtin-

gen, logies/ontbijt en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Superior Kamer 879 879 654 801

Premium Kamer 975 975 685 877

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en 

aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.  

In het hart van de stad, in de bruisende wijk 

Trastevere, ligt Donna Camilla Savelli, een voormalig 

klooster uit de 17e eeuw ontworpen door de 

arcitect Francesco Borromini. Het hotel is geheel 

gerestaureerd waarbij de charme van vroegere 

tijden behouden zijn gebleven. De onmiskenbare 

stijl van Borromini vindt men terug in de lounges, de 

gevel en de monumentale trappen. Op loopafstand 

van de vele trattoria’s, bars en luxe boetieks en op 15 

min. van het Vaticaan. Recentelijk werd een nieuwe 

vleugel geopend met classic kamers en suites. 

FACILITEITEN
Hotel beschikt over een panoramisch dakterras wat 

uitzicht biedt over de stad Rome. Tevens de perfecte 

setting voor cocktails en een exclusief diner. Het 

restaurant gelegen in de binnentuin met barokke 

fontein biedt excellente Italiaanse gerechten. 

ACCOMMODATIE
De 78 gerenoveerde kamers met mooie meubels  

bieden uitzicht op de tuin of de stad. Badkamer met 

bad of douche. Gratis smartphone met tips over 

bezienswaardigheden en restaurants. Men kan 

tevens gratis telefoneren binnen Europa.

Classic Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): elegant.

Superior Kamer (ca. 23 m², max. 3 pers.): romantisch 

ingericht. Voorzien van een tweepersoonsbed of 2 

aparte bedden. Koffie-/theezetfaciliteiten.

4-daagse stedentrip Rome o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en 

van Rome, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnachtin-

gen, logies/ontbijt en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Superior Kamer 762 762 593 762

Premium Kamer 796 796 623 796

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en 

aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.  

https://www.silverjet.nl/nl/italie/rome/donna-camilla-savelli
https://www.silverjet.nl/nl/italie/rome/donna-camilla-savelli
https://www.silverjet.nl/nl/italie/rome/palazzo-cinquecento
https://www.silverjet.nl/nl/italie/rome/palazzo-cinquecento
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Rome | ITALIË

GRAN MELIÁ ROME - VILLA AGRIPPINA
CITY | CULINAIR | DESIGN

       

Junior Suite

 

Dit luxueuze hotel is gebouwd op de plek waar ooit de prestigieuze villa van 

Agrippina, moeder van keizer Nero, stond. Tijdens de bouw van dit hotel zijn 

diverse archeologische schatten van de beroemde Villa Agrippina opgegraven. 

Het hotel ligt in het historische centrum van Rome in een spectaculaire tuin 

met inheemse planten en sinaasappelbomen. Vanaf het dakterras heeft u een 

schitterend uitzicht over de stad. Het hotel is onderscheidend door de eigentijdse 

inrich-ting en service en heeft een excellente ligging nabij het Vaticaan en Castel 

Sant’Angelo. Op ca. 1 km van Piazza Navona en ca. 1,5 km van het Pantheon aan 

de overkant van de Tiber. De luchthaven ligt op ca. 40 autominuten.

FACILITEITEN
De mooiste eigenschap van het hotel zijn de tuinen, een oase van rust te 

midden van het drukke centrum van Rome. Gasten kunnen hier genieten van 

een informele lunch of al fresco dineren. In het gastronomische restaurant 

Ossimoro worden uitstekende mediterrane gerechten geserveerd met de beste 

Italiaanse ingrediënten. Fraai zwembad met jacuzzi, zonneterrassen, ligstoelen, 

parasols, badhanddoekenservice en poolbar. Te midden van aromatische sinaas- 

appelbomen bevindt zich de loungebar Liquid Garden voor heerlijke cocktails 

en fijne wijnen. Spacenter My Blend by Clarins met overdekt zwembad, sauna, 

Vichy-showers, stoombad, kapsalon, boetiek en fitnessruimte. Diverse lounges 

en wijnkelder.

ACCOMMODATIE
De 116 kamers en suites zijn in moderne Italiaanse stijl ingericht. Voorzien van 

iPod-dockingstation, airconditioning, Nespresso-apparaat en flat-screen-tv. 

Kingsizebed of twee aparte bedden. Fraaie marmeren badkamer en luxe 

badartikelen. Kamerbezetting 3 personen tenzij anders aangegeven. 

Deluxe Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): elegant ingericht.

Premium Kamer (ca. 27 m²): in avant-garde stijl. Ook boekbaar met stadszicht.

Supreme Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): met privétuin van ca. 20 m².

Supreme Kamer Red Level (ca. 36 m²): voorzien van groot terras met jacuzzi. 

Inclusief de Red Level Service: lounge met internet en buitenlandse kranten, 

(non) alcoholische drankjes en canapés gedurende de hele dag, privé check-in. 

Op de kamer een Nespresso-apparaat en kussenmenu.

Grand Premium Kamer (ca. 31 m²): ruim ingericht met uitzicht over de stad. 

Badkamer met een romantisch ovalen bad of een separate douche. Ook 

boekbaar met Red Level Service. 

Junior Suite Urban (ca. 40 m²): met Italiaans designmeubilair ingericht. 

Loft Junior Suite (ca. 43 m²): in duplex. Aparte woon- en slaapkamer. Inclusief 

de Red Level Service.

Family Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze suite is uitermate geschikt 

voor families. Gelegen op de bovenste verdieping met een panoramisch uitzicht 

op het Vaticaan. Modern ingericht in duplex. Op de 1e verdieping bevindt zich de 

slaapkamer voor volwassenen en een prachtige glazen badkamer afgewerkt in 

marmer. Op de 2e etage kunnen kinderen genieten van hun eigen privéruimte, 

televisie en kids toiletartikelen. Inclusief de Red Level Service.

4-daagse stedentrip Rome o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en van Rome, luchthavenbelasting, 

Executive Lounge, 3 overnachtingen, logies/ontbijt en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer   964 1005 970 919

Premium Kamer   1007 1048 1013 962

Extra: bij een minimum verblijf van 4 nachten een aperitief aan de bar en 1x gebruik van de relaxa-

tion area in de Spa.

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19, 4=3 bij verblijf van 01/04/19 t/m 

30/04/19 en 3=2 bij verblijf van 02/01/19 t/m 28/03/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien 30 dgn voor aankomst ge-

boekt.

Welkomstattentie: welkomstdrankje bij aankomst aan de bar.

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

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

1.653 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/rome/gran-melia-villa-agrippina
https://www.silverjet.nl/nl/italie/rome/gran-melia-villa-agrippina
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TOSCANE

Toscane is een van de populairste regiones van Italië om een heerlijk ontspannen vakantie te beleven. Het is een weidse streek 

met veel golvende heuvels die in het voorjaar weelderig groen zijn en in de zomer verkleuren naar goudgele tinten.

Ontdek de veelzijdigheid van de Toscane tijdens 

een reis die Florence en de Toscane met elkaar 

combineert. De navolgende pagina’s geven een 

voorbeeld van een dergelijke reis. 

 

AUTOHUUR

Alle accommodaties buiten Florence bieden wij 

inclusief een huurauto aan.

Toscane is een groot openluchtmuseum met schit-

terend gelegen middeleeuwse stadjes, een enorme 

rijkdom aan kunstschatten en heuvels vol groene 

cipressen, olijfbomen, wijnranken en zonnebloemen. 

Een vakantie naar Toscane betekent bezoeken aan 

historische steden als Florence, Siena en Pisa, 

luieren in luxe badplaatsen en genieten van het 

prachtige landschap. Op 15 augustus is het groot 

feest in Italië. De Italianen vieren dan Ferragosto, 

oftewel Maria Hemelvaart. Dit is voor de Italianen 

een van de belangrijkste katholieke feesten. 

Voor velen zijn de prachtige natuur van Toscane en 

de vele historische steden minstens zo belangrijke 

redenen om deze regio te bezoeken als het strand. 

Vermaard zijn de badplaatsen Camaiore en 

Viareggio, op slechts zo’n 25 kilometer van Pisa. 

Op loopafstand van het centrum van Camaiore 

kozen wij voor het aantrekkelijke Hotel Versilia. 

In Viareggio lieten wij ons oog vallen op het 

Principe di Piemonte, dat klassieke stijlelementen 

geraffineerd combineert met een modern interieur. 

In Monsummano Terme ligt de 19e eeuwse villa  

Grotta Giusti, een uiterst verzorgd wellnesshotel 

dat al vele jaren in handen is van dezelfde familie 

en waar gastvrijheid een traditie is. 

Voor wie wel de bezienswaardigheden van Florence 

wil bewonderen, maar een idyllisch gelegen hotel 

buiten de stad verkiest, selecteerden wij het perfect 

bewaard gebleven landhuis Le Maschere en het aan 

de oevers van de Arno gelegen historische Villa La 

Massa. In het centrum van Florence bieden wij het 

exclusieve boektiekhotel Brunelleschi aan met een 

spectaculaire ligging tegenover el Duomo in hartje 

Florence en nabij alle bezienswaardigheden.

Op 14 kilometer ten oosten van Siena selecteerde 

wij het historische Castel Monastero met een 

exclusief restaurant. Zuidelijk van Siena ligt 

de spectaculaire villa Rosewood Castiglion del 

Bosco, op een fantastische locatie omringt door 

cipressen en glooiende wijngaarden. Wijn, traditie 

en geschiedenis worden hier op een fantastische 

manier gecombineerd. Bijzonder zijn ook de 

exclusieve villa’s langs de unieke 18-holes golfbaan, 

welke op de werelderfgoedlijst van UNESCO  staat.

Elba

Ischia

Capri

Sardinië

Sicilië

Le Maschere

Castel 
Monastero

Principe 
di Piemonte

Versilia

Gallia Palace

Villa 
La Massa

Rosewood Castiglion
del Bosco

Grosseto

Castelnuovo
Berardenga

Siena

Pisa Florence

Orvieto

Barberino di MugelloCamaiore

Punta Ala
Toscane Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 10  12 14 17  21  23  27  26  25  21  15  11

Watertemperatuur in °C  13  12  14  16  17  20  23  23  22  20  17  14

Zonne-uren per dag  4  5  5  7  10  10  11  10  8  6  4  3

Dagen met enige neerslag  7  7 9 8 7 7 3  3  5  9  9  9
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Florence | Monsummano Terme | ITALIË

 

 

HOTEL BRUNELLESCHI
CITY | HERITAGE | CULINAIR

GROTTA GIUSTI
GOLF | HERITAGE | WELLNESS

      DELUXE       SUPERIOR

Een exclusieve hotel met een spectaculaire ligging in het centrum van Florence. 

Het historische gebouw werd gebouwd binnen een cirkelvormige Byzantijnse 

toren uit de 6e eeuw en de middeleeuwse kerk San Michele met behoud van de 

originele kenmerken. Een schitterend voorbeeld van een perfecte renovatie. Het 

hotel werd tevens vermeld in het boek van Dan Brown ‘The Da Vinci Code’. Een 

modern hotel op een fantastische locatie in het hartje van Florence. 

FACILITEITEN
Diverse bars en lounges. De Tower Bar is ideaal voor een aperitivo. In Osteria 

kunt u genieten van de meest typische Toscaanse delicatessen. Het restaurant 

Santa Elisabetta in de oude Byzantijnse toren biedt een intieme setting voor 

diners bij kaarslicht en wijnproeverijen. Wijnproeverij mogelijk met de eigen 

sommelier. Fietsverhuur en valet parking. Moderne fitnessruimte.

ACCOMMODATIE
De 96 elegante kamers en suites zijn romantisch ingericht in eigentijdse stijl 

met parketvloeren. Het exclusieve ontwerp van de kamers is speciaal gemaakt 

voor Hotel Brunelleschi. Een uitgebreide beschrijving vindt u op onze website.

Classic Kamer (18 m², max. 2 pers.): in eigentijdse stijl ingericht met uitzicht op 

de pittoreske steegjes. Kingsizebed of 2 aparte bedden. Badkamer met douche.

Superior Kamer (21 m², max. 3 pers.): ingericht in verfijnde stijl met hemelbed. 

Riante badkamer met bad.

4-daagse stedentrip Florence o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en van Florence, luchthavenbelas-

ting, Executive Lounge, 3 overnachtingen, logies/ontbijt en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven. 

Kamertype  apr jun  aug okt

Classic Kamer   684 1001 684 790

Superior Kamer    720 1072 720 840

Extra: een gratis diner bij een minimum verblijf van 3 nachten (geldig voor diverse reisperiodes).

Vroegboekkorting: 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Deze 19e eeuwse villa, ooit de woonplaats van de familie Giusti, is nu een luxe 

hotel omgeven door een schitterend park van 45 ha. Gelegen aan de voet van 

de groene heuvels van Monsummano en genesteld in de schoonheid van het 

Toscaanse platteland is het de ideale plek voor ontspanning in combinatie met 

sport en welzijn. Op ca. 3 km ligt de schitterende golfbaan La Vecchia Pievaccia.  

Pisa luchthaven ligt op ca. 50 km.

FACILITEITEN
Riant buitenzwembad met verwarmd thermaal water, hydromassages en een 

spectaculaire waterval. Verder een tennisbaan, pianobar, lounge en fitnessruimte. 

Het Spa- en Wellnesscenter biedt een breed aanbod aan behandelingen en een 

unieke ‘grotta’, een natuurlijke grot met warm water waar u kunt genieten van 

ontspannende stoombaden. Tijdens het diner wordt een 4-gangenkeuzemenu 

geserveerd. Het restaurant La Veranda serveert Toscaanse gerechten. 

ACCOMMODATIE
De 64 elegante kamer zijn recentelijk gerenoveerd met heldere kleuren, 

parketvloeren en hoge plafonds. Ze bevinden zich in de 19e-eeuwse villa of de 

moderne vleugel van het resort. Fraaie badkamer in Carrara-marmer uitgevoerd.

Comfort Kamer (ca. 18 m², max. 2 pers.): in de moderne vleugel van het resort.

Superior Kamer (ca. 18 m², max. 2 pers.): gelegen in de 19e eeuwse villa.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis 

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

Kamertype  apr jun  aug okt

Comfort Kamer   695 748 817 726

Superior Kamer    711 770 843 742

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 11/01/19 t/m 18/04/19, van 06/05/19 t/m 09/08/19 en van 

18/08/19 t/m 26/12/19. 4=3 bij verblijf van 11/01/19 t/m 18/04/19, van 01/06/19 t/m 09/08/19, van 

23/09/19 t/m 30/10/19 en van 03/11/19 t/m 26/12/19.

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 31/01/19, 15% indien geboekt voor 28/02/19 en 10% 

indien geboekt voor 31/03/19.

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

https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-pisa/grotta-giusti
https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-pisa/grotta-giusti
https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-florence/hotel-brunelleschi
https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-florence/hotel-brunelleschi
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ITALIË | Toscane | Autoreis

LA DOLCE VITA

Dag 1: Amsterdam - Florence 

U vliegt per KLM naar Florence, waar u rond het 

middaguur zult aankomen. U neemt de huurauto op 

de luchthaven in ontvangst en rijdt vervolgens naar 

Villa Le Maschere ten noorden van Florence (ca. 

30 km). In de 18e en 19e eeuw werd Le Maschere 

beschouwd als een van de mooiste villa’s uit de late 

Renaissance in Toscane. Na een zes jaar durende 

renovatie is de villa in volle pracht hersteld en 

omgevormd tot een luxueus hotel. Op blz. 137 vindt 

u de beschrijving.

Dag 2: Florence

Florence is een ware schatkamer van Italiaanse 

kunst, vooral uit de periode van de Renaissance. 

Romantische pleinen, de Ponte Vecchio, het 

be roemde Uffizi Museum en de indrukwekkende 

Duomo maken Florence tot een groot openlucht-

museum. De beroemde koepel van de Duomo is 

een meesterwerk van architectuur en beheerst het 

silhouet van Florence. Florence is tevens bekend 

om haar haute couture en designmeubelen, die 

mede de modewereld bepalen, maar zeker ook om 

haar vele restaurants waar de cuisine uitmuntend 

is en de wijnen uit de omgeving van zeer goede 

kwaliteit zijn.

Dag 3: Florence

Eeuwenlang werd Florence bestuurd door de 

machtige Medici-familie. Zij hadden grote invloed 

op architectuur en gaven de kunst een grote 

stimulans. Veel van de kunstwerken en paleizen zijn 

terug te vinden in de stad waaronder Palazzo Pitti 

met de Boboli-tuinen, een bijzondere combinatie 

van kunst en natuur. Uiteraard mag bij een bezoek 

aan Florence een van de mooiste musea ter wereld, 

de Uffizi, niet ontbreken. Andere bezienswaardig-

heden zijn de gotische basiliek Santa Croce, de 

grootste franciscaner kerk ter wereld, waar veel 

beroemdheden uit de Renaissance begraven liggen.

 

Dag 4: Florence - Castelnuovo Berardenga 

(ca. 80 km)

Vandaag rijdt u in zuidelijke richting naar Castel-

nuovo Berardenga. U neemt hier uw intrek in het 

historische Castel Monastero met een exclusief 

restaurant en fraai Spacenter. Het stijlvolle hotel 

ligt op de top van een heuvel met een schitterend 

uitzicht over het glooiende landschap en de 

wijngaarden. Op blz. 140 vindt u een beschrijving.

Dag 5: Castelnuovo Berardenga

Castelnuovo Berardenga ligt in een bijzonder mooi 

gedeelte van Toscane, midden in een groot gebied 

waar chianti-wijn wordt geproduceerd. In de verschil- 

lende omliggende dorpjes zijn fraaie villa’s en 

prachtige historische kerkjes te bewonderen. Het 

hotel ligt slechts 14 kilometer van de Wereld- 

erfgoedstad Siena, zodat een dagtocht een aan- 

trekkelijke optie is. Siena is de parel van gotiek. 

Het imposante silhouet van de stad is van ver in de 

Chianti-heuvels zichtbaar. De stad wordt gedomi-

neerd door de imposante Duomo, een schitterend 

voorbeeld van de gotische architectuur en de beroem- 

de Piazza del Campo, het plein, dat jaarlijks het 

theater is voor de wereldberoemde paardenrace, de 

Palio. Er zijn veel typische middeleeuwse straatjes 

die samenkomen op het plein met restaurantjes en 

sfeervolle bars.

Dag 6: Castelnuovo Berardenga - San Quirico 

d’Orcia - Montalcino - Punta Ala (ca. 167 km)

Op weg naar Punta Ala kunt u een bezoek brengen 

aan het middeleeuwse San Quirico d ‘Orcia en het 

wijnstadje Montalcino, beide prachtig gelegen 

in een landschap van wijn- en olijfgaarden. San 

Quirico d’Orcia is een klein stadje gelegen langs de 

pelgimsroute Via Francigena waar veel pelgrims 

even halt hielden om uit te rusten of een maaltijd 

te nuttigen. Het stadje heeft grotendeels zijn 

middeleeuwse karakter behouden wat te zien is in 

de smalle straatjes, resten van de vestingsmuren, 

overblijfselen van het fort en de Romaanse kerken. 

Het bekende wijnstadje Montalcino is vooral bekend 

om zijn heerlijke wijnen, de Brunello en de Rosso di 

Montalcino. Montalcino ligt op een heuvel te midden 

van de wijngaarden en olijfbomen. Aansluitend rijdt 

u naar de Zuid-Toscaanse kust, richting Grosseto, 

Castiglione della Pescaia en Punta Ala. 

U verblijft 3 nachten in het aantrekkelijke Gallia 

Palace Hotel gelegen aan een schitterend zandstrand 

en binnen handbereik van een spectaculaire 

18-holes golfbaan. In deze schitterende omgeving 

maakt u op een uiterst stijlvolle manier kennis met 

de natuurlijke schoonheid van de Maremma. Deze 

streek behoord nog steeds één van de meest tot de 

verbeelding sprekende regio’s van de Toscane door 

de ongerepte natuur, het gevarieerde landschap 

van uitgestrekte landbouwvlaktes, heuvels tot 

beeldschone kuststroken en bergen. Op onze 

website vindt u een beschrijving van het hotel Gallia 

Palace. 

Dag 7-8: Punta Ala

Twee heerlijke dagen genieten van het Italiaanse 

leven, ontspannen aan het zwembad of aan het 

strand. Het hotel tevens een uitstekend uitgangspunt 

om een aantal belangrijke Toscaanse steden te 

bezoeken zoals het het vissersdorpje Castiglione 

della Pescaia en een aantal beroemde wijnkelders. 

Het hotel beschikt over een luxueus privéjacht voor 

dagtochten naar b.v. Elba.

Dag 9: Punta Ala - Rome - Amsterdam

In de loop van de dag rijdt u naar de luchthaven 

van Rome (ca. 210 km) waar u de huurauto weer 

inlevert en terugvliegt naar Amsterdam. Indien u 

kiest voor een verlenging in Rome verzorgen wij 

een privétransfer naar een van onze gepubliceerde 

hotels. Op blz. 130 en 131 vindt u een beschrijving.

La Dolce Vita: 9-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon  mei jun aug sep

In een Tweepersoonskamer  1906 1924 2292 1930 

Hotels

Florence Villa Le Maschere   5*

Castelnuovo Berardenga Castel Monastero   5*

Punta Ala     Gallia Palace Hotel   5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar Florence en van Rome inclusief luchthaven-

   belastingen.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Huurauto (type D) van dag 1 t/m dag 9.

• 8 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 3 nachten in  

 Florence in een Elegant Kamer, 2 nachten in Castelnuovo Be- 

 rardenga in een Superior Kamer en 3 nachten in Punta Ala in 

 een Classic Kamer. 

Note: Gallia Palace is geopend van 17 mei t/m 22 sep 2019

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling.

 Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Renaissance-cultuur in Florence, historische villa’s en kerkjes in een glooiend Toscaans landschap, de wijn- en olijfgaarden 

van het groene hart en een ontspannen verblijf in een heerlijk hotel aan de kust. 

Bovendien biedt deze reis de mogelijkheid om een aantal dagen te verlengen in Rome.

Elba

ROME

Grosseto

Siena

Pisa
Florence

Castagneto Castelnuovo
Berardenga

Punta
Ala

Barberino di Mugello
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ITALIË | Candeli | Toscane

VILLA LA MASSA
HERITAGE | HIDEAWAY | CULINAIR 

       

 

Casa Colonica   

Villa La Massa ligt 8 km ten westen van Florence, in het hart van Toscane in 

een prachtig park aan de oevers van de Arno. Het perfect bewaard gebleven 

landhuis uit de 16e eeuw werd in de vorige eeuw zorgvuldig gerestaureerd en 

omgebouwd tot hotel. Vele celebrities waren er reeds te gast. De sfeervolle 

villa is een droom voor Italië-liefhebbers en vrienden van de Renaissance. De 

luchthaven van Florence ligt op ca. 33 km. De 18-holes golfbaan dell’Ugolino ligt 

op ca. 10 autominuten, De beroemde wijngaarden van de Chianti-streek liggen 

op ca. 15 km. 

FACILITEITEN
Elegante entree en lounge. Verwarmd zwembad (mei-september) met ligstoelen 

en parasols. In de 10 ha grote tuin staat een kleine kapel uit de tijd van Riniccini en 

u vindt er naast olijf- en fruitbomen een moestuin met veel kruiden. De producten 

uit de tuin worden gebruikt voor de bereiding van uitstekende maaltijden. In de 

zomermaanden worden lichte maaltijden geserveerd in de bar bij het zwembad. 

Il Verrocchio voor zowel Toscaanse specialiteiten als mediterrane gerechten, 

vergezeld van de beste wijnen uit Italië. De Medicean Bar: serveert een brede 

selectie van cocktails en Italiaanse grappa. In The Cellar worden wijnproeverijen 

georganiseerd met een selectie van kazen, ham en salami. Het volgen van 

kooklessen is mogelijk. De fraaie Arno Spa met stoombad en sauna (inclusief). 

Hydromassagebad, massages en signature schoonheidsbehandelingen (tegen 

betaling). Tevens fitnessruimte en yoga. Regelmatig gratis shuttleservice naar 

het centrum van Florence (20 autominuten). Voldoende parkeergelegenheid.

ACCOMMODATIE
De 37 kamers en suites zijn verdeeld over drie villa’s: de Noble Villa, de oude 

molen en de Villino. De kamers en suites zijn verschillend in grootte en inrichting. 

Ingericht met elegante meubels, terracotta-vloeren, marmeren badkamers 

en mooie materialen. Met telefoon, minibar, kluisje, airconditioning en uitzicht 

over de Arno en/of de tuinen. Badkamer met bad/douche of douche. Recentelijk 

opende het hotel Casa Colonica (ca. 600 m²), een voormalig landhuis uit de 19e 

eeuw. De 4 (Junior) Suites kunnen onderling gecombineerd worden en delen 

een kleine tuin. De charmante binnenplaats is ingericht met elegante sofa’s 

en omgeven door de geur van verse jasmijn; de ideale plek om te ontspannen. 

De inrichting is in klassiek Toscaans en kenmerkt het hele landhuis; het 

onderscheidende gebruik van terracotta, steen, smeedijzer en hout passen 

perfect bij de warme aardetinten, waardoor de Casa Colonica een luxueus en 

chique landhuis wordt. Het landhuis kan geheel geboekt worden om volledige 

privacy te garanderen. Een schitterend voorbeeld van Toscaanse elegantie.

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.) elegant ingericht met antieke meubelen 

in traditionele Florentijnse stijl. Kan gecombineerd worden met een Junior Suite.

Prestige Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): bijzonder fraai ingericht met zithoek 

en schitterend uitzicht over de Arno rivier.

Junior Suite Top (ca. 40 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer in renaissance-stijl. Combineerbaar met een Deluxe Kamer.

Suite (ca. 47 m², max. 3 pers.): elegant ingericht met aparte woon- en slaapkamer. 

Exclusive Suite (ca. 54 m², max. 3 pers.): fraai ingericht met ruim slaapkamer en 

marmeren badkamer. Groot terras met tuinzicht. 

Arno Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): ruim opgezet met schitterend terras met 

jacuzzi, eettafel en privétuin van 270 m² en uitzicht over de Arno. Woon- en 

slaapkamer en open haard. Moderne badkamer met separate douche. 

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

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

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   1069 1146 831 831

Prestige Kamer   1159 1278 889 889

Gratis nachten: 3=2 bij verblijf  van 15/07/19 t/m 01/09/19 en van 23/09/19 t/m 26/10/19. 4=3 bij 

verblijf van 29/04/19 t/m 14/07/19 en van 02/09/19 t/m 22/09/19.

Honeymoon: Wijn en bloemen op uw kamer bij aankomst, bij min. 3 nachten verblijf tevens 1x een 

handmassage van 30 minuten.

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

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

329 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-florence/villa-la-massa
https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-florence/villa-la-massa
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Barberino di Mugello | Toscane | ITALIË 

VILLA LE MASCHERE
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

    

 

  Prestige Junior Suite 

De Mugello-vallei is de perfecte plek voor een vakantie in Toscane. Het kleine 

plaatsje Le Maschere in Barberino di Mugello is genoemd naar de befaamde 

maskers die prijken op de buitenmuren van Villa Le Maschere. Dit ongerepte 

Toscaanse natuurgebied was de thuishaven van de machtige Medici-familie 

die er veel geld investeerde om hun politieke en economische aanwezigheid 

rond Florence te verstevigen. De regio kenmerkt zich door glooiende 

landschappen, groene heuvels, ranke cipressen, wijngaarden en heerlijk 

eten. In deze omgeving ligt Villa Le Maschere. In de 18e en 19e eeuw werd Le 

Maschere beschouwd als een van de mooiste villa’s uit de late Renaissance 

in Toscane. Na een zes jaar durende renovatie is de villa in volle pracht 

hersteld en omgevormd tot een luxueus hotel. Heden en verleden, traditie en 

innovatie zijn kenmerkend voor de inrichting. De vloeren in Venetiaanse stijl 

en schitterend gerenoveerde plafonds behoren tot het eigentijdse interieur. De 

prachtige natuur nodigt uit tot wandelen, fietsen en golfen. Florence en de lucht- 

haven liggen op ca. 30 km.

FACILITEITEN
Moderne lounge met zithoeken en bar. In het riante park van 18 ha liggen 2 

zwembaden (juni-sept) met ligstoelen en parasols. Het uitstekende gourmet- 

restaurant Pioppo Nero is gespecialiseerd in regionale en Italiaanse gerechten. 

Hier worden alle maaltijden bereid met louter verse seizoengebonden 

ingrediënten, vergezeld van een uitgebreide selectie wijnen. Restaurant Cancello 

di Ghiereto voor een uitgebreid ontbijtbuffet. In het restaurant Il Divin Vino voor 

lokale gerechten en wijnproeverijen. Fraai Spacenter met binnenbad, jacuzzi, 

sauna, Turkse hamam en fitnessruimte (inclusief) en een ruim aanbod van 

schoonheidsbehandelingen. Tevens kooklessen, wijn- en olijfproeverij (tegen 

betaling). De schitterende 18-holes golfbaan Poggio dei Medici ligt op 12 km 

(korting op de greenfees). Gratis shuttleservice naar het centrum van Florence 

(op aanvraag).

ACCOMMODATIE
De 65 kamers en suites zijn individueel ingericht en gesitueerd in het hoofd- 

gebouw of in de ernaast gelegen villa. Gedecoreerd met designmeubels, houten 

vloeren en een elegante inrichting. Voorzien van flatscreen-tv, telefoon, minibar, 

kluisje en airconditioning/verwarming. Moderne badkamer met bad of douche. 

Elegant Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): de inrichting en heldere kleuren 

herinneren aan het persoonlijke ontwerp van de designer Galileo Chini.

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): elegante kleurrijke kamer met mooi 

uitzicht op het park en het Bilancino meer.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 pers.): ingericht in minimalistische stijl met 

fresco’s op de plafonds. Gelegen op de begane grond met toegang tot de tuin.

Prestige Junior Suite (ca. 50-65 m², max. 2 pers.): rijkelijk versierd met 

keramiek en houten wit geschilderde balken. Schitterende plafondhoge glas-in-

lood ramen. Ingericht in open plan met zithoek, kingsizebed en luxe badkamer.

Chini Suite (ca. 45 m²): woon- en slaapkamer. Ingericht met modern meubilair.

Marchesa Liliana Suite (ca. 51 m²): bijzonder fraaie suite met een hemelbed.

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

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

Kamertype   apr jun aug okt

Elegant Kamer   647 717 717 563

Superior Kamer   738 849 849 649

Extra: 1 greenfee per persoon per dag op de 18-holes golfbaan UNA Poggio dei Medici bij een min.

verblijf van 4 nachten.  Gratis early check-inn en late checkout (indien beschikbaar) en Euro 30 credit 

in het Spacenter (niet geldig bij verblijf in de Elegant Kamer).

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19.

Honeymoon: kamerupgrade (op basis van beschikbaarheid) en fles mousserende wijn in de kamer.

Kamerkorting: 10% bij min 3 nachten verblijf van 01/04/19 t/m 31/05/19 en van 21/09/19 t/m 

31/10/19.

Seniorenkorting: 5% korting bij 65 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 31/03/19 en 10% indien geboekt vanaf 01/04/19 en 

uiterlijk 21 dagen voor aankomst.

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

643 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-florence/villa-le-maschere
https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-florence/villa-le-maschere
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ITALIË | Toscaanse Rivièra | Viareggio

PRINCIPE DI PIEMONTE
CULINAIR | HERITAGE

        

 

Deluxe Kamer  

Principe di Piemonte heeft een verrassende smaakvolle inrichting waarbij 

de historische stijlelementen bewaard zijn gebleven. Hoge plafonds en 

fraaie ramen creëren licht en ruimte. Gangen met Terrazzo-vloeren, Murano 

kroonluchters en deuren met liberty-stijl glas in lood zijn geraffineerd in 

combinatie gebracht met een modern interieur en mooie Spa. Italië-liefhebbers 

zullen hier aangenaam verblijven. Het hotel ligt aan de boulevard, door een weg 

gescheiden van voetgangerszone, boetieks en het lange zandstrand. De lucht- 

haven van Pisa ligt op ca. 35 km. Vanuit Viareggio loopt een ca. 10 km lang 

fietspad langs zee naar Forte dei Marmi. Florence, Volterra en Siena zijn in een 

dagtocht te bezoeken.

FACILITEITEN
Sfeervolle entree, lounge met eigentijdse loungestoelen. Karakteristieke 

Italiaanse bar, lounge en overdekt terras aan straatzijde. Op het dak een klein 

zwembad met jacuzzi, hardhouten zonneterras, sunsetbar en panoramisch 

uitzicht. Op het strand heeft u tegen betaling van ca. € 24,- per dag/ 

persoon toegang tot een ‘Bagno’ met een parasol, ligbed en zoutwaterzwembad. 

Parkeerplaats (kosten ca. € 15-34,- per dag, vooraf reserveren, ter plaatse te 

betalen). Het Spacenter Benessere biedt aromatherapie, Kneippbaden, sauna en 

kleine fitnessruimte (inclusief). Uitgebreide keuze in massages en schoonheids- 

behandelingen. In het halfpensionrestaurant Regina kunt u genieten van de 

mediterrane keuken. Het elegante 2*michelinrestaurant Piccolo Principe ligt op 

de 5e etage en en serveert uitstekende Italiaanse gerechten. De poolbar op het 

dakterras voor cocktails (weersafhankelijk). Fietsverhuur inclusief.

ACCOMMODATIE
De 106 kamers en suites zijn verdeeld over 5 verdiepingen. De kamers op 

elke verdieping zijn ingericht in de stijl van achtereenvolgende tijdsperiodes: 

internationaal, art-deco, koloniaal of imperiaal, eindigend op de 5e verdieping 

met moderne kamers. Voorzien van airconditioning, telefoon, flatscreen-tv 

en minibar. De kamers op de 1e-3e verdieping beschikken over balkon. De 4e 

verdieping over Frans balkon. Badkamer met bad/douche of douche. Kamers 

met verbindingsdeur mogelijk.

Classic Kamer (ca. 20 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer en bergzicht.

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegante kamer gesitueerd op elke 

verdieping. Boekbaar met zijdelings uitzicht over zee of frontaal zeezicht. 

Deluxe Kamer Zijzeezicht (ca. 28 m², max. 3 pers.): fraaie kamer op de 2-4 

etage. Zijdelings uitzicht over zee of het omliggende landschap.

Family Kamer (ca. 44 m², min. 3 volw. en max. 4 volw. + 2 kind.): deze kamer 

bestaat uit 2 Superior Kamers met tussendeur en zeezicht.

Suite (ca. 42-60 m², max. 4 pers.): ca. 42 m²): met zit- en separate slaapkamer. 

Mooi uitzicht over zee. Riante badkamer met bad/douche of douche.

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

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

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   676 992 983 633

Superior Kamer zijdelings zeezicht   719 1089 1080 691

Extra: gratis toegang tot de ‘bagno’ (gebruik van 1 parasol en 2 ligbedden  aan het strand) bij verblijf 

in een Suite. Bij verblijf in een Family Kamer, Superior Kamer (zij-)zeezicht en een Deluxe Kamer 

gratis toegang tot de ‘bagno’ (gebruik van 1 parasol en 2 ligbedden) in de maanden mei, juni en van 

26/08/19 t/m 06/10/19.

Gratis nachten: 3=2 bij verblijf van 01/04/19 t/m 07/04/19 en van 22/09/19 t/m 31/10/19; 4=3 bij 

verblijf van 08/04/19 t/m 18/04/19, van 22/04/19 t/m 08/05/19, van 12/05/19 t/m 20/06/19, van 

24/06/19 t/m 30/06/19 en van 25/08/19 t/m 21/09/19; 5=4 bij verblijf van 03/08/19 t/m 09/08/19 

en van 18/08/19 t/m 24/08/19.

Honeymoon: een fles mousserende wijn bij aankomst.

Kamerkorting: 35% bij verblijf van 08/04/19 t/m 18/04/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 18/04/19, van 22/04/19 t/m 31/05/19 van 

08/06/19 t/m 31/10/19 en 15% bij verblijf van 01/06/19 t/m 07/06/19 indien 30 dagen voor aan-

komst geboekt.

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

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

1.458 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-pisa/principe-di-piemonte
https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-pisa/principe-di-piemonte
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Lido di Camaiore | Toscaanse Rivièra | ITALIË

VERSILIA LIDO / UNA ESPERIENZE
DESIGN | WELLNESS

 

     SUPERIOR

F 

  

De regio Toscane is vooral bekend vanwege haar vele kunstschatten en het 

lieflijke landschap. Rijen cipressen, olijfgroene heuvels, valleien en wijngaarden 

die zich tot de horizon uitstrekken. Kunststeden als Siena, Lucca en Cortona 

zijn in een dagtocht te bereiken. Hotel Versilia ligt op een toplocatie nabij de 

mooiste zandstranden van de badplaats Lido di Camaiore. De schitterende 

ligging en de hedendaagse inrichting zorgen voor een ontspannen verblijf. Het 

chique dakterras in loungestijl is de perfecte plek om van de zonsondergang en 

een cocktail te genieten. Versilia beschikt over trendy kamers en suites en een 

uitstekend restaurant. Het hotel ligt op 30 m van strand en zee langs de kust 

van Viareggio, op ca. 8 km van Forte Dei Marmi en ca. 38 km van de luchthaven 

van Pisa. Een 18-holes golfbaan ligt op ca. 15 km en het centrum van Lido di 

Camaiore op ca. 1,2 km. 

FACILITEITEN
Het hotel ligt in een schitterende tuin. Op het brede zandstrand zijn ligstoelen 

en parasols te huur. Zwembad van 25 m² omgeven door zonneterrassen,  

ligstoelen en parasols. Het hotel is ingericht in een moderne, minimalistische 

stijl en beschikt over een dakterras met een bar en een panoramisch uitzicht op 

zee. In de zomermaanden 3x per week live-muziek. In de avond worden verse 

visgerechten van de grill geserveerd. Het UNA Restaurant biedt traditionele 

Toscaanse en mediterrane specialiteiten. Verder een verwarmd binnenzwembad 

met hydromassagebad met uitzicht op de mooie tuin. Tevens stoombad, 

fitnessruimte, 2 tennisbanen (inclusief) en fietsverhuur. Het Spacenter biedt 

een uitgebreid aanbod aan massages en schoonheidsbehandelingen. De 

miniclub (3-12 jaar) is geopend van 16:00-22:00 uur van juni-september.  

Gratis parkeergelegenheid. 

ACCOMMODATIE
De 68 kamers en suites zijn modern ingericht met veel lichtinval en houten 

vloeren. Voorzien van airconditioning, kluisje, flatscreen-tv en minibar. Compleet 

ingerichte badkamer met bad of douche. Gemeubileerd balkon of terras. 

Classic Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): in modern design ingericht. Gedeeltelijk uit- 

zicht over de tuin. Kamers kunnen gecombineerd worden middels verbindingsdeur. 

 Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruim en elegant ingericht met moderne meubels, 

ruime woon- en slaapkamer, gescheiden door schuifdeuren, koffie-/theezet-

faciliteiten en sofabed. Badkamer met douche/bad, Groot balkon en zijdelings 

zeezicht. 

Junior Suite DeLuxe (ca. 52 m², max. 2 volw. + 2 kind.): voorzien van inloopkast 

en groot terras met uitzicht over de tuin. Badkamer met bad/douche.

Family Kamer (ca. 40 m², max. 4 pers.): bestaat uit 2 Classic Kamers met 

verbindingsdeur, uitermate geschikt voor families.

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

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

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   828 1035 1123 866

Junior Suite   990 1342 1445 963

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/05/19, van 22/06/19 t/m 05/07/19 en van 

25/08/19 t/m 31/10/19. 5=4 bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/05/19.

Honeymoon: 1 fles mousserende wijn bij aankomst en kamer upgrade (indien beschikbaar) bij mini-

mum verblijf van 4 nachten. Niet geldig van 22/06/19 t/m 30/08/19.

Mealupgrade: gratis upgrade naar halfpension bij verblijf van 25/05/19 t/m 13/09/19.

Seniorenkorting: 5% korting bij 65 jaar en ouder bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 13/04/19 t/m 11/10/19 indien geboekt voor 31/01/19 en 

10% indien geboekt van 01/02/19 t/m 31/03/19.

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.310 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-pisa/versilia-lido-una-esperienze
https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-pisa/versilia-lido-una-esperienze
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ITALIË |  Toscane | Castelnuovo Berardenga 

CASTEL MONASTERO
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

        

 

  

In de wijngaarden van de Chianti-regio ligt het historische Castel Monastero 

op een rustig domein tussen de wijnranken en de olijfgaarden. Het voormalige 

kasteel uit de 11e eeuw was ooit de residentie van een adellijke familie uit 

Siena. Na een minutieuze renovatie werd het landgoed in 2009 geopend als 

een luxueus hotel. Hierbij is de antieke stijl en historische waarde perfect 

behouden. Omgeven door een 4 ha grote tuin met olijfbomen, wijngaarden en 

kastanjebomen biedt het alle voorzieningen voor een ontspannen en exclusief 

verblijf. Castel Monastero ligt in het hart van de Ombrone op ca. 110 km van 

Florence en ca. 23 km van Siena. 

FACILITEITEN
Het hart van het hotel bevindt zich een middeleeuws plein met 2 restaurants, 

lounge en een bar. In de fraaie tuin bevinden zich 3 zwembaden met ligbedden, 

parasols en een tennisbaan. De miniclub is geopend in juli en augustus. 

In een apart gebouw ligt een schitterend Spacenter van ca. 1.000 m². Een 

gekwalificeerd team van experts staat ter beschikking voor professioneel 

advies. De Spa biedt zowel moderne als traditionele behandelmethoden, 

Kneippbaden en een verscheidenheid van detox- en wellnessprogramma’s. 

Voorts een overdekt therapeutisch zoutwaterzwembad, sauna, stoombad, 

jacuzzi en luxe douches (tegen betaling). Moderne fitnessruimte. Het 

restaurant La Cantina serveert lokale specialiteiten en uitstekende wijnen. 

Onder leiding van de chef-kok Nello Cassese kunnen gasten genieten van 

regionale Toscaanse gerechten en internationale specialiteiten. Het gastrono- 

mische restaurant Contrada staat onder leiding van de sterrenkok Gordon 

Ramsay. Zijn exclusieve restaurant biedt verrassende en spectaculaire menu’s 

(geopend van mei-oktober). De wijnkelder bevat een groot aanbod van de beste 

wijnen uit de Toscaanse en de Chianti-regio.

ACCOMMODATIE
De 74 kamers en suites zijn ingericht in een eigentijdse stijl en Toscaans design. 

De kamers bieden een mooi uitzicht over de wijngaarden, de olijfboomgaarden 

of de binnenplaats van het hotel. Alle voorzien van kingsizebed of twee aparte 

bedden, flatscreen-tv, parketvloer of originele terracotta vloeren, telefoon, iPod-

dockingstation, minibar, airconditioning en kluisje. Fraaie badkamer met bad en 

separate douche. 

Superior Kamer (ca. 32 m², max. 2 pers.): elegante kamer.

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 2 pers.): ruim ingericht met schrijftafel en inloopkast.  

Prestige Kamer (ca. 48 m², max. 3 pers.): mooie kamer met zithoek.

Junior Suite (ca. 56 m², max. 2 volw. + 2 kind.): met een gecombineerde woon-/slaap- 

kamer waar een extra bed geplaatst kan worden.

Junior Suite Piazza (ca. 56 m², max. 3 pers.): gelegen rondom het centrale plein. 

Executive Suite (ca. 66 m², max. 3 pers.): met aparte woon- en slaapkamer.

Villa Lavanda (ca. 300 m², max. 7 pers): deze schitterende 17e - eeuwse Villa ligt op 

korte afstand van Castel Monastero en wordt omgeven door een bloeiende Chianti 

wijngaard. De villa is zorgvuldig gerestaureerd met terracotta-vloeren en houten 

balken. In duplex met 3 ruime slaap- en badkamers, grote woonkamer met 

uitzicht op de tuin. Groot terras met zit- en eetgedeelte. Butler en kok op 

aanvraag.

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

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

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   940 942 1029 933

Deluxe Kamer   1004 1006 1126 997

Extra: 1x diner voor twee (excl. drankjes) in restaurant ‘Cantina’ bij verblijf van min. 4 nachten in een 

van de (Junior) Suites.

Gratis nachten: 7=5 en 4=3  bij verblijf van 28/03/19 t/m 30/06/19, van 01/08/19 t/m 11/08/19, van 

17/08/19 t/m 31/08/19 en van 01/10/19 t/m 31/10/19.

Honeymoon: Fles Italiaanse mousserende wijn en bloemen bij aankomst.

Vroegboekkorting: 15% indien 75 dagen voor aankomst geboekt.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

551 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-florence/castel-monastero
https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-florence/castel-monastero
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Montalcino | Toscane | ITALIË

 ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO
CULINAIR | GOLF | HERITAGE

        

 

Junior Suite   

Dit exclusieve hotel ligt op een fantastische locatie omringd door cipressen, zacht 

glooiende wijngaarden en gouden korenvelden. Wijn, traditie en geschiedenis 

worden hier op een fantastische manier gecombineerd. Castiglion del Bosco 

beschikt over de meest prestigieuze Toscaanse wijngaarden en produceert zelf 

de befaamde Brunello-wijn. Een droom van een hotel voor de Italië-liefhebber. 

Gelegen in Val d’Orcia (UNESCO World Heritage Site), op 12 km van Montalcino, 

36 km van Siena en 120 km van de luchthaven van Florence. 

FACILITEITEN
Met cipressen omzoomde oprijlaan. Ontvangsthal met receptie en lounge. In de 

naastgelegen bodega vinden wijnliefhebbers een brede selectie hoogwaardige 

wijnen, tevens wijnproeverij en rondleiding mogelijk. Uitkijkend over de 

heuvels met wijngaarden en lavendel-velden ligt het schitterende zwembad 

met zonneterras en poolbar. De twee restaurants serveren seizoengebonden 

gerechten voor lunch en diner. Osteria La Canonica met verse regionale 

gerechten. Daarnaast biedt het elegante restaurant Campo del Drago met 

terras en wijnkelder gerechten uit de Italiaanse keuken. De gezellige CdBar met 

panoramisch terras nodigt u uit voor een aperitief. Osteria la Canonica is gelegen 

in het hart van de ‘Borgo’ en ligt vlakbij de kerk San Michele. In deze Osteria 

kunt u genieten van authentieke Toscaanse gerechten. Tevens kooklessen zoals 

het bereiden van verse pasta en pizza en een kidsclub. De exclusieve Spa met 

La Prairie schoonheidsproducten biedt een ruime keuze aan massages en 

behandelingen, tevens fitnessruimte. De adembenemende 18-holes golfbaan is 

ontworpen door de legendarische Tom Weiskopf. Deze prestigieuze golfbaan is 

de enige privébaan in Italië die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

ACCOMMODATIE
De 23 elegante en individueel ingericht kamers en suites weerspiegelen de 

geschiedenis van de regio. Voorzien van kingsizebed of twee aparte bedden, een 

zithoek, iPod-dockingstation, minibar, Nespresso-apparaat en airconditioning. 

Luxe badkamer met bad/douche of separate douche. 

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 pers.): met warme kleuren ingericht en gelegen 

in het hoofdgebouw. Riante slaapkamer met comfortabele zithoek. Terras met 

uitzicht op het schitterende landschap. 

Junior Suite (ca. 75 m², max. 2 pers.): aparte woon- en slaapkamer. Sommige Junior 

Suites hebben een terras met uitzicht over de binnenplaats. 

Borgo Suite (ca. 85 m², max. 3 pers.): het karakteristieke aan de Borgo Suites zijn 

de ruime woonkamers met grote slaapkamer en kunstvoorwerpen. Sommige 

Borgo Suites hebben een eigen terras. 

Terrace Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): groot terras met schitterende planten en 

bloemen. Ruime slaap- en woonkamer en inloopkast. 

CdB Suite (ca. 125 m², max. 3 pers.): royale slaap- en woonkamer, badkamer, 

inloopkast. Sommige suites hebben een extra badkamer. Terras of privétuin. 

Het hotel beschikt tevens over 11 spectaculaire Villa’s van 3-6 slaapkamers 

verspreid door de vallei en langs de golfbaan. Elke villa heeft zijn eigen unieke 

locatie en schitterend landelijke interieur. De villa’s zijn alle voorzien van een 

verwarmd privézwembad, sommige met tennisbaan en zeer veel privacy. 

Villa Alba (ca. 261 m², max. 6 volw. + 2 kind.): gelegen op een top van een heuvel. 

Zeer elegante villa met 3 slaapkamers en 3 en suite badkamers en riante 

woonkamer. Extra gebouw met aparte slaap- en badkamer. Volledig ingerichte 

keuken met eettafel. Schaduwrijk terras met eettafel en verwarmd zwembad. 

De roomservice serveert elke ochtend het ontbijt in de villa. U kunt tevens 

gebruik maken van in villa-dining. Hierbij komt een chef-kok in uw villa koken 

zodat u kunt genieten van een voortreffelijk diner (tegen betaling).

Raadpleeg onze website voor een uitgebreide beschrijving van de andere villa’s.

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

en naar Florence, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   1489 2031 2035 1621

Junior Suite   1732 2280 2284 1808

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

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

359 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-florence/rosewood-castiglion-del-bosco
https://www.silverjet.nl/nl/italie/toscane-florence/rosewood-castiglion-del-bosco
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AMALFIKUST & CAPRI

Een reis naar de Amalfikust is een reis naar de zon, met een kustlijn van wel honderd kilometer, met zandstranden en prachtige rotsachtige 

baaien die in de blauwe zee spiegelen. De mengeling van zee, kunst, levensvreugde en zon zal de bezoeker dag na dag meer gaan bevallen.

volgen. Zie de navolgende pagina’s waar wij deze 

aantrekkelijke privéreis hebben beschreven. 

AUTOHUUR 

De hotels langs de Amalfikust en op Capri 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.

  

Een van de mooiste kusten ter wereld is de Amalfi-

kust gelegen ten zuiden van de Golf van Napels. 

Langs de Amalfikust loopt een smalle autoweg met 

schilderachtige dorpjes en adembenemende uit-

zichten. Sinds 1996 staat deze schitterende kust 

op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Elk dorpje heeft 

zijn eigen karakter en bezienswaardigheden. Een 

van de bekendste is Positano. In de nauwe straat-

jes zijn veel trendy boetieks en winkels met lokale 

ambachten te vinden. In het centrum ligt de be- 

roemde kerk Santa Maria Assunta. In Positano 

bieden wij het boetiekhotel Villa Franca aan, 

gelegen op een uitzonderlijk mooie locatie met een 

betoverend uitzicht over de Amalfikust. 

19 km verder vindt u de plaatsje Amalfi. De Arabisch-

Normandische Dom met zijn hoge trap is het meest 

opvallende bouwwerk in het centrum. In Amalfi 

bieden wij het Grand Hotel Convento di Amalfi aan, 

spectaculair gelegen op een klif en gehuisvest in 

een voormalig klooster. 

De parel van deze kust is ongetwijfeld Sorrento op 

het schiereiland, een prachtige historische stad met 

een schitterend uitzicht over de Golf van Napels. 

In en bij Sorrento kozen wij voor het recentelijk 

gerenoveerde Grand Hotel Royal en het elegante 

Bellevue Syrene, een 18e-eeuwse villa waar 

de klassieke architectuur bijzonder fraai wordt 

vermengd met modern design. Beide hotels liggen 

in het centrum van Sorrento.

Het schitterende vulkanische eiland Capri bereikt u 

middels een 45 minuten durende overtocht vanuit 

de haven van Napels. Het is sinds de jaren vijftig van 

de vorige eeuw een waar jetset-oord, bekend om 

zijn allure, designwinkels en luxe restaurants. De 

hoofdstad van het eiland is Capri-Stad. In het hoger 

gelegen plaatsje Anacapri (‘ana’ betekent ‘boven’ 

in het Oud-Grieks) bieden wij het elegante Capri 

Palace Hotel & Spa en het charmante boetiekhotel 

Melia Villa Capri aan. 

Ontdek de veelzijdigheid van dit prachtige stukje 

Italië tijdens een reis die Napels, Amalfi en Capri 

met elkaar combineert. Een aanrader is tevens om 

Sorrento met Pompeï en Napels te combineren.  En 

waar u de mogelijkheid heeft een kookcursus te 

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Ischia

Capri

Sorrento
AmalfiPositano

Napels

Bellevue Syrene
Hotel Royal

Convento di Amalfi

Villa Franca

Capri Palace
Meliá Villa Capri

Vesuvio

Amalfikust & Capri Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C  13  14  15  18  23  26  28  29  27  22  17  14

Watertemperatuur in °C  15  14  14  15  18  22  25  26  24  22  19  16

Zonne-uren per dag  4  4  5  6  8  9  10  9  8  6  4  3

Dagen met enige neerslag  14  13  14  10  6  4  2  4  6  9  12  14
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NAPELS - CAPRI -  AMALFI

 Amalfi Kust

Napels

 Capri

Dag 1: Amsterdam - Napels

U vliegt met Transavia naar Napels. Na aankomst 

vertrekt u per privétransfer naar het Grand 

Hotel Vesuvio voor een verblijf van 2 nachten, Dit 

stijlvolle hotel, waar hedendaags en historisch 

elkaar ontmoeten, is een goede uitvalsbasis om het 

bruisende Napels te ontdekken. De ‘Leading Hotel 

of the World’ heeft een uitstekende ligging met zicht 

over de Golf van Napels met in de verte de eilanden 

Capri en Ischia. U vindt een beschrijving van deze 

accommodatie op blz. 145.

Dag 2: Napels

Een hele dag om deze prachtige stad met ontelbare 

kerken, paleizen en geweldige bezienswaardig heden 

als Pompeii te verkennen. Napels is een heerlijke 

stad met historische gebouwen, interessante 

musea en een gezellig straatleven.de legendarische 

Spaccanapoli, een lange straat dwars door het oude 

centrum. Bezoek de vele monumenten die Napels 

rijk is: het Nationaal Archeologisch Museum, het 

Koninklijk Paleis, het Castel Nuovo, het Spaans 

kwartier met zijn smalle en kleurrijke straatjes. 

Met altijd op de achtergrond het indrukwekkende 

silhouet van de Vesuvius. Op het lijstje van niet 

te missen bezienswaardigheden van vrijwel elke 

bezoeker zijn de ruïnes van Pompeii. Pas in 1748 

werden de eerste opgravingen gedaan, waardoor 

het een van de best bewaarde Romeinse steden is.

Dag 3-4: Napels - Capri

U bereikt Capri vanaf de haven van Napels per 

draagvleugelboot in ca. 45 minuten. Capri is een 

wonderschoon eiland en staat ook wel bekend als het 

‘jetset eiland’. U vindt hier kalkachtige rotsen, steile 

kusten, mooie baaien en schilderachtige plaatsjes. 

Het mondaine eiland biedt exquise restaurants en 

chique boetieks. Maak ook een boottochtje naar 

de Grotta Azzura. U verblijft 2 nachten in het Meliá 

Villa Capri in Anacapri. Een beschrijving van deze 

accommodatie vindt u op blz. 145.

Dag 5: Napels - Amalfi

Vandaag verlaat u het eiland Capri per ferry en via 

Sorrento wordt u naar het plaatsje Amalfi, ongeveer 

35 km ten zuiden van Sorrento gebracht. De weg 

voert langs de Amalfikust, een wondermooie 

kustlijn van wel honderd kilometer lang met 

zandstranden en prachtige rotsachtige baaien die in 

de blauwe zee spiegelen. U geniet van schitterende 

panoramische uitzichten en pastelkleurige dorpjes. 

U neemt uw intrek in het spectaculair op een klif 

gelegen Convento di Amalfi. U vindt een beschrijving 

van deze accommodatie op blz. 149.

Dag 6-7: Amalfi

Geniet van het verblijf in uw accommodatie. Maak 

een dagtochtje langs de Amalfikust, besprenkeld 

met plaatsjes met unieke stadsbeelden en machtige 

kerkgebouwen. Bezoek het plaatsje Amalfi met 

als meest opvallende bouwwerk de Arabisch-

Normandische ’Duomo’ met majestueuze trappen 

en bezoek het schitterend gelegen plaatsje Ravello.

Dag 8: Amalfi - Napels - Amsterdam

Per privétransfer wordt u vandaag weer terugge-

bracht naar de luchthaven van Napels, alwaar u op 

het vliegtuig terug naar Amsterdam stapt.

Napels, Capri & Amalfi, 8-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon mei jun aug sep

Tweepersoonskamer  1765 2570 2790 2165 

Hotels

Napels Grand Hotel Vesuvio  5*

Capri Meliá Villa Capri  4*deluxe

Amalfi Convento di Amalfi  5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar en van Napels en luchthavenbelasting.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Luxe privétransfer tussen de accommodaties en (lucht)haven.

•  Taxi-transfer op Capri.

•  Ferry van Napels-Capri en Capri-Sorrento.

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

  Napels in een Classic Kamer, 2 nachten in Capri in een Deluxe

 Kamer, 3 nachten Amalfi en een Superior Kamer.

 NB: Melia Villa Capri is geopend van 21 april - 29 sep 2019.

Combineer uw verblijf aan de Amalfikust met een aantal nachten op het jetset eiland Capri 

en in het bruisende Napoli!

Privéreis | Amalfikust & Capri | ITALIË

Ischia

Capri

Sorrento

Amalfi

Positano

Napels

https://www.silverjet.nl/nl/napels-capri-amalfi
https://www.silverjet.nl/nl/napels-capri-amalfi
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NAPELS & POMPEÏ

 

Napels

 Pompeï

Tijdens deze boeiende reis wordt u ondergedompeld 

in de fascinerende wereld van de wijnbouw, bereidt 

u een authentieke Napolitaanse pizza, gaat u op 

ontdekking door het bruisende Napels, bezoekt u 

de Romeinse stad Pompeï en wandelt u naar de top 

van de mysterieuze Vesuvius.

Dag 1: Amsterdam - Napels

U vliegt met Transavia van Amsterdam naar Napels. 

Na aankomst privétransfer naar Sorrento voor 5 

overnachtingen in het Grand Hotel Royal, waar de 

nadruk ligt op de verfijnde keuken en de warme 

gastvrijheid. Het hotel ligt op een benijdenswaardige 

locatie nabij het centrum en boven op een klif met 

adembenemend uitzicht op de baai van Napels 

en de Vesuvius. Een ideale uitvalsbasis voor een 

bezoek aan de talrijke bezienswaardigheden.

Dag 2: Sorrento - Napels

Na het ontbijt vertrek naar Napels voor het bakken 

van uw eigen pizza, het culinaire icoon van de 

stad. Pizza’s werden al bereid in 1889, toen de kok 

Raffaele Esposito een speciale pizza bereidde ten 

ere van Koningin Margherita van Italië. Onder het 

toeziend oog van een professionele lokale ‘pizzaiolo’ 

mengt en kneedt u uw eigen deeg en belegt u het 

met de beste lokale ingrediënten. De kookcursus 

vindt in de pizzeria plaats en duurt 3 uur. Na de 

lunch neemt de deskundige gids u mee door 

Napels om de historische bezienswaardigheden, 

de bruisende pleinen en de culturele hoogtepunten 

van de stad te ontdekken. De havenstad Napels 

heeft een rijke geschiedenis, veel kunst en cultuur, 

een wereldberoemde keuken en een eigen dialect. 

Tijdens een stadswandeling krijgt u een goed beeld 

van de Napolitanen van toen en nu. U ziet o.a. het 

koninklijk paleis van Napels (Palazzo Reale), de 

Galleria Umberto I, de kleurrijke Spaccanapoli-buurt 

en het Teatro di San Carlo, het oudste operagebouw 

in Italië. In de namiddag terugkeer naar Sorrento.

Dag 3: Pompeï & Vesuvius

Pompeï ligt ca. 25 km ten zuiden van Napels en staat 

bekend als een van de best bewaarde Romeinse 

steden. In het jaar 79 werd de stad bedekt door as als 

gevolg van een uitbarsting van de Vesuvius. U gaat 

met een lokale gids op verkenning naar de plek van 

het meest beroemde archeologische erfgoed van 

Italië. U ziet het oude plein en het forum van de stad, 

de thermische baden, het bordeel van Pompeï, het 

Lupanare en de prachtige muurfresco’s in het Casa 

dei Vetti. Aansluitend rijdt u naar het wijndomein 

van Le Lune del Vesuvio, gevestigd op de flanken 

van de Vesuvius. De wijnboerderij produceert wijnen 

met de druiven uit de eigen wijngaarden. Na de 

wijndegustatie wordt een heerlijke Napolitaanse 

lunch geserveerd. Vervolgens rijdt u naar de indruk-

wekkende krater van de Versuvius. Het officiële 

begin van de wandelroute naar de krater ligt op 1000 

meter (exclusief entree € 10,- p.p.). De Vesuvius is 

naast de Etna de enige nog actieve vulkaan van 

Europa. Op de top heeft u een schitterend uitzicht 

over de stad Napels en de Golf van Napels. 

Dag 4-5: Sorrento en omgeving

Geniet van het verblijf in uw accommodatie. Maak 

een boottochtje langs de Amalfikust naar b.v 

Positano en Amalfi, of een dagtocht per ferry naar 

het eiland Capri.

Dag 6: Sorrento -Amsterdam

Rond de middag privétransfer naar de luchthaven 

van Napels voor uw terugvlucht naar Amsterdam.

Wijnreis, 6-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  2411 2615 2702 2530 

Hotels

Sorrento Grand Hotel Royal   5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar en van Napels en luchthavenbelasting.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Luxe privétransfer tussen de accommodatie en luchthaven en  

 de genoemde excursies op dag 2 en 3.

•  Privégids in Napels en Pompeï inclusief entreegelden.

•  Kookcursus, wijnproeverij en lunch op dag 2 en 3.

•  5 overnachtingen o.b.v. logies/ontbijt in een Classic Kamer.

Combineer het pittoreske Sorrento met het bruisende Napoli, de Romeinse stad Pompeï en de indrukwekkende Versuvius,

met een wijnproeverij en een kookcursus
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NAPELS & POMPEÏ
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Combineer het pittoreske Sorrento met het bruisende Napoli, de Romeinse stad Pompeï en de indrukwekkende Versuvius,

met een wijnproeverij en een kookcursus
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Junior Suite 

  

GRAND HOTEL VESUVIO
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

MELIÁ VILLA CAPRI
BOUTIQUE

              DELUXE

Grand Hotel Vesuvio is een klassiek tophotel uit de 19e eeuw in de schaduw 

van de Vesuvius en het centrum van Napels. Door de uitstekende ligging met 

zicht over de Golf van Napels is het hotel tevens een goede uitvalsbasis om 

het fascinerende Napels te ontdekken of voor een combinatiereis met het 

eiland Capri en de Amalfikust. Op loopafstand van elegante winkels en vele 

bezienswaardigheden. 

FACILITEITEN
Majestueuze hal met cocktaillounge. Het fitness & relaxation center Echia Club 

is een intieme Spa in Romeinse stijl met fitnessruimte, stoombad, jacuzzi, 

hydromassagepool en sauna. Op de 9e etage bevindt zich de pianobar. Het 

à la carte restaurant Caruso op de bovenste verdieping serveert Italiaanse 

specialiteiten en heeft een trendy loungebar met schitterend uitzicht over de 

Golf van Napels (op maandag gesloten). Het ontbijtbuffet wordt geserveerd in 

het restaurant Pucini.

ACCOMMODATIE
De 60 kamers zijn klassiek-elegant ingericht met airconditioning, telefoon, 

flatscreen-tv, gratis wifi, kluisje en minibar. Marmeren badkamer met douche/

bad. Kamers kunnen gecombineerd worden.

Classic Kamer Landzicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): met zicht over de stad.

Deluxe Kamer Zeezicht: met zithoek Badkamer met douche. 

Junior Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): open plan woon/slaapkamer en zeezicht. 

Badkamer met bad.

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

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

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug  okt

Classic Kamer Landzicht   619 582 649 611

Deluxe Kamer Zeezicht   695 658 733 687

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.

Het kleinschalige Meliá Villa Capri ligt op een rustige locatie in het centrum 

van Anacapri op het eiland Capri in een wirwar van straatjes met leuke bars, 

restaurants en boetiekjes. Het hotel is ontworpen in mediterrane stijl met witte 

muren en terrassen met druivenranken en geurige bloemen. Het interieur is 

modern met elegant designmeubilair. Op ca. 20 min. van de haven van Capri.

FACILITEITEN
Fraai zwembad met jacuzzi, zonneterrassen met poolbar, ligstoelen en parasols. 

In het Marea restaurant serveert de chef-kok mediterrane gerechten zowel 

binnen als buiten in de citroentuin. Trendy bar en fitnessruimte. Schitterend 

Spacenter voorzien van stoombad, Kneippbad en sauna (inclusief). Tevens een 

breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 19 elegante kamers en suites die in perfecte harmonie 

van modern design en hoogwaardige materialen zijn ingericht. Fraaie badkamer 

in exclusief design.

Deluxe Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): met stadszicht. Jacuzzibad of douche.

Deluxe Balcony Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): kingsizebed en fraaie badkamer 

met jacuzzibad. Balkon met mooi uitzicht op Anacapri.

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

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

naar de luchthaven en ferry/taxi-transfer naar/in Capri

Kamertype   mei jun aug  sep

Deluxe Kamer   829 863 970 763

Deluxe Balcony Kamer   867 905 1010 801

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 21/04/19 t/m 29/09/19 en 5=4 bij verblijf van 21/04/19 t/m 

30/05/19 en van 16/09/19 t/m 29/09/19.

Kamerkorting: 15% bij verblijf van min. 5 nachten van 31/05/19 t/m 15/09/19.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.  

NB: het hotel is geopend van 21 april t/m 29 september 2019

https://www.silverjet.nl/nl/italie/capri/melia-villa-capri
https://www.silverjet.nl/nl/italie/capri/melia-villa-capri
https://www.silverjet.nl/nl/italie/napels/grand-hotel-vesuvio
https://www.silverjet.nl/nl/italie/napels/grand-hotel-vesuvio
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CAPRI PALACE HOTEL & SPA
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

       DELUXE

 Beachclub

Suite Capritouch  

Elegant tophotel van internationale allure met mediterrane flair. Gebouwd in de 

stijl van een 17e-eeuws Italiaans paleis met een unieke ligging in het idyllische 

stadje Anacapri. Capri Palace heeft een adembenemend uitzicht over de baai 

van Napels en de eilanden Ischia en Procida. U wordt geïnspireerd door kunst, 

culinair verrast en verwend door de persoonlijke service. Piazza di Anacapri 

met elegante boetieks ligt direct naast het hotel. De overtocht vanuit de haven 

Napels naar Capri duurt ca. 45 minuten. De luchthaven ligt op 10 km van de 

haven. Het centrum van Capri ligt op 2 km.

FACILITEITEN
Lobby met pianobar, diverse lounges met schilderijen uit de privécollectie van 

de eigenaren boetieks. Het uitstekende L´Olivo restaurant, bekroond met 2 

Michelinsterren, serveert mediterrane specialiteiten. Wijnkelder met exquise 

wijnselectie. In de schaduwrijke tuin liggen een (verwarmd) zwembad omgeven 

door zonneterrassen en het trendy restaurant Ragu voor lunch en diner. Riant 

Spacenter ‘Capri Beauty Farm’ met 27 behandelkamers gesitueerd in een 

aparte vleugel van het hotel. Een breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen, 

(thalasso-) therapieën en ‘Leg School Treatments’, kapsalon en fitnessruimte. 

Beachclub met zonneplateau en Michellinsterren-restaurant voor lunch en 3x 

per week diner (op 3 km, gratis shuttleservice). Verder beschikt het hotel over 

een luxe zeiljacht en motorboot. Tevens kooklessen mogelijk.  

ACCOMMODATIE
De 69 kamers en suites zijn modern en elegant ingericht met airconditioning, 

telefoon, flatscreen-tv en minibar. Badkamer met bad of aparte douche. Balkon 

of terras. Maximale kamerbezetting 3 personen, tenzij anders aangegeven. 

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): met tuin/bergzicht (zonder balkon) of 

zeezijde met balkon of terras.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): als de Classic Kamer maar ruimer.

Deluxe Kamer (ca. 35 m²): met tuinzicht, zeezijde of privézwembad in de tuin.

Junior Suite (ca. 40 m²): in open plan met zithoek. Met patio of terras en tuinzicht.   

Ook boekbaar met zijdelings zeezicht.

Star Junior Suite (ca. 45 m²): elegante Junior Suite ter ere van twee stijliconen, 

Audrey Hepburn en Isabelle Adjani. Terras met panoramisch uitzicht over zee.

Suite met privézwembad (ca. 50 m²): voorzien van riante woon- en slaapkamer, 

en 2 badkamers. De wanden zijn versierd met olieverfschilderijen geïnspireerd 

op het werk de kunstenaar, waaronder de beroemde Campbell Soup. Terras en 

tuin met verwarmd privézwembad.

Art Suite (ca. 50 m²): riante woonkamer met werken van de beroemde 

kunstenaar. Aparte slaapkamer en strak vormgegeven badkamer met dubbele 

wastafels, bad en separate douche. Terras met schitterend uitzicht over zee.  Tot 

de Art Suites behoren Suite Kandinsky, Miro en Mondriaan. 

Suite Capritouch (ca. 50 m²): wit en blauw met de hand beschilderde keramische 

vloer, aparte woon- en slaapkamer gescheiden door bogen en gewelfde plafonds.  

Monroe Suite (ca. 80 m²): in minimalistische stijl ingericht. De muren zijn 

versierd met foto’s van Marylin Monroe. Riante woonkamer, aparte slaapkamer, 

inloopkast en fraaie marmeren badkamer. Terras met uitzicht over zee.

Raadpleeg onze website voor een beschrijving van de overige kamers.

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

en naar Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer in Napels, ferry naar Capri 

en shuttleservice op Capri door het hotel v.v.

Kamertype    apr jul aug okt

Classic Kamer    1004 1443 1509 914

Superior Kamer    1200 1767 1833 1110

Extra: U ontvangt bij aankomst champagne en fruit op de kamer, 50 minuten massage per persoon 

per verblijf, frisdrankjes in de minibar, dagelijkse krant bij verblijf in een Star Junior Suite en Suite.

Gratis nachten: 3=2 en 4=3 bij verblijf van 18/04/19 t/m 16/05/19 en van 16/09/19 t/m 20/10/19.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 18/04/19 t/m 16/05/19 en van 16/09/19 t/m 20/10/19 in-

dien 45 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. 

611 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/capri/capri-palace
https://www.silverjet.nl/nl/italie/capri/capri-palace
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Classic Kamer 

  

GRAND HOTEL ROYAL
CITY | CULINAIR | HERITAGE 

BELLEVUE SYRENE
BOUTIQUE | CITY

              DELUXE

Grand Hotel Royal is spectaculair gelegen op een klif met een adembenemend 

uitzicht over de baai van Napels met de Vesuvio en het eiland Capri in de verte. 

Een zorgvuldige renovatie heeft de originele klassieke stijl weer teruggebracht, 

uiteraard met aanvulling van modern comfort en eigentijdse luxe. Het hotel ligt 

in de residentiële wijk van Sorrento en wordt omringd door een fraaie exotische 

tuin. Het centrum van Sorrento ligt op ca. 150 m, de luchthaven van Napels ligt 

op ca. 53 km. Een hotel met een goede ligging en een geweldige service.

FACILITEITEN
In de riante tuin een fraai zwembad, ligbedden en poolbar. Het platform aan 

zee is bereikbaar via trappen of lift (geopend van ca. 15 mei tot 15 oktober) 

met ligbedden, bar en direct toegang tot zee. Het à la carte restaurant La 

Terrasse Royal serveert de meest verfijnde gerechten. Le Relais & Glicini is 

gespecialiseerd in de Italiaanse keuken Het hotel organiseert 1x per week een 

4-gangen galadiner. Voor een heerlijke cocktail of zelfgemaakt ijs kunt u terecht 

in het Bellevue Restaurant. Voorts een fitnessruimte en wellnesscenter. 

ACCOMMODATIE
De 101 schitterend gerenoveerde kamers zijn elegant ingericht en beschikken 

over koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, hoofdkussenservice, flatscreen-tv en 

airconditioning. Fraaie badkamer en gemeubileerd balkon.

Tweepersoonskamer Stadszicht: (ca. 24-31 m², max. 2 pers.): modern ingericht 

met mooi uitzicht over de stad en tuin. Ook boekbaar met zeezicht.

Superior Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): in open plan. Voorzien van een 

tweepersoonsbed of twee aparte bedden. Fraaie badkamer met douche. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug  okt

Tweepersoonskamer Stadszicht   879 1223 1261 928

Tweepersoonskamer Zeezicht   1113 1463 1483 1159

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Deze voormalige 18e eeuwse villa ligt op loopafstand van het gezellige centrum 

van Sorrento. De klassieke architectuur wordt gecombineerd met modern 

design. Bellevue Syrene ligt hoog boven zee op een gunstige locatie en biedt een 

schitterend uitzicht over de Golf van Napels. Een uitstekende keuze voor een 

aantal dagen verblijf in deze schilderachtige stad. Op 5 minuten loopafstand van 

het centrum, Piazza della Vittoria en het Piazza Tasso met zijn vele restaurantjes 

en winkels. Op 50 km van de luchthaven van Napels.

FACILITEITEN
Bar met live pianomuziek. Zonneterras aan zee met ligstoelen, parasols. Toegang 

via een lift. Kleine plungepool in de tuin. Het restaurant La Pergola voor culinaire 

gerechten. Il Pino met buitenterras voor lunch en diner (seizoengebonden). Van 

10:00-20:00 uur worden canapés, vers fruit, frisdranken, plaatselijke wijnen 

en koffie geserveerd in de lounge (inclusief). Mimmo Jodice is een à la carte 

gourmetrestaurant. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 50 individueel ingerichte kamers en suites. Minutieus 

gerenoveerd met behoud van de elegante inrichting. Badkamer met bad/douche.

Classic Kamer (ca. 25-30 m², max. 2 pers.): elegante kamer met balkon.

Superior Kamer (ca. 30-40 m², max. 2 pers.): stijlvol ingericht met balkon.

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

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

de luchthaven.

Kamertype   mei jun aug  sep

Classic Kamer   716 834 885 714

Superior Kamer   754 874 925 752

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 27/04/18 t/m 01/10/18;  5=4 bij verblijf van 27/04/18 t/m 

31/05/18 en van 17/09/18 t/m 01/10/18.

Kamerkorting: 15% bij verblijf van min. 5 nachten van 01/06/18 t/m 16/09/18.

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.  

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sorrento-amalfikust/bellevue-syrene
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sorrento-amalfikust/bellevue-syrene
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sorrento-amalfikust/grand-hotel-royal
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sorrento-amalfikust/grand-hotel-royal
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ITALIË | Zuid-Italiaanse Kust | Positano

VILLA FRANCA
BOUTIQUE | CULINAIR

    

 

Deluxe Kamer  

Villa Franca is een stijlvol boetiekhotel dat al vele jaren in handen is van 

dezelfde familie en waar gastvrijheid een traditie is. Een droomligging en een 

uitzonderlijk mooie locatie met een indrukwekkend zicht op zee en de Amalfi-

kust. Een benijdenswaardige plek op loopafstand van het pittoreske centrum 

van het charmante plaatsje Positano met talrijke winkeltjes en restaurantjes. 

Het plaatsje was tot 1950 een rustig vissersdorp maar nadat kunstenaars en 

schrijvers deze plek hadden ontdekt is het een populaire vakantiebestemming 

geworden. Toch heeft Positano veel van zijn authenticiteit behouden. Op 65 km 

van de luchthaven Napels en 12 km van Sorrento. Zeer aan te raden is een 

combinatie met een van onze hotels in Capri of Sorrento.

FACILITEITEN
Het zwembad ligt op het dak van het hoofdgebouw en biedt een fantastisch 

uitzicht op de baai. Terras met ligbedden, parasols en poolbar. Galli Grill voor 

lunch. Het diner wordt geserveerd in het panoramisch restaurant Li Galli. Hier 

worden verfijnde gerechten uit de traditionele Italiaanse keuken geserveerd, 

vergezeld met een uitgebreide wijnkaart. Aangrenzende bar voor diverse soorten 

champagnes, cocktails en wijnkelder. Fitnessruimte, hamam en fraaie O’Spa 

voor diverse schoonheidsbehandelingen en massages. Gratis shuttleservice 

naar het centrum van Positano en het strand. Bij het strand diverse mogelijk-

heden voor watersporten en boottochtjes. De veerboot naar Capri vertrekt 

vanuit Positano.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 42 kamers verdeeld over het hoofd- en een bijgebouw (op 

30 m). Ingericht met mooie meubels in de traditionele stijl van het schiereiland 

Surrentine. Badkamer met bad/douche, airconditioning, flatscreen-tv, minibar, 

kluisje en een balkon of terras. Kamerbezetting 2 personen. Kamers met 

tussendeur mogelijk.

Classic Kamer (ca. 20 m²): gelegen in het hoofdgebouw, stijlvol ingericht met 

majolicategels. En suite badkamer met douche of bad en queensizebed. Klein 

balkon met gedeeltelijk uitzicht op de pittoreske steegjes van Positano.

Superior Kamer (ca. 25 m²): kingsizebed en zijdelings uitzicht op zee en Positano.

Deluxe Kamer (ca. 27 m²): romantisch ingericht met klein balkon en gedeeltelijk 

uitzicht over zee en Positano. Badkamer met bad/douche.  

HVF Suite (ca. 30 m²): voorzien van terras of balkon met ligbedden en frontaal 

zeezicht. Slaapkamer met kingsizebed en zithoek, Nespresso-apparaat. 

Badkamer met bad of douche.

Studio Suite (ca. 30 m²): moderne suite in open plan voorzien van kingsizebed, 

schrijftafel, Ipad, Nespresso-apparaat en iPod-dockingstation. Badkamer met 

douche of bad. Balkon met zithoek en uitzicht op Positano.

Terrace Suite (ca. 30 m²): in eigentijdse stijl ingericht met kingsizebed, schrijf-

tafel, gratis iPad, Nespresso-apparaat en iPod-dockingstation. Badkamer met 

dubbele douche. Voorzien van groot terras met ligbedden, parasols en schitte-

rend uitzicht op zee en het plaatsje Positano.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): woon-/slaapkamer in open plan en 

Nespresso-apparaat. Badkamer met jacuzzibad. Groot terras met ligbedden en 

parasols. Panoramisch uitzicht op zee. Badkamer met douche of bad/douche.

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

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

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   1121 1493 1580 1170

Superior Kamer   1287 1773 1856 1327

Gratis nachten: 4=3 bij verblijf van 01/04/19 t/m 30/04/19 en van 16/10/19 t/m 31/10/19. Niet 

geldig bij verblijf in een Junior Suite.

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/01/19. Niet geldig bij verblijf in een Classic Kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

891 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sorrento-amalfikust/villa-franca
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sorrento-amalfikust/villa-franca


147 - SILVERJET VAKANTIES

Amalfi | Zuid-Italiaanse Kust | ITALIË

GRAND HOTEL CONVENTO DI AMALFI
CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

       

 

   

Grand Hotel Convento Di Amalfi is gevestigd in een gerenoveerd 12e-eeuws 

klooster. Hoog gelegen tegen de rotsen bij de kust van Amalfi biedt het hotel een 

spectaculair uitzicht op zee. Het combineert op een harmonieuze wijze modern 

comfort met het historische verleden. Tot het klooster behoren een 13e-eeuws 

Normandisch-Arabisch klooster, de ‘Loggia’ en de ‘Passeggiata dei Monaci’, 

waar een mooie wandeling uitzicht biedt op de kustlijn. Het hotel behoort tot 

een van de belangrijkste monumenten van de Amalfitaanse kust. De schoonheid 

van het voormalige klooster is al lange tijd een bron van inspiratie voor 

schilders en fotografen. Gelegen op 10 minuten loopafstand van het historische 

stadscentrum en de haven van Amalfi (gratis shuttleservice). De luchthaven van 

Napels ligt op ca. 64 km. Positano op ca. 30 automin.

FACILITEITEN
Klein zwembad, dat omgeven wordt door een zonnedek, ligstoelen, parasols 

en poolbar. Bootservice (tegen betaling) naar een zandbaai op 5 minuten 

vaarafstand (seizoengebonden, ligstoelen en parasols inclusief). Het restaurant 

Kyushu bevindt zich op de 5e verdieping. Spectaculair terras met uitzicht over 

de kustlijn. De keuken is gespecialiseerd in Japanse en Italiaanse gerechten 

met verse ingrediënten van de hoogste kwaliteit. De bar heeft tevens een 

panoramisch terras met uitzicht op Amalfi en de kust. U kunt daar terecht 

voor een uitgebreide selectie cocktails en theesoorten. Klein wellnesscenter  

voor schoonheidsbehandelingen en massages. Sauna en stoombad zijn inclusief. 

Parkeergelegenheid en fitnessruimte.

ACCOMMODATIE
Alle kamers hebben een panoramisch uitzicht op de Amalfikust en zijn 

voorzien van terracottavloeren, flatscreen-tv, minibar, thee-/koffiefaciliteiten 

en airconditioning. Badkamer met douche of bad/douche. Door het historische 

karakter van het hotel zijn de kamers onderling verschillend in grootte en 

design. Waar aangegeven met balkon.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): ingericht in een moderne stijl. 

Premium Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): met kingsizebed. Sommige kamers 

beschikken over een Frans balkon.

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): ruim ingericht. Sommige kamers met 

balkon.

Junior Suite (ca. 26-35 m², max. 2 pers.): modern ingericht en open plan woon-/

slaapkamer met zithoek. 

Junior Suite Terrace (ca. 35 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

een terras van 30 m² en adembenemende uitzicht op de Amalfikust 

Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): met stijlvol meubilair en aparte woon- en slaap-

kamer.

Presidential Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): elegante suite met groot terras of 

Frans balkon en schitterend uitzicht. Gelegen op de 3e-4e of de 7e etage.

Hermitage Suite (ca. 40 m², max. 2 pers.): schitterend gelegen suite met een 

panoramisch uitzicht over de Amalfikust. Te bereiken via 65 treden. Grote woon-/ 

slaapkamer in open plan met riant terras van 25 m², ligbedden, parasols en 

jacuzzi. Deze suite biedt veel privacy en is uitermate geschikt voor honeymooners.

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

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

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   1007 1732 1814 1088

Premium Kamer   1091 1989 2069 1171

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/19 t/m 16/05/19 en van 30/09/19 t/m 31/10/19. 7=6 bij 

verblijf van 17/05/19 t/m 30/05/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 18/04/19, en van 22/10/19 t/m 26/12/19 in-

dien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Honeymoon: fles prosecco bij aankomst en een kamerupgrade (indien beschikbaar).

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor halfpensi-

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

1.173 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sorrento-amalfikust/grand-hotel-convento-di-amalfi
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sorrento-amalfikust/grand-hotel-convento-di-amalfi
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PUGLIA & MATERA

De regio Puglia (Apulië) in het zuidoosten van Italië wordt met recht de nog onbekende schatkamer van het land genoemd. 

Het is een magische streek met kastelen, barokpaleizen, heerlijke wijnen en betrekkelijk rustige stranden. 

AUTO- EN COMBINATIEREIS
Neem ook een kijkje op de volgende pagina’s, waar 

wij een zeer aantrekkelijke autoreis en een combi-

natiereis Puglia & Matera aanbieden.

AUTOHUUR

De hotels in Puglia bieden wij inclusief een huurauto 

aan. 

Puglia aan de Adriatische en de Ionische Zee is 

in Italië de voornaamste producent van olijven en 

levert ook een groot deel van ’s lands pasta. De regio 

wordt tevens als de bakermat van de Italiaanse 

keuken beschouwd. 

Ten zuidoosten van Bari, de hoofdstad van de regio, 

strekt zich een uitgestrekte kustlijn uit met woeste 

rotskusten en schier oneindige stranden met mooi 

wit zand. Langs deze kust vindt u een aantal aan-

trekkelijke badplaatsen. 

Allereerst Monopoli, waar wij het Il Melograno 

aanbieden, met zijn typisch Apulische architectuur.  

Wat verder naar het zuiden toe selecteerden wij in 

de omgeving van het dorp Savelletri di Fasano een 

tweetal pareltjes. Het luxe resort Borgo Egnazia 

is een waar juweel van de traditionele Apulische 

architectuur aan een schitterende golfbaan en 

tevens uitermate geschikt voor families. Voor een 

aantrekkelijke prijs biedt zich het heerlijke Canne 

Bianche Lifestyle & Hotel aan met een geweldige 

ligging aan zee en een uitstekende cuisine.

Deze accommodaties zijn bijzonder strategisch 

gelegen om de bekendste bezienswaardigheden van 

Puglia te bezoeken: de trulli’s, grijs- en witgekalkte 

ronde puntmutshuisjes die teruggaan tot de 

middeleeuwen. 

Ook Lecce, helemaal in het zuiden van de Italiaanse 

hak en de mooiste 17e-eeuwse barokstad ter 

wereld, is eenvoudig te bereiken. Hier selecteerden 

wij het uitermate fraaie boetiekhotel La Fiermontina. 

Ten zuiden van Lecce bieden wij het heerlijk gelegen 

en elegante Furnirussi Tenuta aan. Ten westen 

van Lecce raden wij het smaakvol gerenoveerde 

Masseria Bagnara aan. Deze masseria heeft 

een karakteristieke bouwstijl en wel die van de 

‘masseria’ (buitenkasteel) die zo kenmerkend is 

voor Puglia. 

Zeer bijzonder is de unieke stad Matera, de 

hoofdstad van de kleine zuidelijke regio Basilicata, 

waar u kunt verblijven in het indrukwekkende 

Palazzo Gattini. Het beste hotel van Matera en het 

is een unieke ervaring om een aantal nachten te 

verblijven in deze bijzondere stad.

IONISCHE 
ZEE

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Fasano

Vieste

Lecce

Brindisi

Bari
Monopoli

Torre Canne

Lizzano
Carpignano

Matera

Borgo Egnazia
Il Melograno

Canne Bianche

Furnirussi
Bagnara

Fiermontina
Palazzo
GattiniPuglia & Matera Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C  12  13  15  18  23  26  29  29  26  21  17  13

Watertemperatuur in °C  14  14  14  15  18  21  24  25  23  20  17  15

Zonne-uren per dag  4  5  6  7  8  10  11  10  8  6  5  4

Dagen met enige neerslag  11  10  10  10  8  6  3  4  6  8  11  11
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MAGISCH PUGLIA

Alberobello

 Lecce

Otranto

Deze reis voert langs baroksteden en de witte 

zandstranden van de Salento en de Taranto-kust. U 

verblijft in drie uitstekende hotels en maakt kennis 

met de meest pittoreske landschappen. Geniet van 

rust, natuur, cultuur en zee! 

Dag 1: Amsterdam-Bari - Monopoli (64 km)

U vliegt met Transavia naar Bari. Vervolgens neemt 

u de huurauto op de luchthaven in ontvangst en rijdt 

in ca. 50 min. naar Monopoli. U neemt uw intrek in 

de aantrekkelijke Masseria Il Melograno. De typisch 

Apulische architectuur en kalkwitte muren vormen 

een fantastisch contrast met het omliggende 

landschap. Het restaurant biedt een echte culinaire 

ervaring met gerechten uit de traditionele Apulische 

keuken. Een uitermate stijlvol resort, waar u tot rust 

komt en geniet van een goede service. U verblijft 

hier 2 nachten (beschrijving op pag. 156).

Dag 2: Polignano en omgeving

Vandaag kunt u de grotten van Castellana, het 

magische trulligebied en Ostuni bezoeken. 

Alberobello wordt gevormd door meer dan 1.500 

trulli’s, karakteristieke witgekalkte huisjes. De 

plaats staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. 

Het pittoreske middeleeuwse Ostuni is gebouwd op 

een heuvel, waar de monumentale kathedraal de 

stad domineert. De stad is een fascinerend doolhof 

van smalle, kronkelende straatjes en steile steegjes. 

Dag 3: Polignano a Mare - Carpignano (ca. 150 km)

Vandaag rijdt u naar het zuidelijkste deel van Puglia, 

de Salento regio. Onderweg kunt u nog een stop 

maken in de historische plaats Monopoli met haar 

nauwe straatjes. Vervolgens rijdt u naar het hotel 

Furnirussi Tenuta. Rustig gelegen in een uitgestrekt 

mediterraan landschap. U verblijft hier 2 nachten 

(beschrijving op pag. 158). 

Dag 4: Carpignano - Lecce - Otranto (ca. 80 km)

Aanrader is om vandaag de barokstad Lecce en 

Otranto te bezoeken. Lecce wordt ook wel Florence 

van het zuiden genoemd. Een indrukwekkende stad 

met veel bezienswaardigheden. De plaats Otranto 

wordt beschouwd als een van de mooiste steden 

door het adembenemende landschap en door het 

heldere water van de Adriatische Zee.

Dag 5: Carpignano - Lizzano (ca. 147 km)

Op weg naar Lizzano kunt u via Santa Maria di 

Leuca en Gallipoli rijden. In de Taranto regio is 

Masseria Bagnara gevestigd. De uiterst smaakvolle 

renovatie van dit prachtige landgoed getuigt 

van buitengewone klasse. Hier ligt de nadruk op 

kwaliteit en service. In het gourmetrestaurant wordt 

het beste van de Apulische keuken geserveerd. U 

verblijft hier 3 nachten (zie pag. 159).

Dag 6-7: Lizzano en omgeving

2 heerlijke dagen genieten van het Italiaanse 

leven, ontspannen aan het zwembad of aan de 

schitterende zandstranden (op 800 m, de beachclub 

is geopend van ca. 15 mei tot 15 september). Kleine 

en grotere uitstapjes in de omgeving behoren tot de 

mogelijkheden. 

Dag 8: Lizzano - Bari - Amsterdam (ca. 135 km)

Vandaag rijdt u naar de luchthaven naar Bari waar 

u de huurauto inlevert en weer naar Amsterdam 

vertrekt.

Magisch Puglia, 8-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon mei jun aug sep

In een Tweepersoonskamer 1069 1132 1536 1129 

Hotels

Polignano a Mare Masseria Il Melograno   5*

Serrano di Carpignano Furnirussi Tenuta  5*

Lizzano Masseria Bagnara  4*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar en van Bari en luchthavenbelasting.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf.

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

 Monopoli in een Superior Kamer, 2 nachten in Carpignano in  

 een Junior Suite Classic en 3 nachten in Lizzano in een Deluxe  

 Kamer.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling. 

Puglia is het magische land van beeldschone plaatsjes, ongewone architectuur, middeleeuwse kastelen en grillige kusten. 

De stranden in het zuiden behoren tot de mooiste van Italië.  

Autoreis | Puglia | ITALIË

Golf van 
Taranto

IONIAN
SEA

Otranto
Gallipoli

Monopoli

Alberobelle

Ostuni

Taranto Lecce

Brindisi

Bari

Lizzano
Carpignano

https://www.silverjet.nl/nl/magisch-puglia
https://www.silverjet.nl/nl/magisch-puglia
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ITALIË | Puglia |  Autoreis

MATERA - LIZZANO - LECCE

Lecce

 

Matera

Dag 1: Amsterdam - Bari - Matera (ca. 75 km)

U vliegt met Transavia naar Bari. Vervolgens neemt u 

de huurauto op de luchthaven in ontvangst en u rijdt 

in ca. 70 minuten naar Matera. De overweldigende 

schoonheid van de uit rotsen gehouwen stad zou 

zelfs de meest pittoreske Italiaanse stadjes in 

haar schaduw kunnen zetten. U neemt uw intrek 

in Palazzo Gattini, hét hotel van Matera gelegen 

tegenover de beroemde Duomo. U verblijft hier 3 

nachten (zie beschrijving op pag. 153).

Dag 2-3: Matera

Matera is de hoofdstad van de gelijknamige pro-

vincie in de kleine zuidelijke regio Basilicata. Het is 

een van de meest verbazingwekkende binnensteden 

van Italië en beroemd om haar uit rotsen ge- 

houwen huizen waarvan sommigen dateren uit 

de prehistorie. De stad heeft twee gezichten: 

boven, aan de rand van het Gravina-ravijn, een 

bruisende stad. Beneden, het stille historische 

gedeelte doorspekt met oeroude grotwoningen 

of ‘Sassi’, als labyrinten gehouwen uit tufsteen; 

een fascinerend ondergronds netwerk van grillige 

gangen, geheimzinnige holtes en tientallen kerken. 

Tot 1968 waren deze eeuwenoude rotshuisjes nog 

bewoond maar tegenwoordig worden ze vooral 

gebruikt als unieke locatie voor gezellige bars, 

restaurants en kunstateliers. Matera staat tevens 

op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en is de 

culturele hoofdstad in 2019. De stad is al jaren 

een uitverkoren plek van filmmakers. Het desolate 

landschap was de locatie voor Mel Gibson’s ‘The 

Passion of Christ’. ’s Avonds is het genieten van de 

duizenden lichtjes die Matera een sprookjesachtige 

sfeer geven. 

Dag 4-5: Matera - Lizzano (ca. 105 km)

In de Taranto regio is Masseria Bagnara gevestigd. 

De uiterst smaakvolle renovatie van dit prachtige 

landgoed getuigt van buitengewone klasse. Twee 

heerlijke dagen om te genieten van het Italiaanse 

leven, ontspannen aan het zwembad of aan de 

mooie zandstranden (seizoengebonden). U verblijft 

hier 2 nachten (zie beschrijving op pag. 159).

Dag 6-7: Lizzano - Lecce (ca. 72 km)

Vandaag rijdt u naar de stad Lecce, hoogtepunt van 

de barok in Zuid-Italië, ook wel het ‘Florence van 

het zuiden’ genoemd. Lecce heeft een schitterend 

historisch stadshart; rijk aan kerken, paleizen, 

tuinen, kastelen, pittoreske straatjes en vele 

aantrekkelijke restaurantjes. Wij selecteerden voor 

u een stijlvol boetiekhotel in het hart van Lecce. 

Op loopafstand van alle bezienswaardigheden. U 

verblijft 2 nachten in Fiermontina, een kleinschalig 

hotel binnen de stadsmuren van Lecce. Een perfecte 

match tussen design, een uitstekende cuisine en een 

warme persoonlijke service. Het hotel beschikt over 

voldoende parkeergelegenheid en een schitterende 

tuin met zwembad. (zie beschrijving op pag. 153).

Dag 8: Lecce - Bari - Amsterdam (ca. 165 km)

Vandaag rijdt u naar de luchthaven van Bari waar 

u de huurauto inlevert en weer naar Amsterdam 

vertrekt.

Matera - Lizzano - Lecce, 8-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon  apr jun aug okt

In een Tweepersoonskamer 1355 1524 1653 1394  

Hotels

Matera Palazzo Gattini   5*

Lizzano Masseria Bagnara  4*deluxe

Lecce La Fiermontina  4*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar en van Bari en luchthavenbelasting.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf.

•  7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 3 nachten in  

 Matera in een Deluxe Kamer, 2 nachten in Lizzano in een   

 Deluxe Kamer en 2 nachten in Lecce in een Superior Kamer.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Deze reis laat u kennismaken met de prehistorische stad Matera, het Italiaanse leven in Lizzano en de eindeloze straatjes en steegjes 

van de barokke stad Lecce. Laat u verrassen door dit authentieke gedeelte van Italië! 

Golf van 
Taranto

IONIAN
SEA

OtrantoGallipoli

Matera

Ostuni

Taranto
Lecce

Brindisi

Bari

Lizzano

https://www.silverjet.nl/nl/puglia-matera
https://www.silverjet.nl/nl/puglia-matera


151 - SILVERJET VAKANTIES

Matera - Lecce | ITALIË

   Deluxe Kamer

 Deluxe Kamer   

PALAZZO GATTINI LUXURY HOTEL
AUTO INCLUSIEF | CITY | HERITAGE

LA FIERMONTINA - LECCE
AUTO INCLUSIEF | BOUTIQUE | CITY

            DELUXE

Naast de kathedraal in het hart van Matera aan de Piazza Duomo ligt Palazzo 

Gattini, een voormalig paleis van de oudste adellijke familie van Matera. De 

beroemde architect Ettore Mocchetti toverde het pand om tot een hotel van 

licht en luxe. Het hotel is elegant vormgegeven met gebruik van de beroemde 

natuurstenen uit de streek om zo de oorspronkelijke architectuur te behouden. 

Het beste hotel van Matera en een unieke ervaring om een aantal nachten te 

verblijven in deze bijzondere stad. De luchthaven van Bari ligt op 66 km.

FACILITEITEN 
Lobby Lounge en aangrenzende cocktailbar. Aan de receptie kunnen privétours 

geboekt worden. Het grote terras biedt een adembenemend uitzicht over het 

oude gedeelte van de stad en de Sassi. Parkeergarage op ca. 20 min. (tegen 

betaling). Het uitstekende ontbijt wordt bereid met lokale ingrediënten. Het 

restaurant Don Matteo naast het hotel biedt lokale specialiteiten. Moderne 

Spa met stoombad en jaccuzzi (inclusief). Diverse schoonheidsbehandelingen. 

Lounge met luxe cocktailbar.

ACCOMMODATIE 
De 20 unieke kamers en suites zijn voorzien van alle moderne faciliteiten en 

zeer smaakvol ingericht met minbar, airconditioning, gratis wifi, telefoon, 

airconditioning en flatscreen-tv. Fraaie badkamer met bad of douche en luxe 

toiletartikelen.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegant. Fraaie badkamer met douche.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 pers.): in open plan met kingsizebed.

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

en naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer   823 805 865 832

Junior Suite   973 955 4015 982

Extra: gratis valet parking bij een minimaal verblijf van 3 nachten.

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

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

Deze stijlvolle 17e eeuwse villa werd in 2015 nauwgezet gerestaureerd en 

geniet een excellente ligging in het historische hart van Lecce. La Fiermontia is 

in minimalistische stijl ingericht. De wanden worden gesierd door kunstwerken 

uit de privécollectie van de eigenaar. Een stijlvol hotel waar het hedendaags 

comfort op bijzondere wijze is gecombineerd met de grandeur van het verleden. 

Een van de meest trendy en bekende hotel in Lecce. Op loopafstand van het 

historische centrum. De luchthaven van Bari ligt op 165 km.

FACILITEITEN 
Rustig gelegen in een schitterende tuin met sinaasappel- en olijfbomen, riant 

terras en zwembad. De gerechten van het gastronomische restaurant in de tuin 

zijn bijzonder rijk en gevarieerd. Er worden alleen lokale en verse producten 

gebruikt. De Enzo lounge biedt een ruime keuze aan wijnen, cocktails en 

likeuren. Het hotel beschikt tevens over een parkeerplaats (inclusief).

ACCOMMODATIE 
De 16 unieke kamers zijn in moderne Italiaanse stijl, exclusieve materialen 

en kunstvoorwerpen ingericht. Voorzien van gratis wifi, flatscreen-tv, minibar 

en airconditioning. Marmeren badkamer met bad of douche en biologische 

toiletartikelen. Design badkamer met douche of bad/douche. Sommige kamers 

met terras of balkon. Nieuw is het schitterende Palazzo Bozzi Corso op 5 min. 

van het hotel. In deze historische Palazzo zijn een aantal suites gevestigd.

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met queensizebed.

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): zithoek en luxe badkamer met douche.

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

en naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   653 709 751 578

Deluxe Kamer   743 833 875 668

Extra: welkomstdrankje, fles wijn en cadeau van het hotel bij aankomst op de kamer.

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

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

https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/la-fiermontina
https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/la-fiermontina
https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/palazzo-gattini-luxury-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/palazzo-gattini-luxury-hotel
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 ITALIË | Puglia | Savelletri di Fasano 

BORGO EGNAZIA
FAMILY | GOLF | WELLNESS

      

Omgeven door olijfbomen en slechts 100 meter van de kust verwijderd ligt 

het uitermate fraaie Borgo Egnazia. Met dikke kasteelmuren, torens en gevels  

is dit resort een juweel van de traditionele Apulische architectuur. Borgo Egnazia 

bestaat uit ‘La Corte’ (het hoofdgebouw) en een traditionele ‘Borgo’ (dorpje) met 

huisjes en straatjes uitkomend op een plein. Naast het hoofdgebouw liggen de 

29 exclusieve villa’s met privézwembad. Het resort ligt in het hart van Puglia op 

een unieke locatie omringd door eeuwenoude olijfbomen en heuvels, op slechts 

300 meter van de kust. Ideaal voor wie deze geliefde regio wil verkennen of tot 

rust wil komen aan de zwembaden, het strand en in het Spacenter. Liefhebbers 

van de Apulische keuken wachten hier een keur aan culinaire ervaringen. 

Golfliefhebbers komen aan hun trekken op de bijzonder mooie 18-holes 

golfbaan. Het vissersdorpje Savelletri ligt op ca. 1 km, Ostuni op ca. 18 km, de 

luchthaven van Bari op ca. 65 km. Borgo Egnazia behoord tot de de tophotels 

in Italië. Tijdig reserveren is aanbevolen. Het hotel is het gehele jaar geopend.

FACILITEITEN
In de tuin 3 zwembaden, kinderbad en overdekt zwembad met ligbedden en 

parasols. Op 3 km van het rotsachtige strand Cala Masciola en het zandstrand 

La Fonte met ligstoelen en parasols (exclusief voor de hotelgasten en 

regelmatige pendeldienst (treintje)). Het restaurant Pescheria Da Vito bevindt 

zicht bij de beachclub Cala Masciola en is een mix tussen een restaurant en 

een echte Apulische viswinkel. Hier kunnen gasten hun zeevruchten kiezen 

en laten bereiden naar keuze (seizoengebonden). Een bekroond Spacenter 

Vair (1.800 m²) met moderne fitnessruimte, plungepool, jacuzzi, stoombad en 

sauna (inclusief). Diverse Spaverwenpakketten, schoonheidsbehandelingen 

en massages. Uitstekend verzorgde Marinai Kids Club (8-12 jaar) met 

speeltuin. Tevens activiteiten voor tieners Tarantari (13-16 jaar). Fietsverhuur, 

wijnproeverijen en culturele uitstapjes in de omgeving (tegen betaling). In het 

gastronomische restaurant Due Camini geniet u van een een unieke mix van 

verfijnde gerechten met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Uitgebreide 

wijnkaart met een selectie gerenommeerde nationale en internationale wijnen. 

Restaurant La Frasca is een echte ‘trattoria’ gebaseerd op traditionele gerechten 

uit de regio en seizoensproducten. In Trattoria Mia kunt u kooklessen nemen. 

De San Domenico Golfclub wordt geflankeerd door de Adriatische Zee en de 

olijfgaarden. Deze linkscourse wordt tot de beste golfbaan in Italië gerekend.

ACCOMMODATIE
De 134 bijzonder stijlvolle en lumineuze kamers zijn ingericht in warme kleuren. 

Voorzien van flatscreen-tv, airconditioning, minibar en zithoek. Kingsizebed of 2 

queensizebedden. Fraaie badkamer met bad en separate regendouche. Balkon 

met uitzicht op de heuvels, de zee of de golfbaan. 

La Corte Bella (ca. 33 m², max. 2 pers.): gelegen in het hoofdgebouw La Corte. 

Voorzien van kingsizebed. Te boeken met tuin- of met tuin-/zeezicht.

La Corte Splendida (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruimer. Tuin- of tuin-/zeezicht.

La Corte Magnifica (ca. 65 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer met 

eettafel voor 4 personen, 2 sofabedden. Groot terras met zithoek en parasols. 

Uitzicht over het zwembad of de golfbaan. Kan gecombineerd worden met een 

La Corte Splendida of een La Corte Bella kamer.

Suite Egnazia (ca. 125 m², max. 2 pers.): gelegen in het hoofdgebouw. Aparte 

woon- en slaapkamer en gastentoilet. Twee grote terrassen en privézwembad.

Borgo Splendida (ca. 42 m², max. 3 pers.): gelegen in het village-gedeelte Il 

Borgo. Voorzien van patio op de begane grond of dakterras op de 1e verdieping.

Borgo Magnifica (ca. 55 m², max. 2 pers.): gelegen in het villagegedeelte Il Borgo. 

Slaapkamer met hemelbed en groot terras. Aparte woonkamer met zithoek, 

sofa’s en dinertafel. Terras met tuinzicht.

Cassette Bella (ca. 60 m², max. 3 pers.): in duplex met woonkamer, dinertafel, 

slaapkamer, 2 badkamers met bad/douche en toilet. Kitchenette en patio.

Cassette Splendida (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in duplex. Op de begane 

grond een woonkamer, kitchenette en een slaapkamer met 2 twinbedden, 

badkamer en patio. Op de 1e verdieping een slaapkamer met een kingsizebed, 

badkamer met separate douche en terras.

Cassette Magnifica (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in duplex. Op de begane 

grond een woonkamer, dinertafel, kitchenette en badkamer. Patio met zithoek 

en ligbedden. Op de 1e verdieping bevinden zich 2 slaapkamers met een 

kingsizebed of 2 twinbedden. 2 badkamers waarvan 1 met douche en 1 met 

aparte douche en bad. Dakterras met uitzicht over de borgo.

Op het domein van Borgo Egnazia bevinden zich tevens 29 vrijstaande villa’s; een 

elegante interpretatie van huizen uit de 19e eeuw. Elke villa beschikt over een 

dakterras en een citrus-tuin met privézwembad. Een oase van rust en comfort.

Villa Bella (ca. 250 m², max. 6 pers.): verdeeld over 3 verdiepingen met 3 slaap- 

en badkamers, aparte woonkamer met eethoek, volledig ingerichte keuken en 

https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/borgo-egnazia
https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/borgo-egnazia
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dakterras. In de citroen-tuin een privézwembad. Gebruik van 3 fietsen.

Villa Deliziosa (ca. 250 m², max. 6 pers.): verdeeld over 3 verdiepingen met 

3 slaap- en badkamers, aparte woonkamer met eethoek, volledig ingerichte 

keuken en dakterras. Grote tuin met privézwembad. Gebruik van 3 fietsen.

Villa Stupenda (ca. 250 m², max. 6 volw. + 2 kind.): verdeeld over 3 verdiepingen 

met 3 slaap- en badkamers, aparte woonkamer met eethoek, volledig ingerichte 

keuken en dakterras. Grote tuin met fruitbomen en privézwembad.

Villa Magnifica ca. 250 m², max. 6 volw. + 2 kind.): verdeeld over 3 verdiepingen 

met 3 slaap- en badkamers, fraaie woonkamer, eettafel, speeltafel, bar, home-

cinema system, dvd-speler en massageruimte. Volledig ingerichte keuken en 

dakterras. Inclusief transfer van en naar de luchthaven Bari (per minibusje). 

Butlerservice, was- en strijkservice, 1x greenfee+buggy+golftas en 1 fiets per 

persoon per verblijf, speelgoed voor de kinderen en cabana aan het strand.

Villa Meravigliosa (ca. 250 m², max. 8 pers.): als de Villa Magnifica maar met een 

1000 m² grote tuin met fruitbomen, privézwembad en 4 uur babysitting per dag.

 

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

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

Kamertype   apr jun aug okt

La Corte Bella Tuinzicht   863 1971 2296 923

La Corte Bella Tuin-zeezicht   906 2156 2516 999

Extra: 1 greenfee p.p per nacht inbegrepen van 08/04/19 t/m 04/07/19, 26/08/19 t/m 20/10/19 en 

28/12/19 t/m 01/01/20.

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/19 t/m 15/05/19 en van 01/10/19 t/m 08/12/19.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/19 t/m 18/04/19, van 23/04/19 t/m 14/06/19 en van 

02/09/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/01/19.

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

pension: bezoek www.silverjet.nl. 

1.351 reviews

   Beachclub

 

   La Corte Bella
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MASSERIA IL MELOGRANO
CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

        

 

  

Deze fraaie masseria ligt in het binnenland nabij de stad Monopoli, een plaatsje 

dat gelegen is aan een van de mooiste kusten van Zuid-Italië. Omgeven door 

eeuwenoude olijfboomgaarden voegt Il Melograno zich harmonisch in de 

omgeving. Met zijn typisch Apulische architectuur en kalkwitte muren is er een 

fantastisch contrast met het omliggende mediterrane landschap. Stijlvol is ook 

de decoratie van het resort. Deze voormalige mediterrane boerderij uit de 17e 

eeuw werd geheel nieuw ingericht met schilderijen, verfijnde antiek en grote 

wandtapijten. Il Melograno bekoort u met een traditionele Apulische keuken 

waarbij hoofdzakelijk lokale producten gebruikt worden. Een uitermate stijlvol 

resort, waar u tot rust komt en geniet van een goede service. Centraal gelegen 

om te ontdekken wat Puglia te bieden heeft; van mooie stranden tot witte 

dorpjes, van middeleeuwse kastelen, kathedralen tot prachtige barokpaleizen. 

Gelegen op ca. 3 km van Monopoli. De verschillende zandstranden liggen op 

slechts 15 minuten rijden van het hotel. De luchthaven van Bari ligt op ca. 60 km 

en een 18-holes golfbaan op 5 km.

FACILITEITEN
In de schitterende tuin een riant zwembad met zonneterrassen, ligbedden, 

tennisbaan met verlichting en een joggingpad van 3 km. Groot overdekt zwembad, 

sauna en stoombad (inclusief). Het Spacenter biedt een ruime keuze aan 

massages en schoonheidsbehandelingen. Tussen de eeuwenoude olijfbomen, 

citrus- en johannesbroodbomen ligt het restaurant met terras. Het restaurant 

Mummulo biedt haar gasten een echte culinaire ervaring met gerechten uit de 

traditionele Apulische keuken die opnieuw zijn uitgevonden door de chef-koks. 

Een selectie van ingrediënten geproduceerd uit de eigen moestuin en olijfgaarden 

vergezeld van lokaal geproduceerde wijnen uit de bekende wijnkelders. De 

Barrel Bar serveert exotische cocktails. Het hotel organiseert diverse activiteiten  

als vintage- en vespatour, kooklessen, olijfolie- en wijnproeverijen (tegen 

betaling). Het privéstrand (op ca. 8 km) van Le Tamerici Beach Club is een oase 

van rust en privacy aan het kristalheldere water van de Adriatische Zee (gratis 

shuttleservice van medio juni tot medio september). Het restaurant aan het 

strant serveert heerlijke salades en pizza’s en trendy cocktails. Ligbedden en 

parasols op het Tamarici-strand tegen betaling. 

ACCOMMODATIE
De 40 kamers en suites zijn voorzien van alle comfort en beschikken over 

flatscreen-tv, telefoon, minibar, kluisje, airconditioning en mooie tegelvloer. 

Badkamer met bad/douche. De kamers bieden uitzicht op het fraaie landschap 

met olijfbomen en bougainvilles.  

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond of de 1e 

etage. Badkamer met bad of douche.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruim ingericht. Bad of douche.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in open plan met zithoek. Gelegen 

op de 1e verdieping of de begane grond. 

Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ingericht met kostbare meubelen. Aparte 

woon- en slaapkamer en 2 badkamers.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

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

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   680 909 1082 783

Deluxe Kamer   798 964 1130 863

Extra: een gratis diner bij een minimum verblijf van 4 nachten in een (Junior) Suite.

Honeymoon: een fles prosecco en 1x 20 minuten massage per persoon per verblijf.

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 30/04/19 t/m 03/08/19 en van 09/09/19 t/m 30/10/19.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19. 15% 

bij verblijf van 01/04/19 t/m 18/07/19 en van 16/09/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 30/03/19 

en bij verblijf van 01/10/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/05/19.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

524 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/masseria-il-melograno
https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/masseria-il-melograno
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CANNE BIANCHE LIFESTYLE & HOTEL
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

    

 

 Junior Suite Zeezicht  

Een mediterrane sfeer en een modern en elegant interieur zijn kenmerkend voor 

dit heerlijke boetiekhotel. Canne Bianche ligt op de meest benijdenswaardige 

locatie direct aan zee. De typische witte buitenkant en de olijf- en palmbomen 

zijn een constante herinnering aan Puglia. Het chique eco-vriendelijke interieur 

biedt een oase van rust en de natuurlijke materialen zorgen voor een warme 

sfeer. In het restaurant kunt u genieten van typische gerechten uit de Apulische 

keuken, die volgens de traditie worden bereid met lokaal geteelde groenten 

en verse vis uit de Adriatische Zee. Canne Bianche is een perfecte mix van 

schoonheid, kwaliteit, stijl, traditie en exclusiviteit en biedt bovendien een 

uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Het havenplaatsje Torre Canne ligt op ca. 

1 km, Cisternino en Ostuni op ca. 12 km. De luchthaven Bari ligt op ca. 80 km. 

FACILITEITEN
In de tuin een zwembad met zonneterras, ligstoelen en parasols. Het Timo 

restaurant met binnen- en buitenterras is de perfecte plek om te genieten van 

heerlijke mediterrane gerechten met eigen olijfolie en een uitgebreide wijnkaart. 

In de ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet. ’s Middags wordt een à la carte 

lunch geserveerd. Hier proeft u het beste wat de keuken uit Puglia te bieden 

heeft. Alle maaltijden worden zorgvuldig bereid met behulp van geselecteerde 

ingrediënten door de chef-kok Quirico Turrone. Het mooie buitenterras is 

omgeven door mediterrane planten en bloemen. De Comino Bar in de lobby voor 

een aperitief, cocktails, koffie, geselecteerde wijnen en huisgemaakte likeuren. 

De fraaie Acqua Spa (toegang voor gasten vanaf 18 jaar) met sauna, stoombad, 

jacuzzi, waterval, relaxzone en fitnessruimte (inclusief). De Spabehandelingen 

en massages zijn gebaseerd op de ‘Marine Biomimetics’-filosofie en speciaal 

ontworpen om uw huid te revitaliseren. Voorts fitnesstrainer, aerobiclessen en 

fietsverhuur (tegen betaling). Op aanvraag zijn kooklessen en wijnproeverijen 

mogelijk. Vanuit het hotel kunt u een wandeling maken langs het strand naar 

het havenplaatsje Torre Canne (ca. 20 minuten) met een aantal gezellige bars 

en uitstekende visrestaurants. Een 18-holes golfbaan bevindt zich op 10 km. 

ACCOMMODATIE
De 53 stijlvolle kamers bevinden zich op de begane grond en de eerste verdieping. 

Alle zijn modern en in warme kleuren ingericht. Voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, minibar, kussenmenu, radio, schrijftafel en kingsizebed. Luxe 

marmeren badkamer met een regendouche of jacuzzibad. 

Classic Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): balkon met ligstoelen. Tuinzicht. 

Superior Kamer (ca. 26 m², max. 2 pers.): groot balkon met ligstoelen en 

gedeeltelijk uitzicht op zee. 

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): op de 1e etage in open plan, zithoek, 

sofabed, terras en gedeeltelijk uitzicht op zee. Fraaie badkamer met jacuzzibad 

of regendouche. 

Junior Suite Zeezicht (ca. 38 m², max. 3 pers.): op de 1e etage en balkon 

met zeezicht. Sommige Junior Suites beschikken over een aparte woon- en 

slaapkamer.

Master Suite (ca. 46 m², max. 3 pers.): op de begane grond. Aparte woon- en 

slaapkamer met sofabed en gratis minibar met lokale producten. Badkamer in 

fijn Italiaans marmer en jacuzzibad. Terras met een plungepool. 

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

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

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   761 1103 1449 800

Superior Kamer   821 1206 1574 860

Extra: Een diner voor twee bij verblijf van min. 7 nachten in een Junior Suite of Suite.

Honeymoon: Een diner voor twee personen en Prosecco bij aankomst.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/19 t/m 10/05/19, van 09/10/19 t/m 02/11/19 en 15% 

bij verblijf van 11/05/19 t/m 31/05/19 en van 15/09/19 t/m 08/10/19 indien geboekt voor 28/02/19. 

10% bij verblijf van 01/06/19 t/m 30/06/19 en van 01/09/19 t/m 14/09/19 indien geboekt voor 

31/01/19. 15% bij verblijf van 01/10/19 t/m 02/11/19 indien geboekt voor 31/05/19.

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

500 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/canne-bianche-lifestyle-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/canne-bianche-lifestyle-hotel
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FURNIRUSSI TENUTA HOTEL
BOUTIQUE | CULINAIR | DESIGN

       

 

Classic Junior Suite  

Furnirussi Tenuta heeft een ideale locatie voor een heerlijke vakantie. Rustig 

gelegen, in het hart van de Salento regio in een uitgestrekt mediterraan landschap 

van olijf- en wijngaarden en nabij de belangrijkste toeristische steden. Het hotel 

wordt gekenmerkt door de elegante stijl, het riante zwembad, de verzorgde tuin, 

de uitstekende keuken en de onberispelijke service. Een paradijs als u op zoek 

bent naar een ontspannen vakantie. U kunt verschillende culturele uitstapjes 

maken in deze schitterende regio. Het dorpje Serrano di Carpignano ligt op ca. 

1 km, de oude havenstad Otranto op ca. 12 km, De barokstad Lecce op ca. 25 

km, Santa Maria di Leuca en Gallipoli op ca. 40 km. De mooie zandstranden van 

Laghi Alimini bevinden zich op ca. 10 km (de faciliteiten zijn seizoengebonden). 

De luchthaven Bari ligt op ca. 195 km. De luchthaven van Brindisi ligt op 82 km.

FACILITEITEN
Het hotel is gelegen op een schitterend landgoed van 20 ha en met 4.500 bomen 

bezit Furnirussi de grootste biologische vijgenplantage in Europa. Het hotel 

verkoopt tevens huisgemaakte producten. Het gourmetrestaurant biedt de beste 

recepten uit de regio Salento, mediterrane en internationale specialiteiten. Het 

restaurant is geopend voor lunch en diner met een à la carte menu. Op aanvraag 

vegetarische en glutenvrije gerechten. Het hotel serveert een uitgebreid 

ontbijtbuffet, bij mooi weer op het terras. Het riante zwembad (1000 m²) is 

omringd door weelderige mediterrane vegetatie en perfect geïntegreerd in het 

landschap. Een ideale plek om te genieten van de rust en de natuur. Voorzien 

van poolbar, jacuzzi, ligbedden en parasols. Uitgestippelde joggingparcours en 

wandelroutes. Fietsverhuur (inclusief). Fitnessruimte met Technogym en uitzicht 

op de tuin en het landschap. Klein maar verzorgd Spacenter met Kneippbaden, 

douches met chromotherapie, stoombad, jacuzzi’s en een uitgebreid aanbod aan 

schoonheidsbehandelingen en massages (tegen betaling).

ACCOMMODATIE
De 24 elegante Junior Suites en Suites zijn ruim en in lichte kleuren ingericht in 

een hedendaagse stijl. Elke kamer heeft een hemelbed of twee aparte bedden 

en een eigen tuin of terras. Voorzien van tegelvloer, dubbele beglazing, telefoon, 

airconditioning, satelliet-tv, kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en 

schrijftafel. Fraaie badkamer met bad of douche. Kamerbezetting maximaal 2 

volwassenen + 2 kinderen t/m 13 jaar.

Classic Junior Suite (ca. 43 m²): voorzien van kingsizebed, zithoek en sofabed. 

Terras met uitzicht op de binnentuin. 

Deluxe Junior Suite (ca. 43 m²): als de Classic Junior Suite, maar  luxueuzer 

ingericht. Voorzien van kingsizebed of 2 aparte bedden, sofabed, inloopkast en 

groot terras (ca. 40 m²) met ligstoelen en privétuintje. 

Superior Suite (ca. 70 m²): op de 2e verdieping in open plan met zithoek en 

iPod-dockingstation. Badkamer met bad en separate douche met chromo- 

therapie. Riant terras (ca. 70 m²) met ligbedden en panoramisch uitzicht.

Executive Suite: als de Superior Suite maar met een privélift naar de Spa.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

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

Kamertype   mei jun aug sep

Classic Junior Suite   849 925 1331 978

Deluxe Junior Suite   921 1024 1456 1077

Extra: welkomstdrankje en welkomstmassage van 15 min. per kamer bij verblijf in een Deluxe Junior 

Suite en een Superior & Executive Suite.

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 18/04/19 t/m 21/06/19 en van 03/09/19 t/m 21/09/19.

Vroegboekkorting: 5% bij verblijf van 18/04/19 t/m 21/06/19 en van 03/09/19 t/m 21/09/19 indien 

90 dagen voor aankomst geboekt.

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Note: Het hotel is geopend van 27 april t/m 21 september 2019

463 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/furnirussi-tenuta-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/furnirussi-tenuta-hotel
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Marina di Lizzano | Puglia | ITALIË

MASSERIA BAGNARA
 CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

     DELUXE

 

Terrace Kamer  

Elegant en smaakvol gerenoveerd hotel op een prachtig landgoed, waar u geniet 

van gastvrijheid, een heerlijke keuken en complete rust! De huidige eigenaars 

slaagden erin om van de masseria een gastvrij hotel te maken, dankzij een 

indrukwekkende renovatie met respect voor het historische verleden. Wie 

een authentieke vakantie wil beleven in een masseria is Bagnara een echte 

aanrader. Rustig gelegen en omgeven door natuur, op een uitgestrekt landgoed 

met olijfbomen, op een steenworp afstand van de zee en ca. 800 m van de 

witte zandstranden en het duinenlandschap van Marina di Lizzano. U vindt 

hier restaurantjes en winkels met lokale producten zoals wijn en olijfolie (de 

openingstijden en strandfaciliteiten zijn seizoengebonden en meestal geopend 

van medio juni t/m medio september). De schitterende regio heeft veel te bieden: 

Lizzano op 5 km, gelegen langs de ‘Strada del Vino’, de wijnroute, de stad Lecce 

ligt op ca. 75 km en de luchthaven Bari ligt op ca. 135 km.

FACILITEITEN
Lounge met bar. Mooi zwembad, bar, zonneterrassen, ligbedden en parasols. 

Het bekroonde gourmetrestaurant serveert het beste van de Apulische 

keuken. De chef bereidt verfijnde mediterrane en lokale specialiteiten met 

verse seizoengebonden producten begeleid door een ruime selectie aan 

kwaliteitswijnen uit de eigen wijnkelder. Hier kunt u de smaken van de regio 

ontdekken met verse producten uit de eigen moestuin. Verzorgd ontbijtbuffet 

met kwaliteitsvolle producten. Wellnesscenter met ruim aanbod aan 

schoonheidsbehandelingen en massages. Stoombad en plungepool. Wandel- 

en fietspaden (fietsverhuur inclusief). Kooklessen en wijnproeverijen in de 

zomermaanden. De diverse beachclubs liggen binnen handbereik. Op 5 km van 

de trendy beachclub Campo Marino. Ligbedden en parasols tegen betaling.

ACCOMMODATIE
De 17 uiterst stijlvolle kamers en suites zijn gedecoreerd met keramieken 

kunstvoorwerpen uit Grottaglie. Voorzien van flatscreen-tv, telefoon, kluisje, 

airconditioning, verwarming, parket- of tegelvloer. Moderne badkamer met bad 

of douche. 

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): op de begane grond met terras.

Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): gesitueerd op de begane grond of 1e 

verdieping. Ruim ingericht met zithoek en mooi uitzicht. 

Suite (ca. 56 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gesitueerd op de begane grond. 

Voorzien van een aparte slaapkamer en twee terrassen. 

Executive Suite (ca. 67 m², max. 4 volw. + 2 kind.): op de 1e verdieping en 

voorzien van woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer met bad en een groot 

terras met schitterend uitzicht.

Terrace Kamer (ca. 55 m², max. 2 pers): luxueuze suite gelegen op de 1e 

verdieping met riant terras (ca. 45 m²), jacuzzi en schitterend uitzicht. 

Historical Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): deze bijzondere kamer is een 

authentieke trulli. Voorzien van slaapkamer en badkamer met douche. Riante 

tuin met ligbedden, zithoek en veel privacy.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

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

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   643 799 1133 660

Junior Suite   673 849 1193 690

Extra: 15% korting per persoon per verblijf op maximaal 3 Spa behandelingen en 1 gratis massage 

van 30 minuten bij verblijf van 01/04/19 t/m 06/06/19 en van 05/09/19 t/m 31/10/19.

Gratis nachten: 3=2 bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/05/19 en van 01/10/19 t/m 31/10/19; 5=4 

bij verblijf van 01/06/19 t/m 30/06/19, van 01/09/19 t/m 30/09/19; 7=6 en 14=12 bij verblijf van 

01/07/19 t/m 31/07/19.

Honeymoon: Fles mousserende wijn & fruit bij aankomst en een massage van 30 minuten per per-

soon.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 30/06/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19 en 5% 

bij verblijf van 01/07/19 t/m 31/07/19 ( indien 60 dagen voor aankomst geboekt).

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

322 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/masseria-bagnara
https://www.silverjet.nl/nl/italie/puglia/masseria-bagnara


158 - SILVERJET VAKANTIES

SICILIË

Het fascinerende eiland Sicilië kan buigen op een uitzonderlijk rijk verleden. U vindt er een onuitputtelijke rijkdom aan traditionele ambachten. 

De landschappen variëren van rotsachtige kusten, verborgen stranden tot een overvloedige vegetatie. 

Andrea aan. Voor de bestemmingen in het zuiden 

van Sicilië en rond Taormina wordt gewoonlijk de 

luchthaven van Catania gebruikt.

Ontdek de veelzijdigheid van Sicilie tijdens een auto-

reis. De navolgende pagina’s geven een voorbeeld 

van een dergelijke reis. 

AUTOHUUR

De hotels langs de noord-, west- en zuidkust bieden 

wij inclusief autohuur aan. De hotels in Taormina 

en Palermo zijn inclusief privétransfers. U kunt bij 

deze hotels ook kiezen voor een huurauto of voor 

een paar dagen een auto huren en deze bij uw hotel 

laten bezorgen.

Het aangename klimaat, de grillige kustlijn, de mid- 

deleeuwse stadjes en de indrukwekkende land-

schappen zijn de ideale ingrediënten voor een 

heerlijke vakantie. De traditionele keuken is een bele- 

venis op zich. Maak kennis met de veelzijdigheid 

van Sicilië en kies voor een autoreis, waarover de 

volgende bladzijden informatie verschaffen. 

In Palermo selecteerden wij het historische Grand 

Hotel Villa Igiea, gelegen net buiten de stad, in een 

mooie tuin met een uniek zicht op zee en de haven. 

Een ideaal uitgangspunt voor een bezoek aan de 

bruisende stad Palermo. Verder naar het zuidwesten 

vindt u lange zandstranden, archeologische plaat-

sen en natuurreservaten zoals de tempels en het 

Park Selinunte en het pittoreske vissersstadje 

Sciacca. Op een schitterend landgoed, grenzend aan 

twee spectaculaire 18-holes golfbanen en een twee 

kilometer lang wit zandstrand, ligt het geweldige 

Verdura Resort. Uitermate geschikt voor sport-

liefhebbers, koppels en gezinnen. 

 

In Favara op een aantal kilometers van het 

beroemde tempelcomplex van Agrigento vindt u het 

elegante Alba Palace, een voormalig 19e-eeuws 

paleis. In het zuiden van Sicilië, nabij de baroksteden 

Noto en Modica en het plaatsje Ragusa, ligt het 

kleinschalige boetiekhotel Eremo della Giubiliana. 

Ooit was Siracusa een van de mooiste en rijkste 

steden van het Griekse rijk en dat is nog steeds te zien. 

Een aanrader in deze historische stad is het recen-

telijk geopende Ortea Palace hotel, het toppunt van 

elegantie en eigentijdse luxe.

Hét herkenningspunt van Sicilië is de majestueuze 

vulkaan Etna aan de oostkust. Nabij Catania en 

Taormina is het heerlijk toeven in het trendy 

boetiekhotel Donna Carmela, een mooie gereno-

veerde Siciliaanse villa.

Op de imposante bergruggen en terrassen boven 

zee liggen tientallen plaatsjes, waaronder het 

schilderachtige Taormina met haar middeleeuwse 

uitstraling. In de omgeving van het schiereiland 

Isola Bella en aan de kust bieden wij het elegante 

Hotel Atlantis Bay, het alom bekende Mazzaro Sea 

Palace en de bijzonder fraaie Belmond Villa Sant’ 

Agrigento
Siracusa

Palermo

Catania

Taormina

Ragusa

Sciacca Favara
Atlantis

Bay

Ortea Palace

Verdura

 Villa Igiea

Eremo della
Giubiliana

Sant ‘
Andrea

Donna Carmela

Alba Palace

Mazarro
Sea Palace

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

Dagtemperatuur in °C  13  14  15  17  20  25  28  28  25  22  18  15

Watertemperatuur in °C  14  14  15  17  19  23  26  26  25  22  19  16

Zonne-uren per dag  5  5  6  8  9  10  11  10  8  7  6  5

Dagen met enige neerslag  12  8  8 6  3  2  0  2  4  8  8  10
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Carruba | Sicilië | ITALIË

DONNA CARMELA
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

      DELUXE

Lodge Kamer 

 

Tussen de groene flanken van de Etna en de blauwe Ionische Zee ligt Donna 

Carmela, een schitterende gerenoveerde 19e-eeuwse Siciliaanse villa die 

geïntegreerd is in een enorme mediterrane tuin rijk aan subtropische planten 

en eeuwenoude olijfbomen. De voormalige villa werd minutieus gerestaureerd 

door een Franse architect, met als resultaat een volmaakte eenheid tussen 

klassiek en modern design. Het kleinschalige en trendy hotel is hét adres 

voor een ontspannen verblijf met klasse waar alle nadruk ligt op persoonlijke 

service. Een geweldig uitgangspunt om de belangrijkste bezienswaardigheden 

van de culturele en natuurlijke schoonheid van Sicilië te ontdekken. De lucht- 

haven Catania ligt op ca. 44 km. Taormina ligt op ca. 33 km. Gratis shuttle naar 

Taormina en het strand van Giardini Naxos.

FACILITEITEN
Nieuwe loungebar. In de schitterende tuin een riant zwembad met zonneterras, 

ligbedden en parasols. Fietsen zijn gratis beschikbaar voor hotelgasten. 

Ontbijtbuffet, bij goed weer op het terras. ’s Middags mogelijkheid tot een lichte 

lunch of snack bij het zwembad (seizoengebonden). Het restaurant ‘Cuisine 

Donna Carmela’ serveert heerlijke  Siciliaanse gerechten, vakkundig bereid met 

verse producten en vergezeld van geselecteerde internationale en lokale wijnen, 

waaronder de eigen wijnen van Donna Carmela. Bij goed weer dineert u buiten 

met zicht op de Etna. Het hotel heeft haar eigen wijngaard op de noordflanken 

van de Etna. Op aanvraag kan een bezoek aan wijngaarden en aansluitend een 

wijnproeverij georganiseerd worden.

ACCOMMODATIE
Alle 20 kamers zijn verdeeld over 2 gebouwen. Individueel en modern ingericht. 

Voorzien van flatscreen-tv, telefoon, minibar, kluisje, airconditioning, verwarming 

en tegelvloer. Moderne badkamer met regendouche.

Classic Kamer (ca. 22 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met (Frans) balkon. 

Slaapkamer met kingsizebed of 2 aparte bedden.

Comfort Suite (ca. 30 m², max. 3 pers.): elegant ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer met queensizebed en koffie-/theezetfaciliteiten.

Deluxe Suite (ca. 40 m², max. 3 volw. + 1 kind): stijlvol ingericht in duplex. Op de 

1e verdieping een slaap- en badkamer en op de benedenverdieping een woon-

kamer met zithoek en toilet. Balkon met uitzicht over het landschap. 

Donna Carmela beschikt verder over 8 schitterende Lodge Kamers die op ca. 

50 m van het hoofdgebouw liggen. Ingericht in minimalistische stijl en bieden 

veel privacy.

Lodge Kamer (ca. 45 m², max. 2 - 4 pers.): gelegen  in de tuin omgeven door 

veel groen en eco-vriendelijk ingericht met trendy meubels. Ingericht in open 

plan met woon-/slaapkamer en moderne badkamer met inloopdouche. Riant 

terras van ca. 17 m². Twee Lodge Kamers zijn voorzien van een slaapkamer 

met kingsizebed en een slaapkamer met 2 aparte bedden (ideaal voor families  

maximale bezetting 4 personen).

Romantic Lodge Kamer (ca. 45 m², max. 2 pers.): als de Lodge Kamer maar met 

een plungepool op het terras.

Villa Mediterranea (ca. 50 m², max. 4 pers.): gelegen op 300 m van het hoofd-

gebouw. Deze mooie villa biedt veel privacy. Voorzien van een aparte woonkamer   

en 2 slaapkamers met een queensizebed. Een badkamer met douche. Groot 

terras met privétuin en jacuzzi. Uitzicht over de tuinen, zee en de Etna.

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

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

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer    888 876 984 888

Comfort Suite    1018 1119 1243 1131

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/19 t/m 01/08/19 en van 01/09/19 t/m 01/11/19.

Honeymoon: fles Prosecco bij aankomst op de kamer en bij min. verblijf van 7 nachten 1 gratis diner 

of een massage (40 min.) voor 2 personen.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/07/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19 indien 

60 dagen voor aankomst geboekt.

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

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

385 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/donna-carmela
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/donna-carmela
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ITALIË | Sicilië | Autoreis

CULTUURSCHATTEN VAN SICILIË 

 Dag 1: Amsterdam - Catania - Siracusa (ca. 65 km)

U vliegt met Transavia van Amsterdam naar Catania. 

Buiten de aankomsthal vindt u het autoverhuurbedrijf 

waar u uw auto in ontvangst neemt. Vervolgens rijdt 

u naar Siracusa voor uw eerste overnachting in 

Ortea Palace Luxury Hotel. Het hotel staat be- 

schreven op blz. 165.

Dag 2: Siracusa

Siracusa ligt in een belangrijk archeologisch gebied 

en strekt zich uit naar het eiland Ortigia waar u unieke 

overblijfselen van Romeinse en Griekse bouw- 

kunst aantreft. Wij raden u aan om te beginnen met 

een bezoek aan het Neapolis, een archeologisch 

park in een prachtige panoramische omgeving. 

Hier kunt u het Oor van Dionysius, het Griekse 

theater en het Romeinse amfitheater bewonderen. 

Ook is het interessant om een bezoek te brengen 

aan het Archeologische Museum. In Ortigia vindt 

u enkele overblijfselen van de tempels van Apollo 

en Artemis. Dit kleine schiereiland herbergt tevens 

monumenten daterend uit de middeleeuwen en 

de renaissance. Het grootste monument is de 

kathedraal van Siracusa.

Dag 3: Siracusa - Marina di Ragusa (ca. 100 km)

Ragusa wordt gevormd door twee districten die 

worden gescheiden door een vallei. Culturele 

bezienswaardigheden en de door UNESCO tot 

werelderfgoed benoemde steden Modica, Noto en 

Ubla liggen in de nabije omgeving. U verblijft in het 

charmante Eremo della Giubiliana dat gevestigd is 

in een historisch landhuis ten zuiden van Ragusa. 

Het hotel staat beschreven op blz. 164.

Dag 4: Ragusa 

Het hotel is een uitstekende uitvalsbasis voor een 

bezoek aan de UNESCO Val di Noto bezienswaar-

digheden. Noto staat ook wel bekend als de mooiste 

stad van Sicilië. De vele gebouwen zijn opgetrokken 

uit honinggele zandsteen. De Cattedrale uit 1776, 

gewijd aan San Nicolo, is een bezoek waard. Naast 

de talrijke kerken, kloosters, palazzi en theaters 

kunt u de overheerlijke pezzo duro proeven; een 

lokale lekkernij van amandelen, chocolade of noten. 

Op een heldere dag kunt u een glimp opvangen van 

het eiland Malta. U heeft tevens de mogelijkheid het 

archeologisch park van Eremo della Giubiliana te 

bezoeken.

Dag 5: Ragusa - Armerina - Favara (ca. 200 km)

U rijdt naar Piazza Armerina voor een bezoek aan de 

beroemde villa Romana del Casale met zijn fraaie 

Romeinse mozaïeken. Verder richting Agrigento, 

een stad, die meer dan welke andere stad op Sicilië 

erin geslaagd is de architectuur en de ruïnes van 

de Griekse periode te behouden. De stad spreidt 

zich uit langs het spectaculaire tempeldal met tal 

van antieke monumenten en ruines. Overnachting 

in het elegante Alba Palace hotel in Favara nabij 

Agrigento, waarvan u op blz. 165 een beschrijving 

vindt.

Dag 6: Favara - Palazzo Adriano - Corleone - 

Palermo (ca. 210 km)

Na het bezoek van het tempelcomplex rijdt u naar 

Palazzo Adriano met als middelpunt het ‘Piazza 

Grande’, bekend van de film ‘Nuovo Cinema 

Paradiso’. Verder richting Corleone en voortzetting 

van de reis door het gebied van de ‘peetvader’ naar 

Palermo. Overnachting in hotel Villa Igiea nabij het 

centrum van de stad. Deze voormalige villa van een 

rijke Palermitaanse familie biedt stijlen uit de art 

nouveau en Liberty periode, plafondschilderingen 

in vrijwel elke ruimte. Bij het hotel is voldoende 

parkeergelegenheid en gratis shuttleservice naar 

het centrum. Het hotel staat beschreven op blz. 164.

Dag 7: Palermo

Palermo heeft een oud centrum met beziens-

waardigheden als Palazzo dei Normanni, waar 

zich de Cappella Palatina bevindt en de imposante 

kathedraal. Wij raden u een dagtocht aan naar het 

op 35 km afstand gelegen Monreale, een voormalig 

Arabisch domein met een kathedraal die als het 

mooiste Normandische werk van Sicilië wordt 

beschouwd. De imposante kathedraal met zijn 

Byzantijnse mozaïeken en prachtige kloostergang 

wordt beschouwd als een van de meest 

spectaculaire kunstuitingen in Europa.

Dag 8: Palermo - Cefalù - Castelbuono - Nicosia - 

Cerami - Taormina Mare (ca. 250 km)

Cefalù is gebouwd tegen de helling van de Rocca 

berg en wordt gedomineerd door een imposante 

kathedraal. Via het kurkwoud van Cefalù rijdt u 

door naar Castelbuono. Dit dorpje is om een kasteel 

gebouwd. De rit voert verder door het gebergte Dei 

Nebrodi en het natuurpark Madoni naar Taormina. 

Overnachting in het op blz. 168 beschreven 

Atlantis Bay, bekend om haar goede restaurant 

en schitterende ligging aan een schilderachtige 

baai. Het pittorske centrum van Taormina met 

restaurantjes en boetieks bereikt u via een 

kabelbaan (op 400 m).

Dag 9: Taormina

Door haar gunstige ligging en milde klimaat lijkt 

Taormina al sinds de oudheid voorbestemd een 

geliefde toeristische bestemming te zijn. De belang-

rijkste en best bewaarde bezienswaardigheid is 

zonder twijfel het Griekse Theater. Dit amfitheater  

bevindt zich op een panoramisch punt vanwaar 

men een adembenemend uitzicht heeft over de Zee 

en de vulkaan Etna In het historische centrum van 

Taormina is het zowel overdag als ’s avonds goed 

toeven. In de beroemde hoofdstraat Corso Umberto 

vindt u naast uitstekende restaurants en trattoria’s, 

elegante boetieks en overheerlijke ijssalons. 

Dag 10: Taormina Mare - Catania - Amsterdam (ca. 

65 km)

Vandaag rijdt u naar de luchthaven van Catania waar 

u de huurauto inlevert en weer naar Amsterdam 

vertrekt.

Cultuurschatten van Sicilië, 10-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

In een Tweepersoonskamer 1835 1914 2160 1774 

Hotels

Siracusa Ortea Palace Luxury Hotel 5*

Marina di Ragusa Eremo della Giubiliana  5*

Favala Hotel Alba   4* deluxe

Palermo Grand Hotel Villa Igiea  5*

Taormina Atlantis Bay   5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar en van Catania inclusief luchthavenbelastingen.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf

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

 Siracusa in een Classic Kamer, 2 nachten in Marina di Ragusa  

 in een Classic Kamer, 1 nacht in Favara in een Superior Kamer,  

 2 nachten in Palermo in een Superior Kamer, 2 nachten in 

 Taormina in een Classic Kamer.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

 Sicilië werd overheerst door Grieken, Romeinen, Arabieren, Noormannen en Spanjaarden die gezamenlijk de cultuur van dit eiland hebben 

bepaald. U maakt kennis met de vele bezienswaardigheden van dit unieke stukje Europa en verblijft in sfeervolle accommodaties.

IONISCHE 
ZEE

TYRREENSE
ZEE

Cefalù

Agrigento Siracusa

Palermo

Catania

Taormina

Ragusa

Marina di Ragusa

Corleone
Palazzo
Adriano

Armerina

Castelbuono
Cerami

Nicosia

Linguaglossa

Favara
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Taormina

 Agrigento Cefalù
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ITALIË | Sicilië | Palermo & Ragusa

    

  

 GRAND HOTEL VILLA IGIEA - PALERMO 
CITY | CULINAIR | HERITAGE 

EREMO DELLA GIUBILIANA - RAGUSA 
AUTO INCLUSIEF | CULINAIR | HERITAGE

      SUPERIOR      DELUXE

Deze voormalige villa van een rijke Palermitaanse familie biedt stijlen uit de 

art nouveau en liberty-periode, plafondschilderingen in vrijwel elke ruimte  

en een stijlvolle verlichting. Perfect voor de liefhebber van de Italiaanse 

sfeer en historie. Het hotel ligt in een fraaie palmentuin en kijkt uit over een 

kleine jachthaven en de schitterende baai van Acquasanta. Dankzij zijn ligging 

net buiten het centrum is het hotel relatief makkelijk bereikbaar per auto. 

Palermo, bekend om haar vele historische bezienswaardigheden, winkelstraten, 

prachtige panden en voortreffelijke restaurants, ligt op ca. 4 km (shuttleservice). 

De luchthaven van Palermo ligt op ca. 33 km.

FACILITEITEN
In de tuin een zoutwaterzwembad met ligstoelen en parasols. Het stijlvolle 

restaurant Donna Franca Florio geniet u van traditionele Siciliaanse en 

mediterrane gerechten, bij goed weer op het mooie terras. Cuvée du Jour voor 

fine dining. Fitnessruimte, tennisbaan en pianobar met terras. Parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
De 109 ruime kamers en suites zijn klassiek ingericht. Voorzien van schrijftafel, 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar en kluisje. Badkamer met bad of douche. 

Classic Kamer (ca. 22 m², max. 2 pers.): land/straatzicht. 

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): met tuinzicht.

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

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

luchthaven. 

Kamertype  apr jun  aug okt

Classic Kamer   716 720 841 709

Superior Kamer    732 737 857 725

Kinderen in eigen Kamer: max. 2 kinderen t/m 18 jaar ontvangen 50% korting op een 2e kamer en 

tevens E 25,- krediet per kamer per verblijf te besteden in de restaurants en bars.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19.

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Charmant hotel dat gevestigd is in een historisch landhuis ten zuiden van 

Ragusa omgeven door ‘Orto degli aromi’, een heerlijk geurende tuin met 

eeuwenoude olijfbomen en een Arabische fontein. Het hotel is volledig gereno- 

veerd en van alle moderne gemakken voorzien, waarbij de oorspronkelijke 

sfeer bewaard is gebleven. De inrichting bestaat uit waardevolle meubels en 

zeldzame kaarten, evenals originele schilderijen uit de 17e eeuw. Het is een 

ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan Siracusa en Agrigento. De luchthaven 

van Catania ligt op 107 km.

FACILITEITEN
Restaurant Don Eusebio biedt haar gasten een bijzondere culinaire ervaring. De 

Siciliaanse wijnen kunnen direct worden geproefd in de wijnkelder. Het hotel 

heeft een eigen landingsbaan, zwembad, privéstrand op 12 km en gratis fietsen. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 25 kamers die uniek zijn ingericht met verfijnde 

Siciliaanse stoffen, waardevolle meubels, kostbare tapijten en originele 

ornamenten. Voorzien van telefoon, flatscreen-tv, airconditioning, minibar en 

badkamer met bad of douche.

Classic Kamer (ca. 18 m², max. 3 pers.): met uitzicht over de tuin.

Superior Kamer: met lokale kunstvoorwerpen ingericht en uitzicht over de tuin.

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

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

Kamertype  apr jun  aug okt

Classic Kamer   559 552 633 545

Superior Kamer    583 576 657 569

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/07/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/19 t/m 19/04/19 en van 22/04/19 t/m 31/10/19 in-

dien geboekt voor 31/03/19 en 15% bij min 3 nachten verblijf van 01/04/19 t/m 31/07/19 en van 

01/09/19 t/m 31/10/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor halfpensi-

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

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/eremo-della-giubiliana
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/eremo-della-giubiliana
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/grand-hotel-villa-igiea
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/grand-hotel-villa-igiea
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ORTEA PALACE LUXURY HOTEL - SIRACUSA
AUTO INCLUSIEF | CITY | HERITAGE

ALBA PALACE HOTEL - FAVARA 
AUTO INCLUSIEF | BOUTIQUE | HERITAGE  

    

      DELUXE 

 

  

Superior Kamer 

 

Dit recent geopende hotel is gevestigd in een voormalig postkantoor en is het toppunt van 

historische elegantie en eigentijdse luxe. Liefdevol gerestaureerd en voorzien van alle comfort. 

Een schitterende combinatie van traditionele Italiaanse architectuur met een verfijnde inrichting. 

Gelegen op 250 meter van de Tempel van Apollo en de markt van Ortigia. Op 10 minuten wandelen 

naar de kathedraal van Siracusa. De barokstad Noto ligt op ca. 35 km, Catania ligt op ca. 65 km.

FACILITEITEN 
Imposante lobby met loungebar en Siciliaanse Bistro Il Cortile voor lokale gerechten en ontbijt. 

Het elegante gourmetrestaurant Incanto biedt een schitterend uitzicht over zee. De Champagnette 

is een ideale ontmoetingsplek voor een hapje en drankje. In The Cellar kunt u kiezen uit meer 

dan 200 verschillende wijnen. Ook kan men hier terecht voor wijnproeverijen. Er is tevens 

gelegenheid om een kookles te volgen. Exclusieve Spa (ca. 450 m²) met een breed aanbod aan 

schoonheidsbehandelingen, stoombad, sauna, verwarmd binnenbad, fitnessruimte, kapsalon en 

juwelier.

ACCOMMODATIE
In de 75 stijlvolle kamers worden moderne accessoires en designlampen gecombineerd met 

mooie stoffen en kleurrijke accenten. Schitterend ingericht met handgeborduurde naam op het 

bedlinnen, elegant meubilair en kamerhoge ramen. Voorzien van airconditioning, flatscreen-tv., 

minibar, kluisje, gratis wifi en Nespresso-apparaat. Zeer fraaie badkamer met regendouche.

Classic Kamer (ca. 24 m², max. 2 pers.): elegant ingericht. Ook mogelijk ik duplex.

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 2 pers.): biedt zijdelings zicht op de haven.

Gratis nachten: 7=6 en 4=3 bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 15% bij min 4 nachten verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien 120 dagen voor aankomst geboekt en 

10% bij min 3 nachten verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien 90 dagen voor aankomst geboekt. 

Indicatieprijzen: € 137 - 158,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

In het hart van Favara, een authentiek stukje Sicilië, op slechts 15 km afstand van Agrigento ligt 

Alba Palace hotel, een schitterend voorbeeld van hedendaagse stijl en innovatie, een perfecte 

balans tussen traditie en moderniteit. Dit intieme hotel is gevestigd in een recent gerestaureerd 

19e eeuw paleis. Alba Palace is een uitstekende uitvalsbasis voor een bezoek aan de beroemde 

‘Valle dei Templi’, het spectaculaire tempeldal met tal van antieke monumenten en ruines dat in 

1997 door UNESCO op de Werelderfgoedlijst is geplaatst. Het charmante plaatsje Favara beschikt 

over gezellige pleintjes, aantrekkelijke restaurants en historische attracties. Hier proeft u de 

echte Italiaanse sfeer. De luchthaven van Catania ligt op 157 km.

FACILITEITEN
Het fine dining restaurant Le Traveggole, onder leiding van de bekroonde chef-kok Salvatore 

Tortorici, biedt een gastronomische Siciliaanse keuken vergezeld van een uitgebreide wijnkaart. 

Geopend voor een uitstekend ontbijtbuffet en à la carte diner. Bij goed weer buiten op het terras. 

Het hotel beschikt verder over een panoramisch terras, loungebar met een ruime keuze uit 

cocktails en een wijnkelder.

ACCOMMODATIE
De 20 moderne kamers en suites zijn elegant ingericht met parketvloeren, zachte natuurlijke 

kleuren en design meubilair. Voorzien van schrijftafel, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, 

flatscreen-tv, gratis wifi en strijkfaciliteiten. Fraaie badkamer met inloopdouche of bad. Kamers 

kunnen gecombineerd worden.

Tweepersoonskamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): ingericht met hedendaagse meubels.

Superior Kamer (ca.  25 m², max. 3 pers.): elegant en ruim ingericht.

Vroegboekkorting: 8% indien 45 dagen voor aankomst geboekt bij een min. verblijf van 2 nachten.

 

Indicatieprijzen: € 62 -  € 70,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

Autoreis | Siracusa & Favara | ITALIË

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/alba-palace
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/alba-palace
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/ortea-palace-luxury-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/ortea-palace-luxury-hotel
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ITALIË | Sicilië | Sciacca

VERDURA RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

     

 

  Junior Suite  

Verdura is een onweerstaanbare bestemming. Het is een plek waar de 

accommodatie subtiel verweven lijkt te zijn in het Siciliaanse landschap en 

waar u op uw eigen privéterras kunt genieten van een echt gevoel van ruimte en 

een ononderbroken uitzicht op de azuurblauwe zee. Dit schitterende resort aan 

de zuidkust van Sicilië heeft een ongekende ligging met bijna twee kilometer 

aan mediterrane kustlijn en beslaat een gebied van 230 ha, rijk aan olijf- en 

sinaasappelbomen. Thuishaven van 3 golfbanen, een 60 m lang zwembad, 

een Spa van wereldklasse en een uitgebreid culinair aanbod. Bovendien 

organiseert Verdura in de zomermaanden veel activiteiten als rugby, voetbal en 

strandvolleybal in samenwerking met gekwalificeerde coaches en celebrities. 

Een resort met ongekende mogelijkheden en een uitstekende service. Op ca. 48 

km van het tempelcomplex Agrigento en ca. 130 km van de luchthaven Palermo. 

FACILITEITEN
Lobby met diverse luxe boetieks. Schitterend zwembad aan zee met apart 

kinderbad en poolbar. Aan het lange zandstrand, ligstoelen, parasols, beachbar 

en watersportclub. Kidsclub (4-12 jaar, geopend van 10:00-18:00 uur) met  

activiteiten en speeltuin. Tevens een teensclub met een breed aanbod aan 

avonturen (13-17 jaar) en oppas voor baby’s (0-3 jaar, tegen betaling). Diverse 

bars waaronder de Granita cocktailbar, uitkijkend op zee en de Torre Bar met 

zicht op zee en de golfbaan. Vier karaktervolle restaurants: Buon Giorno voor een 

uitstekend ontbijt. La Zagara voor fine dining (gasten vanaf 12 jaar) en Trattoria 

Liolà met schitterend uitzicht op zee serveert lokale specialiteiten en pasta’s. Het 

strandrestaurant Amare voor gegrilde vis en barbecues (seizoengebonden). Het 

fraaie Spacenter (ca. 4.000 m²) met 4 thalassotherapiebaden, binnenzwembad   

(20 m), sauna, stoombad en moderne fitnessruimte (inclusief). Biedt een uitgebreid 

aanbod aan schoonheidsbehandelingen, spabar met gezonde gerechten en 11 

behandelkamers. Twee 18-holes en een 9-holes golfbaan ontworpen door de 

golfarchitect Kyle Phillips. Voorts golfacademy, gezellig clubhuis met golfshop, 

en drivingrange. Tennisacademy met 6 (verlichte) graveltennisbanen. Gratis 

introductielessen. Er worden diverse (sport)activiteiten georganiseerd.

ACCOMMODATIE
De 203 moderne kamers en suites zijn in warme kleuren en lokale kunstwerken 

ingericht. Alle kamers bieden uitzicht op de zee en zijn voorzien van een 

kingsizebed, flatscreen-tv met internettoegang, schrijftafel, minibar, kluisje, 

airconditioning en fraaie badkamer met separate douche. Groot terras of balkon. 

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): gelegen op de 1e verdieping.

Superior Deluxe: gelegen op de begane grond op de 2e rij van het strand.

Superior Deluxe Seafront: nabij het strand.

Junior Suite (ca. 60 m²): ruim ingericht in open plan met zithoek.

Classic Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): ruim opgezet met gecombineerde woon-/

slaapkamer. Gelegen op de begane grond. Groot terras met zeezicht.

Grand Suite (ca. 72 m², max. 3 pers.): met patio, aparte woon- en slaapkamer en 

kitchenette. Fraaie badkamer en groot terras met hangmat en zithoek.

Raadpleeg onze website voor de overige kamertypen en villa’s.

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

en naar Palermo, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   1403 1768 3321 1764

Superior Deluxe Kamer   1813 1868 3521 1864

Kamerkorting: 20% bij min 4 nachten verblijf van 29/03/19 t/m 27/06/19 en van 16/09/19 t/m 

09/11/19; 10% bij min 4 nachten verblijf van 28/06/19 t/m 14/07/19 en van 26/08/19 t/m 15/09/19; 

10% bij min 7 nachten verblijf van 15/07/19 t/m 25/08/19.

Kinderen in eigen kamer: 20% korting voor max 2 kinderen t/m 17 jaar bij min 4 nachten ver-

blijf van 01/04/19 t/m 27/06/19 en van 16/09/19 t/m 31/10/19; 10% bij min 4 nachten verblijf van 

28/06/19 t/m 14/07/19 en van 26/08/19 t/m 15/09/19; 10% bij min 7 nachten verblijf van 15/07/19 

t/m 25/08/19.

Vroegboekkorting: 5% bij verblijf van 01/04/19 t/m 17/04/19 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt en 10% bij verblijf van 28/06/19 t/m 14/07/19 en van 26/08/19 t/m 15/09/19 indien 90 dagen 

voor aankomst geboekt  en bij verblijf van 15/07/19 t/m 25/08/19 indien 120 dagen voor aankomst.

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

2.041 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/verdura-resort
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/verdura-resort
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Taormina Mare | Sicilië | ITALIË

MAZZARO SEA PALACE
CULINAIR 

      

  Classic Kamer

 

Op een adembenemende locatie biedt Mazzaro Sea Palace een magnifiek 

uitzicht over de fraaie baai van Mazzaro. Het hotel is vanaf het niveau van de 

weg naar beneden tegen de rotsen gebouwd met aansluitend aan de laagste 

verdieping het privéstrand van het hotel. De baai van Mazzaro is aan beide zijden 

omsloten door indrukwekkende rotsformaties met in het midden een romantisch 

rotseiland. Een combinatie van een professionele service, een verfijnde keuken 

met als decor de zee. Het restaurant biedt excellente gerechten gemaakt van 

de beste lokale producten en worden vergezeld door uitstekende wijnen. Op ca. 

450 m afstand van het hotel ligt een kabelbaan die de hotelgasten naar het 

hooggelegen plaatsje Taormina brengt. De luchthaven Catania ligt op ca. 64 km. 

FACILITEITEN
Op de lagere verdiepingen liggen de lounge, de elegante en sfeervolle 

cocktailbar met ‘s avonds pianomuziek. Het restaurant Il Gattopardo werd vele 

malen onderscheiden en heeft een fraai panoramaterras met spectaculair 

uitzicht over de baai. Hier kunt u gebruik maken van het ontbijtbuffet, lunch en 

diner. Het restaurant serveert mediterrane en Siciliaanse specialiteiten. U heeft 

ook de mogelijkheid om bij kaarslicht op het terras van uw kamer te dineren. 

Wellnesscenter met ayurveda- en schoonheidsbehandelingen en fitnessruimte. 

Fraai zwembad omgeven door een zonneterras, ligstoelen en parasols. Voor 

het hotel ligt een kiezelzandstrand met ligstoelen en parasols (inclusief). 

Parkeerplaats ca. € 20 per dag.

ACCOMMODATIE
Alle 86 recentelijk gerenoveerde kamers en suites zijn ingericht in moderne stijl 

en parketvloeren. Voorzien van zithoek, schrijftafel, airconditioning, telefoon,  

flatscreen-tv, minibar, kluisje, thee-/koffiezetfaciliteiten. Fraaie marmeren 

badkamer dubbele wastafels en bad/douche. Terras of balkon met schitterend 

uitzicht over de baai van Mazzaro. Kamers kunnen gecombineerd worden.

Classic Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw. + 1 kind): modern ingerichte kamer met 

balkon en mooi uitzicht over de baai.

Superior Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers.): voorzien van parketvloer, kingsizebed 

of 2 aparte bedden. Terras met ligbedden en zeezicht. 

Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): in open plan met zitgedeelte. 

Marmeren badkamer met dubbele wastafel en bad/douche.

Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): voorzien van aparte woonkamer met sofabed, 

Slaapkamer en luxe badkamer. Groot terras met stoelen, tafel en ligbedden. 

Panoramisch uitzicht over de baai.

Terrace Suite Plungepool (ca. 42 m², max. 3 pers.):  voorzien van aparte woon- en 

slaapkamer en sofabed. Terras (ca. 35 m²) voorzien van tafel, stoelen, ligbedden 

en plungepool met jacuzzi.

Exclusive Suite (ca. 57 m², max. 4 pers.): deze luxe suite is voorzien van 2 slaap-kamers 

waarvan 1 met een tweepersoonsbed en 1 met 2 aparte bedden en 2 bad- 

kamers. Grote woonkamer en riant terras van 55 m² met schitterend uitzicht op 

de baai van Mazzaro. 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   1379 1669 2197 1430

Superior Kamer   1492 1817 2345 1543

Gratis nachten: 14=12 bij verblijf van 05/04/19 t/m 02/11/19.

Honeymoon: bloemen en fles mousserende wijn bij aankomst, 1 x ontbijt op de kamer en selectie 

van Siciliaanse gebakjes.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 05/04/19 t/m 02/11/19 indien geboekt voor 31/03/19 en 

15% bij aankomst op 03/09/19 t/m 03/11/19 indien geboekt van 01/04/19 t/m 31/05/19.

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

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

brochure.

385 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/mazzaro-sea-palace
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/mazzaro-sea-palace
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ITALIË | Sicilië | Taormina Mare

GRAND HOTEL ATLANTIS BAY
CULINAIR | WELLNESS

       

   Junior Suite

  

Dit elegante hotel is als een serie van terrassen tegen de rotsen gebouwd en 

heeft veel lichtinval. Atlantis Bay ligt aan een schilderachtige baai, waar lokale 

vissersboten ‘s avonds terugkeren van zee. Er is veel gebruik gemaakt van beige 

natuursteen en het interieur is een geheel van lichte tinten van schitterend 

Toscaans design. De lounge en cocktailbar hebben eveneens een eigentijdse 

inrichting met loungestoelen en een magnifiek uitzicht. Het pittoreske centrum 

van Taormina met vele gezellige restaurantjes, boetieks en winkeltjes bereikt u 

via een kabelbaan (400 m). Achter het hotel loopt een spoorlijn wat soms wat 

geluidoverlast kan veroorzaken. De luchthaven Catania ligt op ca. 50 km. 

FACILITEITEN
Entree met aquarium, lounge met zithoeken en schitterend uitzicht. Groot 

zonneterras met zitjes en fraai uitzicht over de baai. Een terras lager ligt het 

zwembad met ligstoelen, parasols en handdoekenservice (inclusief). Aansluitend 

vindt u een houten zonneterras met gratis ligstoelen en parasols en een entree 

naar de zee. In de omgeving zijn verschillende watersportmogelijkheden, 

waaronder duiken. Voorts kleine fitnessruimte. Het HYD’OR Wellnesscenter 

biedt ayurveda- en schoonheidsbehandelingen alsmede hot stone massages 

(tegen betaling). Het restaurant Ippocampo met panoramaterras serveert 

mediterrane gerechten. De sfeervolle bar Dioniso heeft een fraai uitzicht en er 

wordt regelmatig live pianomuziek verzorgd. Parkeerplaats (tegen betaling, ca. 

€ 20 per dag). 

ACCOMMODATIE
De 83 kamers en suites zijn elegant ingericht en kijken uit over de baai van 

Taormina. Voorzien van airconditioning, schrijftafel, flatscreen-tv, telefoon, mini-

bar en kluisje. In marmer uitgevoerde badkamer met dubbele wastafels en bad 

of douche. De afmetingen van balkon of terras variëren per kamer, sommige zijn 

uitgerust met ligbedden en sommige met zithoek. Kamers met verbindingsdeur 

mogelijk. 

Classic Kamer (ca. 20-26 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer.

Superior Kamer (ca. 20-26 m², max. 2 pers.): met een groot terras en zithoek.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer met king-

sizebed, zitgedeelte met tweepersoonsslaapbank. Badkamer met bad.

Suite (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en slaapkamer, 

minibar en ‘vinotheek’. Groot terras met schitterend uitzicht.

Exclusive Suite (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): als de suite maar bad- 

kamer met separate douche en jacuzzi. 

Suite Atlantide (ca. 125 m², max. 2 pers.): bijzonder ingericht op de bovenste 

etage van het hotel. De slaapkamer wordt gescheiden door een glazen wand 

van de riante woonkamer, dinertafel voor 6 pers, zithoek met sofa’s en wijnbar. 

Luxe badkamer met stoomcabine en jacuzzibad. Groot terras met ligstoelen en 

jacuzzi.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   1608 1669 2068 1430

Superior Kamer   1721 1817 2217 1543

Gratis nachten: 14=12 bij verblijf van 19/04/19 t/m 02/11/19.

Honeymoon:  bloemen en fles mousserende wijn bij aankomst, 1 x ontbijt op de kamer en selectie 

van Siciliaanse gebakjes.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 19/04/19 t/m 02/11/19 indien geboekt voor 31/03/19 en 

15% bij aankomst op  03/09/19 t/m 03/11/19 indien geboekt van 01/04/19 t/m 31/05/19.

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

345 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/grand-hotel-atlantis-bay
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/grand-hotel-atlantis-bay
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Taormina Mare | Sicilië | ITALIË

BELMOND VILLA SANT’ANDREA
FAMILY | CULINAIR | HERITAGE

    

 

Superior Junior Suite  

De charme van deze voormalige zomerresidentie uit 1830 van een Engelse 

adellijke familie is tot heden bewaard gebleven. Het elegante hotel werd geheel 

gerenoveerd en valt onder de gerenommeerde Belmond hotelgroep. Villa 

Sant’Andrea ligt in een schitterend park, verscholen aan een van de mooiste  

baaien van Italië. In het stijlvolle restaurant met terras worden heerlijke 

gerechten geserveerd. Het historische centrum van Taormina is gemakkelijk 

te bereiken met de gratis shuttleservice of per kabelbaan (ca. 250 m). De 

luchthaven Catania ligt op ca. 60 km. 

FACILITEITEN
Pianobar, lounge, boetiek en (verwarmd) zwembad aan zee, ligstoelen en 

poolbar. De Kids Club biedt een scala aan activiteiten (4-12 jaar, geopend van 

ca. 15 mei tot 15 september). Op de kamer zijn speciale kindervoorzieningen 

als badjassen en flessenwarmers. In de restaurants tevens kindermenu’s. Het 

à la carte restaurant Oliviero met spectaculair uitzicht serveert mediterrane en 

Siciliaanse specialiteiten, voor ontbijt, lunch en diner zowel binnen als buiten op 

het terras (weersafhankelijk). Het menu is gebaseerd op regionale gerechten met 

de meest verse seizoengebonden producten. The Beach Bar voor verfrissende 

cocktails, smoothies en snacks. Wellnesscenter met stoombad, fitnessruimte 

en revitaliserende schoonheidsbehandelingen. Op het mooie (kiezelzand)

privéstrand ligstoelen en parasols. Parkeergarage (gratis voor hotelgasten). 

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 64 elegante kamers en suites. Gezien de constructie van het 

gebouw variëren de kamers qua inrichting en grootte. Met veel smaak ingericht 

en voorzien van flatscreen-tv, cd/dvd-speler, minibar, kluisje, airconditioning, 

kingsizebed of 2 queensizebedden. Luxe badkamer. Kamerbezetting max. 3 

pers. tenzij anders aangegeven.

Classic Kamer (ca. 24 m², max. 2 pers.): uitzicht op binnenplaats of tuin. Frans 

balkon. 

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): Frans balkon en zijzeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 26 m², max. 2 pers.): voorzien van terras of balkon en mooi 

uitzicht over zee.

Superior Junior Suite (ca. 35 m²): elegant ingericht met ruime slaapkamer en 

zithoek en terras of balkon.

Deluxe Junior Suite (ca. 40 m²): zeer fraai ingericht. Sommige junior suites 

beschikken over 2 badkamers. Balkon of terras met zeezicht.

Executive Junior Suite (ca. 40 m²): gelegen in de nieuwe vleugel naast het 

zwembad. Deze suite biedt van het balkon een adembenemend uitzicht op zee. 

Aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed of 2 twinbedden. Luxe badkamer 

met signature bad met separate douche. Kan gecombineerd worden met 2 

andere Executive Junior Suites.

Garden Suite (ca. 45 m²): ruim en elegant ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer. Badkamer met separate douche. Frans balkon en uitzicht op de tuin. 

Superior Suite (ca. 45 m²): als de Garden Suite maar met terras of balkon en 

zeezicht.

Deluxe Suite (ca. 55 m²): ingericht in Engelse stijl met groot terras (60 m²) met 

ligstoelen en schitterend uitzicht. Aparte woon- en slaapkamer.

Exclusive Suite (ca. 80 m²): groot terras, ligbedden, zithoek, aparte woon- en 

slaapkamer. Grote badkamer met signature bad en separate douche.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   1894 2063 2152 1445

Superior Kamer   2249 2563 2652 1737

Vroegboekkorting: 10% bij aankomst op 21/04/19 t/m 30/05/19 en 27/09/19 t/m 17/10/19 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.

685 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/belmond-villa-sant-andrea
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sicilie/belmond-villa-sant-andrea
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SARDINIË

uw huurauto klaar op de luchthaven van Olbia, ter- 

wijl wij voor de accommodaties in het zuiden Cagliari 

als aanvlieghaven gebruiken.

Sardinië, op slechts 12 kilometer afstand van het 

Franse Corsica, is overwegend heuvelachtig en soms 

bergachtig. Dolfijnen en kleine walvissen komen voor 

ten noordwesten van Sardinië en in de straat van 

Bonifacio tussen Sardinië en Corsica. 

In het noorden van het eiland lijken de door de wind 

gevormde rotsformaties en steensculpturen op 

kathedralen in de woestijn. 

De Costa Smeralda in het noordoosten is favoriet bij 

de internationale jetset. Aan deze kust selecteerden 

wij het karaktervolle Villa del Golfo Lifestyle Hotel 

met een excellente service. Uitstekende keuzes zijn 

ook het L’ea Bianca Luxury Resort nabij Porto Cervo 

gelegen op een mooie locatie en het Grand Hotel 

Poltu Quatu, gebouwd als een traditioneel Sardijns 

dorp in Moorse stijl. Meer naar het binnenland op 2 

km van de kust ligt het Petra Segreta Resort & Spa, 

een romantisch hotel met een idyllische ligging en 

een geweldig restaurant waar de eigenaar zelf de 

scepter zwaait. 

Wilt u Noord- en Zuid-Sardinië combineren of het 

strand met het heuvelachtige binnenland? Dan 

raden wij u het kunstzinnige Su Gologone Experience  

Hotel aan, waar tal van beroemdheden verbleven. 

Een hotel met een geraffineerde architectuur, een 

persoonlijke, warme service en een schitterende 

ligging aan de voet van de machtige bergketen 

Supramonte, omringd door de wijngaarden van de 

beroemde Cannonau.

Aan een van de mooiste stranden in het zuiden van 

het eiland selecteerden wij voor u het Chia Laguna 

Resort. Dit resort bestaat uit 4 verschillende hotels. 

Uitermate geschikt voor gezinnen door de vele 

faciliteiten. Op een steenworp afstand van een 

poederwit zandstrand. Nieuw in ons aanbod is het 

Falkensteiner Chia met een geweldige ligging en 

schitterend uitzicht. Ten noorden van Cagliari ligt 

het Falkensteiner Capo Boi. De ongerepte natuur 

en witte zandstranden in dit gedeelte van Sardinië 

zijn spectaculair. Het is een sfeervol hotel gelegen 

aan een rustige baai en uitermate geschikt voor 

gezinnen met kinderen. 

AUTOHUUR 

De hotels op Sardinië bieden wij inclusief huurauto 

aan. Voor de hotels langs de Costa Smeralda staat 

Corsica
(Frankrijk)

Pula

Olbia

Palau

Cagliari

S. Margherita di Pula

Porto Cervo
Cannigione

Nuoro

Oliena

San
Pantaleo

Capo Boi

Villa del Golfo
Poltu Quatu

Chia Laguna

Su Gologone

L’EA Bianca

Falkensteiner
Capo Boi

Petra Segreta

Falkensteiner Chia

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

Dagtemperatuur in °C  11  12  13  16  20  24  26  27  24  20  15  12

Watertemperatuur in °C  14  13  14  16  17  21  24  24  23  21  18  16

Zonne-uren per dag  4  5  6  8  9  10  11  10  8  7  5  4

Dagen met enige neerslag  8  8  7  6  4  2  1  1  4  6  8  8

Het lijkt wel of de natuur op het eiland Sardinië haar fantasie de vrije loop heeft gelaten met als resultaat betoverend mooie, 

vaak woeste landschappen, maagdelijke zandstranden, geïsoleerde dorpjes in het gebergte en een smaragdblauwe zee.
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Cannigione | Sardinië | ITALIË

 VILLA DEL GOLFO LIFESTYLE RESORT
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

      DELUXE

  

 Suite 

Sardinië heeft eindeloze stranden, verborgen baaien, indrukwekkende 

rotsformaties en een kristalheldere zee, betoverend mooie, landschappen, een 

golvend binnenland en geïsoleerde dorpjes. De vele basilieken zijn bijzonder 

fraai in een schilderachtig landschap. Het eiland is een smeltkroes van volke- 

ren en culturen. De Costa Smeralda in het noordoosten is favoriet bij de 

internationale jetset. Het elegante Villa del Golfo ligt in het schilderachtige 

plaatsje Cannigione aan de prestigieuze Costa Smeralda. Het hotel biedt een 

adembenemend uitzicht op zee van de heuvels boven de Golf van Arzachena 

naar Baia Sardinia. Een sfeervol hotel met een excellente service en een 

fantastische cuisine. Het kleine centrum van Cannigione biedt een aantal bars, 

restaurantjes en gezellige winkeltjes. Het hotel is hoger gelegen op ca. 100 m 

van zee, ca. 1 km van de zandstranden Tanca Manna en Barca Bruciata en ca. 

800 m van Cannigione centrum. De luchthaven Olbia ligt op ca. 30 km en de 

18-holes golfbaan Pevero op ca. 15 km. 

FACILITEITEN
Lounge en bar. Het waterzwembad biedt een schitterend uitzicht over zee. 

Panoramisch terras met zicht op de baai, poolbar en ligstoelen. Zonnedek aan 

zee met barservice en ligstoelen (100 m). Het gourmetrestaurant Miraluna 

staat bekend om zijn grillspecialiteiten en zijn heerlijke mediterrane keuken. De 

ArmoniA Spa biedt een uitgebreide selectie aan behandelingen en massages.  

Voorts klein binnenzwembad en fitnessruimte. Met het luxe privézeiljacht van 

het hotel kunt u een schitterende excursie maken naar de Maddalena-archipel 

(tegen betaling). Verder fietsverhuur, wijnproeverijen en kooklessen. Gratis 

shuttleservice naar 2 zandstranden.

ACCOMMODATIE
De 58 kamers en suites zijn elegant ingericht. Voorzien van telefoon, 

flatscreen-tv, minibar, kluisje en airconditioning. Badkamer met bad/douche. 

Het hotel bestaat uit een hoofdgebouw en villa’s die verspreid liggen op 

de heuvel. De meeste kamers bieden panoramisch uitzicht over de baai en  

beschikken over een groot balkon of terras. Buggyservice aanwezig. Gasten 

vanaf 6 jaar welkom.

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): op de begane grond. Terras en tuinzicht. 

Superior Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): hoger gelegen met balkon.

Suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind.): ruim ingericht met aparte woon- en slaap- 

kamer, kingsizebed en sofabank. Groot balkon of terras met schitterend uitzicht. 

Superior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer, 

hydromassagedouche en groot terras met tuin en privézwembad.

Luxury Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. v.a. 12 jaar): in een apart gedeelte van het 

resort met veel privacy. Hoog gelegen met schitterend uitzicht, Aparte woon- en 

slaapkamer en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met bad of douche. Groot 

terras met ligbedden, zithoek en privézwembad. Het ontbijt kan ook in de villa 

geserveerd worden.

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

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

Kamertype    mei jun aug sep

Classic Kamer    1275 1428 1728 1455

Superior Deluxe Kamer    1457 1615 1910 1641

  

Extra: 1 x fles wijn bij aankomst op de kamer bij verblijf van min. 7 nachten (m.u.v. Luxury Suite). 1x 

fles champagne en fruit op de kamer bij verblijf van min. 7 nachten in een Luxury Suite.

Honeymoon: Mousserende wijn en gebak bij aankomst in de kamer.  

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 28/02/19. 10% bij verblijf van 11/05/19 t/m 07/06/19 

en van 21/09/19 t/m 29/09/19 en 5% bij verblijf van 08/06/19 t/m 20/09/19 indien geboekt van 

01/03/19 t/m  31/03/19. 

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

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

brochure.

Note: Het hotel is geopend van 11 mei t/m 29 september 2019

335 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/villa-del-golfo-lifestyle-resort
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/villa-del-golfo-lifestyle-resort
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ITALIË | Sardinië | Poltu Quatu

GRAND HOTEL POLTU QUATU
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

       

  Deluxe Kamer

 

Grand Hotel Poltu Quatu nestelt zich in een natuurlijke inham van Marina 

dell’Orso. De naam van het hotel betekent ‘verborgen baai’ wat verwijst naar 

de jachthaven van Poltu Quatu, waar het hotel zich bevindt. Het hotel heeft een 

unieke architectuur en is gebouwd als een traditioneel Sardijns dorp in Moorse 

stijl. Al tijdens het ontbijt kunt u genieten van het schitterende uitzicht op het 

eiland La Maddalena. Naast het hotel ligt een promenade met boetieks, bars en 

diverse restaurants en tevens de jachthaven waar u de boot kunt nemen naar de 

eilandengroep. Het op 4 km gelegen Porto Cervo is bekend om haar modieuze 

winkels, hippe clubs en bruisend nachtleven. De 18-holes golfbaan Pevero Golf 

ligt op ca. 14 km. De luchthaven Olbia op ca. 35 km.

FACILITEITEN
Mooie entree en aansluitend een royale loungebar met een prachtig uitzicht 

over de baai met de vele plezierjachten. De twee verdiepingen tellende  

gebouwen zijn schilderachtig gegroepeerd om het mooie zwembad met kleine 

watervallen en het aparte kinderbad. Het moderne Spacenter heeft een breed 

aanbod aan innovatieve schoonheidsbehandelingen als massages, ayurveda- 

behandelingen en hot-stone massages. Voorts een fitnessruimte, stoombad, 

sauna en een ontspanningsruimte met lichttherapie (inclusief). Het hotel 

biedt verschillende recreatieve en sportieve activiteiten als fietsverhuur en 2 

tennisbanen (tegen betaling). In de nabije omgeving een duikcenter, zeilschool 

en jachtverhuur. Het fine dining restaurant Maymon biedt culinaire gerechten 

mediterrane keuken met een fusion van lokale en oosterse smaken. Gasten 

kunnen hier genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en een romantisch 

diner bij kaarslicht. Spectaculair uitzicht op zee en de jachthaven. Het Ishter 

restaurant bij het zwembad biedt lichte lunches en salades. Het Tanit restaurant 

& bar biedt uitzicht over de haven en is gespecialiseerd in mediterrane cuisine 

en zeevruchten. Gratis shuttleservice naar het zandstrand op 10 autominuten 

(van mei tot ca. medio september geopend, ligstoelen en parasols inclusief). 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 145 smaakvol ingerichte kamers en suites. Harmonieuze 

kleuren, terracotta vloeren en meubels in traditionele Sardijnse stijl geven 

de kamers een elegante sfeer. Voorzien van flatscreen-tv, kluisje, minibar en 

telefoon. Badkamer met bad/douche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. 

Classic Kamer (ca. 18 m², max. 2 pers.): met uitzicht over de bergen.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 3 pers.): met uitzicht op het zwembad en zee. 

Deluxe Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): balkon met uitzicht op de jachthaven 

en zee.

Premier Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers): in open plan met gecombineerde woon/

slaapkamer en uitzicht over de tuin of het zwembad.

Classic Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): met een aparte woon- en slaapkamer en 

2 badkamers. Terras met uitzicht op zee.

Executive Suite (ca. 100 m², max. 4 pers.): elegante suite met een aparte woon- 

en slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met een hydro-massagedouche. 

Groot terras met jacuzzi en schitterend uitzicht over de haven en de zee. 

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

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

Kamertype   mei jun aug sep

Classic Kamer   1003 1254 1570 1131

Superior Kamer   1118 1394 1922 1228

Gratis nachten: 4=3 en 8=6 bij verblijf van 30/04/19 t/m 01/08/19 en van 19/08/19 t/m 28/09/19. 

Geldig voor Superior en Premium Kamer.

Suite-aanbieding: Bij verblijf in  een Classic Suite welkomstattentie en 1 gratis diner (exclusief 

drankjes). Geldig voor 2 personen.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 30/04/19 t/m 06/06/19 en van 15/09/19 t/m 28/09/19 en 

20% bij verblijf van 07/06/19 t/m 01/08/19 en van 19/08/19 t/m 14/09/19 indien geboekt voor 

31/03/19. 15% bij verblijf van 30/04/19 t/m 01/08/19 en van 19/08/19 t/m 28/09/19 indien geboekt 

voor 30/04/19. 

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

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

Het hotel is geopend van 30 april t/m 28 september 2019.

483 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/grand-hotel-poltu-quatu
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/grand-hotel-poltu-quatu
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Baja Sardinia | Sardinië | ITALIË

 L’EA BIANCA LUXURY RESORT
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

       

 Superior Kamer

 

Dit aantrekkelijke boetiekhotel, gelegen aan de geliefde Costa Smeralda, 

is gesitueerd op een rustige locatie in een heerlijke groene tuin en biedt een 

fantastisch uitzicht over de baai van Cala dei Ginepri. Het idyllische terras is 

de perfecte plek voor een romantisch diner. Het hotel onderscheidt zich door 

zijn persoonlijke karakter, service en exclusiviteit. Het mondaine havenplaatsje 

Porto Cervo met zijn luxe boetieks en restaurants en de exclusieve 18-holes 

Pevero golfclub liggen op ca. 7 km (korting op de greenfees). De luchthaven 

Olbia ligt op ca. 32 km. 

FACILITEITEN
Het hotel ligt op een domein van 8 ha. In de fraaie tuin bevindt zich een zwembad 

omringd door zonneterrassen, ligstoelen en parasols. Tevens handdoekenservice. 

De poolbar serveert drankjes, snacks, smoothies en fruitcocktails. De mooie 

zandbaai grenst direct aan het hotel (ligstoelen en parasols inclusief). U verblijft 

op basis van halfpension. In het fine dining restaurant Lunaria worden à la carte 

gerechten geserveerd vergezeld van uitstekende wijnen uit de eigen wijnkelder. 

Hier geniet u van de fijne Italiaanse keuken met de beste ingrediënten. Geopend 

voor diner zowel binnen als buiten op het terras. Tevens een uitgebreid en 

kwaliteitsvol ontbijtbuffet met verse producten. Klein wellnesscenter met 

sauna, diverse schoonheidsbehandelingen (tegen betaling) en fitnessruimte. In 

de avond livemuziek.

ACCOMMODATIE
De 31 ruime kamers en suites zijn elegant en in moderne stijl ingericht. Voorzien 

van kingsizebed of 2 aparte bedden, schrijftafel, zithoek, airconditioning, minibar, 

kluisje en flatscreen-tv. Fraaie badkamer met luxe badproducten. Balkon of 

terras. Kamerbezetting 2 volwassenen en 1 kind. 

Superior Kamer (ca. 28 m²):  balkon met zeezicht. Badkamer met douche of bad.

Deluxe Kamer (ca. 30 m²): badkamer met jacuzzibad en aparte douche. Balkon 

met zeezicht.

Garden Deluxe Kamer (ca. 30 m²): voorzien van terras en privétuin. Directe 

toegang tot het zwembad. Riante badkamer met jacuzzibad en regendouche.

Junior Suite (ca. 35 m²): in open plan met zithoek. Badkamer met jacuzzibad of 

regendouche. Balkon met zithoek en uitzicht op zee.

Suite (ca 66 m², max. 4 pers.): woonkamer en aparte zithoek met sofabed. 

Slaapkamer en 2 badkamers waarvan 1 met jacuzzibad. Terras met ligstoelen, 

privétuin en direct toegang tot het zwembad. 

Het hotel beschikt tevens over 5 unieke villa’s die achter het hotel tegen een 

heuvel liggen. Alle villa’s zijn in 2017 volledig gerenoveerd en een perfecte 

keuze voor families die op zoek zijn naar privacy. Alle voorzien van diverse 

terrassen met ligstoelen, parasols en schitterend uitzicht over zee. Woonkamer 

met satelliet-tv, wifi, gastentoilet en een volledig ingerichte keuken. 

Villa Gardenia (ca. 67 m², max. 4 pers.): ligt verscholen tussen het groen. Verdeeld 

over 2 verdiepingen met grote woonkamer en 2 slaap- en badkamers.

Villa Iris (ca. 97 m², max. 6 pers.): verdeeld over 3 verdiepingen. 3 slaap- en 

badkamers en bevindt zich nabij de receptie. Bijzonder geschikt voor gezinnen.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

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

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer     1735 1768 2675 1742

Deluxe Kamer   1828 1861 2813 1835

Extra: 1x 50 minuten massage per kamer bij min. 7 nachten verblijf. Fles prosecco in de kamer, gratis 

transfers van/naar Olbia airport en E 50,- Spa voucher per kamer bij min 7 nachten verblijf in Junior 

Suite, Suite en Villa.

Gratis nachten: 7=6, 14=12 bij verblijf van 01/04/19 t/m 20/10/19 in een kamer of suite. 7=6 bij 

verblijf van 01/04/19 t/m 27/07/19 en van 25/08/19 t/m 20/10/19 en 14=12 bij verblijf van 28/07/19 

t/m 24/08/19 in een villa.

Honeymoon: Romantisch diner voor 2 personen incl. drankjes.

Vroegboekkorting: 25% indien geboekt voor 28/02/19 en 20% indien geboekt voor 30/04/19.

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

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

297 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/lrea-bianca-luxury-resort
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/lrea-bianca-luxury-resort
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ITALIË | Sardinië | San Pantaleo

PETRA SEGRETA RESORT & SPA
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

     

 

Junior Suite  

Costa Smeralda, oftewel de smaragdkust, is een rotsachtig en bosrijk kustgebied 

in het noordoostelijke deel van Sardinië. Het pittoreske gebied, met als centrum 

Porto Cervo, staat bekend om de mooie stranden en baaien. Een fascinerende 

landschap van zwarte granietrotsen, grillig gevormd door wind en water tegen 

de blauwe achtergrond van de wondermooie baai van Arzachena. Aan de 

voet van deze natuurpracht ligt het pittoreske dorpje San Pantaleo. Op 2 km 

hiervan bevindt zich het romantische en exclusieve Petra Segreta te midden 

van wilde olijf- en pijnbomen in een riant privédomein van 10 hectare. Uitkijkend 

op de archipel van La Maddalena en de baai van Arzachena is het een van de 

meest betoverende plekjes op het eiland. Het hotel wordt gekenmerkt door zijn 

charme, persoonlijke service, uitstekend restaurant en mooie Spacenter. De 

Costa Smeralda met het mondaine Porto Cervo en de 18-holes Pevero golfbaan 

ligt op ca. 12 km. Op 25 km van de luchthaven Olbia. De stranden liggen op 10-15 

autominuten.

FACILITEITEN
Het restaurant en het terras bieden een magnifiek uitzicht over de befaamde 

Costa Smeralda. Petra Segreta Resort heeft 2 veelgeprezen restaurants, Fuoco 

Sacro Gourmet en de Osteria del Mirto, waar chef en eigenaar Luigi Bergeretto de 

scepter zwaait. Hier worden gerechten met smaken uit de biologische moestuin 

en de boerderij van het resort geserveerd. Een perfecte balans tussen traditie en 

innovatie. In het gastronomische restaurant Fuoco Sacro met kamerhoge ramen 

heeft u een schitterend uitzicht over de tuin en de zee. Op koelere avonden wordt 

het restaurant verwarmd met de open haard. In de Osteria del Mirto geniet u 

van de typisch Italiaanse en lokale keuken. In de ochtend wordt een uitgebreid 

ontbijtbuffet geserveerd. In de idyllische tuin een (verwarmd) zwembad met 

jacuzzi, waterval, zonneterrassen en parasols. In de Balinese Spa, beschermd 

door enorme granieten rotsen, zorgen massages en behandelingen voor het 

welzijn van lichaam en geest. Voorts stoombad, sauna en ontspanningsruimte 

(inclusief). Aan de receptie kunt u boottochten boeken. Op ca. 15 minuten van het 

hotel ligt de haven van Canniggione, waar het jacht van het Petra Segreta Resort 

ligt aangemeerd. De boot is beschikbaar voor excursies naar de archipel van La 

Maddalena en de eilanden en stranden van de Costa Smeralda. De lunch aan 

boord omvat het gastronomische menu bereid door de chef-kok. Bij het hotel is 

voldoende parkeergelegenheid.

ACCOMMODATIE
De 23 ruime kamers en suites zijn ingericht in een smaakvolle, landelijke stijl en 

tegelvloer. Voorzien van zithoek, schrijftafel, airconditioning, minibar, telefoon, 

flatscreen-tv en kluisje. De ruime badkamers zijn in natuursteen uitgevoerd met 

een bad/douche of inloopdouche en exclusieve badproducten. Van 1 juni t/m 30 

september zijn gasten vanaf 10 jaar welkom.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): warm ingericht en voorzien van klein terras. 

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 pers.): in open plan met zithoek en riante 

badkamer. Overdekt terras (ca.12 m²): met ligbedden en zee-/tuinzicht. 

Suite (ca. 60 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met zithoek, schrijftafel, 

Nespresso-apparaat. Terras (ca. 20 m²): met ligbedden, verwarmd privézwembad 

en uitzicht over de zee in de verte.

Master Suite (ca. 60 m², max. 4 pers.): luxe suite met aparte woon- en slaapkamer, 

2 badkamers en fraaie patio met ligbedden en een privézwembad. Zeezicht.

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

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

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   651 1117 1200 707

Junior Suite   753 1322 1405 810

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 04/04/19 t/m 31/05/19 en van 23/09/19 t/m 02/11/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 04/04/19 t/m 02/11/19 indien geboekt voor 31/03/19.

Welkomstattentie: Fles wijn en welkomstattentie.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en toeslag halfpension (n.v.t. van 1 juni t/m 22 september 

2019): vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.  Voor reisinformatie zie achterin deze bro-

chure.

350 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/petra-segreta-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/petra-segreta-resort-spa
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Sardinië | Oliena | ITALIË

SU GOLOGONE EXPERIENCE HOTEL
ACTIVE | CULINAIR | HIDEAWAY

      DELUXE   

 

   Deluxe Kamer  

Een authentiek stukje Sardinië met een schat aan cultuur en oude tradities. Een 

hotel met een geraffineerde architectuur, een persoonlijke, warme service en 

een schitterende ligging aan de voet van de machtige bergketen Supramonte, 

omringd door de wijngaarden van de beroemde Cannonau. De eigenaresse en 

kunstenares Giovanna heeft met passie en creativiteit het interieur verrijkt met 

niet alleen maar eigen creaties, maar ook van Sardijnse kunstenaars. Het is het 

meest bekende hotel van het eiland en trekt vakantiegangers aan vanuit heel 

Italië. Fijnproevers zijn hier aan het juiste adres want de restaurants van Su 

Gologone behoren tot de meest gerenommeerde van Sardinië. Op ca. 16 km van 

de idyllische stad Nuoro gelegen in het hart van Sardinië, op ca. 18 km van de 

baai Cala Cartoe en ca. 100 km van de luchthaven Olbia. 

FACILITEITEN
Zwembad met bronwater uit de bergen, zonneterras, ligstoelen, parasols, 

handdoeken en poolbar. Voorts bibliotheek, wijnkelder, kapsalon, kinderspeeltuin 

en kunstwinkels. Tennisbaan, minivoetbal, minigolf, fietsen en fitnessruimte 

(inclusief). Presentaties over het vervaardigen van keramiek en smeedijzer. 

Gezellige Botteghe d’Arte met kunstateliers (tevens creatieve workshops) 

en winkeltjes. Het hotel bezit een van de belangrijkste privécollecties op het 

eiland. In de 3 restaurants wordt uitsluitend gewerkt met lokale ingrediënten, 

wat elk seizoen weer andere specialiteiten oplevert. Het restaurant Il Nido 

del Pane met traditionele keuken (2x per week geopend). Corte de Su Re 

biedt lokale specialiteiten (geopend van juni-september, 1x per week). The 

Restaurant in lokale stijl met traditionele Sardijnse keuken. Bar Tablao voor 

espresso en cocktails. Terrazzo dei sogni (terras van de dromen) gewijd aan 

de sterrenkunde. In de wijnkelder wordt wijn, olijfolie en kaas geserveerd. Klein 

wellnesscenter met massages, jacuzzi en diverse schoonheidsbehandelingen. 

Er worden wandelingen, excursies per Landrover, quadrijden, speleologie en 

vogelobservatie georganiseerd (tegen betaling).

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 125 kamers die sfeervol zijn ingericht in de traditionele 

stijl van Sardinië, waarbij veel gebruik is gemaakt van keramiek en Sardijns 

marmer. Voorzien van flatscreen-tv, minibar, telefoon en kluisje. Volledig 

ingerichte moderne badkamer met separate douche. 

Classic Kamer (ca. 20 m², max. 2 volw. + 1 kind): met uitzicht over de tuin.

Deluxe Kamer (ca. 20 m², max. 2 volw. + 1 kind): uitzicht over de bergen.

Junior Suite (ca. 20 m², max. 3 pers.): in open plan. Elke junior suite heeft haar 

eigen stijl gebaseerd op werken van verschillende Sardijnse kunstenaars. 

Badkamer met jacuzzibad en koffie-/theezetfaciliteiten.

Suite (ca. 25-40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elke suite is uniek ingericht. Voorzien 

van een slaap- en badkamer woonkamer en terras. Sommige met jacuzzi.

Suite dell’Arte (ca. 45 m², max. 2 volw. + 2 kind.): artistiek ingericht met woon- 

en slaapkamer, open haard en groot terras. Kingsizebed of 2 aparte bedden.

Art Studio Suite (ca. 45 m², max. 2 volw.): oorspronkelijk het atelier van de 

eigenaresse van Su Gologone. Ingericht voor gasten die graag schilderen of iets 

creatiefs doen tijdens hun vakantie. Men vindt een assortiment aan penselen, 

canvas, kleurpotloden en papier. De suite heeft een woon- en zitkamer en een 

groot privéterras met een rozentuin.

 

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

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

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   603 777 861 737

Deluxe Kamer   671 857 941 805

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 06/04/19 t/m 09/08/19 en van 24/08/19 t/m 02/11/19 indien 

geboekt voor 31/03/19.

Honeymoon: Excursie Corrasi Sunset.

Vroegboekkorting: 10% bij min 5 nachten verblijf van 06/04/19 t/m 09/08/19 en van 24/08/19 t/m 

02/11/19 indien geboekt voor 31/12/18;  5% bij verblijf van 06/04/19 t/m 09/08/19 en van 24/08/19 

t/m 02/11/19 indien geboekt voor 31/03/19.

VVoor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpensi-

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

835 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/su-gologone-experience-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/su-gologone-experience-hotel
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ITALIË | Sardinië | Villasimius

FALKENSTEINER RESORT CAPO BOI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS  

       

 

 Junior Suite   

Omringd door een fraaie tuin met dennenbomen en direct gelegen aan een 

schitterende zandbaai met een geweldige uitzicht op de baai van Capo Carbonara, 

ligt Falkensteiner Capo Boi. Het is een van de meest verbazingwekkende resorts 

aan de zuidkust van Sardinië en uitermate geschikt voor gezinnen met (kleine) 

kinderen. Een sfeervol resort in Moorse stijl waar u in een gezellige en intieme 

sfeer kunt genieten van de schitterende ligging. De ongerepte natuur en de 

parelwitte zandstranden van Costa Rei en Villasimius zijn werkelijk spectaculair. 

Door de beschutte ligging tegen een heuvel is het zelfs tot eind oktober een 

heerlijk resort om te verblijven. Op ca. 5 km van het dorp Villasimius en ca. 65 

km van de luchthaven Cagliari.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 4 zwembaden, waarvan 1 speciaal voor ouders met kin- 

deren met zonneterrassen, parasols, ligbedden, badhanddoeken en poolbar. De 

Acquapura Spa met binnenbad (ook toegankelijk voor kinderen in de ochtend), 

diverse sauna’s, stoombad, fitnessruimte en ontspanningsruimte (inclusief). 

Tevens Spaverwenpakketten en massages (tegen betaling). Voorts een activi-

teitenprogramma als meditatie, yoga, pilates, stretching, danslessen en nordic 

walking. Verder 2 kunstgras-tennisbanen, snorkelen en fietsverhuur. De kidsclub 

Falky Land verzorgt een geweldig animatieprogramma voor kinderen en teen-

agers (vanaf 3 jaar, 7 dagen per week) w.o. minidisco, diverse sportactiviteiten, 

bioscoop, Falky zwemacademie voor baby’s en kinderen onder leiding van een 

professioneel team. Tevens beschikbaar een baby-kit (buggy, waterkoker etc.). 

U verblijft op basis van halfpension. In het hoofdrestaurant met terras wordt 

een royaal ontbijtbuffet geserveerd en in de avond een uitstekend diner met 

themabuffetten, showcooking en een barbecue-avonden. Tevens een speciaal 

buffet voor kinderen en babycorner. In het restaurant aan het strand wordt een 

lunchbuffet en à la carte diner geserveerd (seizoengebonden). 

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 145 junior suites en villakamers. De (junior) suites 

bevinden zich in het hoofdgebouw. De villakamers zijn gesitueerd in de 2 vleugels 

verspreid in de tuin. Alle voorzien van een kingsizebed, zithoek, airconditioning, 

flatscreen-tv, kluisje en minibar. Riante badkamer met inloopdouche en dubbele 

wastafel. Strandtas met badjas, handdoeken en badschoenen. Balkon of terras.

Junior Suite Parkzicht (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 9 jaar): ingericht 

in heldere witte kleuren en sofabed. Riant terras of balkon met uitzicht over de 

tuin. Ook boekbaar met zijdelings zeezicht en frontaal zeezicht.

Familie Kamer Parkzicht (ca. 36 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer en 2 

slaapbanken in de woonkamer. Badkamer met douche.

Familie Suite Tuinzicht (ca. 42 m², max. 4 pers.): voorzien van 2 slaapkamers 

waarvan 1 speciaal ingericht voor kinderen met 2 bedden en 1 badkamer met 

douche. Groot terras van ca. 21 m² met ligbedden en zithoek.

2-slaapkamer Villa Parkzicht (ca. 50-60 m², max. 5 pers.): voorzien van 2 

slaapkamers met tweepersoonsbedden, een slaapbank en 2 badkamers met 

douche. Terras met directe toegang tot de tuin. Ook boekbaar met zijzeezicht.

Family Villa Tuinzicht (ca. 55 m², max. 2 volw. + 3 kind.):) terras en privétuin. 2 

slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer met met 2 aparte bedden, speciaal ingericht 

voor kinderen (babykit inclusief). In de aparte woonkamer 2 slaapbanken. Voorts 

1 badkamer met douche. Ook boekbaar met terras en een ligging direct aan zee. 

Villa Bella Vista (ca. 250 m², max. 7 pers.): nieuwe villa met veel privacy, 3 slaap- 

en badkamers en grote woonkamer. Panoramisch terras met zwembad.

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

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

Kamertype    apr juni aug okt

Junior Suite Parkzicht    1422 1938 1944 1422

Familie Kamer Parkzicht    1579 2096 2102 1579

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 13/04/19 t/m 05/07/19 en van 25/08/19 t/m 26/10/19 indien 

geboekt voor 31/03/19.

Welkomstattentie: Welkomst drankje bij aankomst en fles mineraalwater op de kamer.

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

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

324 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/falkensteiner-resort-capo-boi
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/falkensteiner-resort-capo-boi
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 Domus de Maria | Sardinië | ITALIË

FALKENSTEINER RESORT CHIA
ACTIVE | CULINAIR | HIDEAWAY

             SUPERIOR 

 

  

Op het zuidelijkste puntje van de kust van Sardinië ligt het recentelijk 

gerenoveerde Falkensteiner Resort Chia in een pittoreske baai omgeven door 

een weelderig natuurpark. Chia is een district in de gemeente Domus de Maria 

en staat bekend om zijn prachtige baaien, lagunes, uitgestrekte stranden met 

fijn zand, metershoge duinen en een kristalheldere zee. Het privéstrand van 

Su Portu ligt op slechts 300 meter van het hotel en is een waar paradijs voor 

duikers en snorkelaars. Het resort biedt ontspanning, culinaire hoogtepunten en 

culturele bezienswaardigheden. Ontdek de verscheidenheid aan mogelijkheden 

die uw verblijf hier tot een onvergetelijke ervaring maken. Het prachtige 

landschap rondom het resort biedt een verscheidenheid aan sportactiviteiten 

als wandelen en paardrijden. Een heel bijzondere ervaring is een zeiltocht met 

de tweemaster Milmar. Met een beetje geluk ziet u dolfijnen tijdens deze tocht. 

De 27-holes golfbaan Is Molas ligt op 15 autominuten van het hotel. Het strand 

van Su Guideu, op slechts 10 minuten rijden van het hotel, wordt beschouwd als 

een van de mooiste stranden van het Middellandse Zeegebied. De luchthaven 

Cagliari ligt op ca. 55 km. Gasten vanaf 12 jaar welkom.

FACILITEITEN
Panoramisch zwembad met ligbedden en parasols. Dagelijks een gevarieerd 

activiteiten- en sportprogramma. Daarnaast 2 tennisbanen (les mogelijk 

van een ATP-tennisinstructeur), tafeltennis, Cagliari Calcio zomerkamp voor 

tieners, boogschieten, volleybalveld, paardrijden en fietsverhuur (racefietsen en 

E-bikes beschikbaar). In de zomermaanden worden sportweken georganiseerd 

met sportberoemdheden. Voorts wandelpaden en een voetbalveld; de Cagliari 

Calcio Soccer Camp voor tieners. U verblijft op basis van halfpension met 

een uitgebreid ontbijtbuffet en een diner in het buffetrestaurant Sas Velas, 

serveert traditionele Italiaanse specialiteiten die vers worden bereid op de 

verschillende kookeilanden. Het romantische à la carte restaurant A Su Friscu 

voor diner bij kaarslicht. De Pool Cocktail en Snack Bar met loungegedeelte is 

een perfecte plek om de dag af te sluiten met muziek, exotische cocktails en 

verfrissende drankjes. Het wellnesscenter beschikt over een fitnessruimte, 

jacuzzi, zonnedek, sauna en stoombad. Het yoga- en meditatiegebied ligt op 

de top van een heuvel met een geweldig uitzicht. Aquarobics- en pilateslessen 

zijn inclusief. Professionele yoga- en fitnessinstructeurs. Een breed aanbod aan 

schoonheidsbehandelingen en massages. Buggyservice wordt verzorgd van 

en naar het strand. Aan het strand ligbedden en parasols (inclusief), alsmede 

diverse watersporten als windsurfen, duiken, zeilen en kajakken (exclusief).

ACCOMMODATIE
De 217 elegante kamers zijn recentelijk gerenoveerd en beschikken over 

airconditioning, kluisje, satelliet-tv en minibar. Fraaie badkamer met douche. 

Balkon of terras.

Comfort Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): voorzien van een tweepersoonsbed, 

balkon of terras met tuinzicht. 

Comfort Kamer zijdelings zeezicht: deze kamer biedt zijdelings uitzicht over 

zee.

Superior Kamer (ca. 20-26 m², max. 3 pers.): ruimer ingericht met balkon, terras 

of patio en tuinzicht. Nespresso-apparaat en water bij aankomst. Ook boekbaar 

met zijdelings zeezicht.

Familie Kamer (ca. 30-35 m², max. 5 pers.): bestaat uit 2 kamers met tussendeur. 

Voorzien van 2 badkamers en balkon of een patio met tuinzicht.

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

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

Kamertype   apr jun aug okt

Comfort Kamer Tuinzicht    1192 1645 1664 1192

Comfort Kamer Zijdelings Zeezicht    1276 1729 1747 1276

Vroegboekkorting: 20% bij min. 3 nachten verblijf van 18/04/19 t/m 05/07/19 en van 25/08/19 t/m 

13/10/19 indien geboekt voor 31/03/19; 10% bij min. 5 nachten verbliljf van 06/07/19 t/m 24/08/19 

indien geboekt voor 31/03/19.

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

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

408 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/133110/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/133110/
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ITALIË | Sardinië | Domus de Maria

CHIA LAGUNA  
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

     

Het charmante en exclusieve Chia Laguna resort bestaat uit het sfeervolle 

vijfsterrenhotel Laguna, het gezinsvriendelijke Chia Village, het moderne Spazio 

Oasi en het recentelijk gerenoveerde Hotel Baia. U kunt hier genieten van een 

ongekend aantal faciliteiten en een uitstekend gastronomisch aanbod. Het 

resort is harmonisch geïntegreerd in het landschap, omgeven door veel groen in 

een uniek duinenlandschap en de mooiste zandstranden van het Middellandse 

Zeegebied. Een geweldig resort voor jong en oud! Het dorp Domus de Maria ligt 

op ca. 6 km, de luchthaven Cagliari op ca. 58 km. 

FACILITEITEN
In de schitterende tuin een groot zwembad met kinderbad. Uitstekende kids- en 

Junior Club (3-12 jaar) met speeltuin, riant kinderbad en kinderrestaurant. Op 

het levendige ‘Piazza degli Ulivi’ bevindt zich een aantal boetieks en restaurants. 

In het hoogseizoen een entertainmentprogramma in het amfitheater. Het fraaie 

Spacenter is centraal gelegen en beslaat 4 verdiepingen. Voorzien van stoombad, 

hamam, sauna, jacuzzi’s en een groot buitenterras met panoramisch uitzicht 

(inclusief voor hotel Laguna). Het resort beschikt over 9 uitstekende restaurants 

en 8 bars. Dine around is mogelijk (afhankelijk in welk hotel u verblijft, sommige à 

la carte restaurants tegen toeslag). Bougainville, het buffetrestaurant voor ontbijt 

en diner voor de gasten die in Chia Village verblijven. Club House Restaurant 

voor Spazio Oasi gasten. La Terrazza het à la carte restaurant exclusief voor 

gasten van Hotel Laguna. Serveert mediterrane en Italiaanse gerechten. La 

Pergola met een uitgebreid buffet. Bimbi is het kinderrestaurant met speciale 

menu’s en aangepaste tafels en stoelen. Geopend voor lunch (kinderen t/m 3 

jaar gratis). Een treintje pendelt regelmatig naar het zandstrand met strandbar 

en douches. Ligbedden en parasols vanaf 3e rij inclusief. Voor gasten van Hotel 

Laguna zijn de ligbedden op de 1e en 2e rij gereserveerd. Voorts fitnessruimte, 4 

tennisbanen, voetbalveld en fietsverhuur. Tevens gratis groepslessen in tennis, 

voetbal, fitness en jogging.

ACCOMMODATIE
5*HOTEL LAGUNA

Dit hoger gelegen hotel biedt een adembenemend uitzicht op de kristalheldere 

zee. Elegante sfeer en een uitstekende service. Receptie, lounge, bar en 

zwembad exclusief voor Laguna-gasten. De 74 kamers en suites zijn elegant 

ingericht met minibar, flatscreen-tv, kluisje, airconditioning en zithoek. Luxe 

badkamer met bad/douche. Groot balkon met ligbedden. Voor de Suites zijn de 

ligbedden op de 1e rij aan het strand inclusief. Voor de Junior Suites de 2e rij.

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers): ruim ingericht met resortzicht.

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

balkon met zijdelings zeezicht en de lagune.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.: open plan en balkon met tuin-/zeezicht. 

Garden Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): elegante suite in open plan en 

terras met tuin-/zeezicht.

4*CHIA VILLAGE HOTEL

De 240 villa’s van Chia Village bestaan uit 2 verdiepingen en zijn in moderne stijl 

ingericht. De kamers liggen verspreid in de tuin nabij het zwembad. Voorzien 

van minibar, flatscreen-tv, kluisje en airconditioning. Badkamer met bad/

douche. Zeer geschikt voor gezinnen. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. 

Classic Cottage (ca. 22 m², max. 2 pers): zonder balkon of terras.

Classic Balcony Cottage (ca. 22 m².): op de 1e verdieping met balkon.

Garden Cottage (ca. 22 m², max. 3 pers.): op de begane grond met gedeelde tuin.

Superior Cottage (ca. 22 m², max. 3 pers.): nabij het zwembad met privétuin.

Classic Family Cottage (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): voorzien van 2 slaap- 

kamers en 1 badkamer. Minimale bezetting 4 personen.

Garden Family Cottage (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in duplex-stijl met 

op de mezzanine 1 slaapkamer en badkamer met douche voor kinderen en de 

begane grond 1 slaap- en badkamer. Minimale bezetting 4 personen.

Superior Family Cottage (ca. 40 m²): als de Garden Family Cottage maar met 

een privétuintje en 2 badkamers. Minimale bezetting 4 personen.

4*Deluxe HOTEL SPAZIO OASI 

De 34 kamers en suites zijn ruim en modern ingericht met alle faciliteiten. Luxe 

badkamer. Terras of balkon. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Oasi Garden Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): op de begane grond met terras.

Oasi Family Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): op de 1e verdieping. 

Voorzien met 1 slaapkamer met 2 twinbedden en 1 slaapkamer met kingsizebed.

Oasi Superior Kamer (ca. 44 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegant ingericht.

Oasi Deluxe Kamer Balcony (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim ingericht.

 

https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/chia-hotel-laguna
https://www.silverjet.nl/nl/italie/sardinie/chia-hotel-laguna
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 4*Deluxe HOTEL BAIA

Het gerenoveerde hotel Baia is een schitterende aanvulling op het Chia resort. 

De nieuw ingerichte kamers zijn hoog gelegen en bieden een spectaculair 

uitzicht op de ongerepte baai van Monte Cogoni en de weelderige vegetatie. Het 

strand is bereikbaar via 60 treden of per shuttleservice. Het hotel beschikt over 

een eigen receptie, een uitstekend Italiaans restaurant en een riant zwembad. 

Een aanrader voor natuurliefhebbers en rustzoekers.

De 77 kamers zijn ingericht in heldere witte kleuren met designelementen 

en beschikken over een tweepersoonsbed, schrijftafel, flatscreen-tv, minibar, 

airconditioning en kluisje. Badkamer met douche en gemeubileerd balkon.

Prestige Parco Kamer (ca. 26 m², max. 3 pers.): biedt uitzicht over het groene 

landschap. Ook boekbaar met lagunezicht of zeezicht.

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

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

Kamertype   apr jun aug sep

Superior Kamer - Hotel Laguna   1675 2024 2473 1850

Classic Cottage - Hotel Chia Village   1080 1377 1579 1157

Oasi Garden Kamer - Hotel Spazio Oasi   1608 1794 2186 1772

Prestige Parco Kamer - Hotel Baia  1165 1403 1633 1287

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 18/04/19 t/m 14/06/19 indien geboekt voor 31/03/19. 10=9 bij 

verblijf van 20/07/19 t/m 09/08/19 en van 24/08/19 t/m 06/09/19 indien geboekt voor 31/03/19.

Honeymoon: fruit, VIP treatment en bloemen bij aankomst.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 18/04/19 t/m 12/10/19 indien geboekt voor 31/01/19; 20% 

indien geboekt voor 28/02/19 en 15% indien geboekt voor 31/03/19. 

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

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

Note: Het Chia Resort is geopend  vanaf 18 april t/m 12 oktober 2019.

1.114 reviews

  Hotel Laguna  Chia Village

Hotel Baia Incanto Suite
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SPANJE

HET SPAANSE VASTELAND
Van de Pyreneeën in het noorden tot de zonnige 

kust van de Middellandse Zee beslaat Spanje het 

leeuwendeel van het Iberisch schiereiland, waarvan 

voor Portugal een lange, smalle strook in het westen 

overblijft. Spanje heeft zich in historisch opzicht 

onafhankelijk van de rest van Europa ontwikkeld. 

De Moorse invasies in de 8e eeuw vanuit Noord-

Afrika hebben de Spaanse cultuur en tradities een 

speciaal tintje gegeven, dat nog steeds merkbaar is. 

Regionaal gezien is het land niettemin sterk ver-

deeld. Er zijn verschillende half autonome gebieden 

in het noorden, waaronder Catalonië, Baskenland en 

Galicië, met elk een eigen taal. 

Het Baskenland is de laatste jaren sterk in opkomst 

als ‘nieuwe’ vakantiebestemming. U kunt dit groene 

en zeer afwisselende deel van Spanje verkennen 

tijdens een autoreis (zie pag. 182-185).

In de historische hoofdstad Madrid, het Barcelona 

van Gaudi en Valencia kunnen liefhebbers van kunst 

en uitgaan hun hart ophalen. 

De Costa Blanca is van oudsher een klassieke 

vakantiebestemming met bruisende levendige 

badplaatsen, boulevards en een druk uitgaansleven. 

In het zuiden van Spanje ligt de regio Andalusië 

met talloze populaire strandbestemmingen langs 

de Costa del Sol (met Malaga als belangrijkste 

aanvlieghaven). Het achterland van Andalusië biedt 

prachtige steden als Malaga, Sevilla, Granada en 

Córdoba die u per huurauto kunt verkennen. Door 

het gunstige klimaat kent de Costa del Sol maar 

liefst 320 zonnige dagen per jaar. Aan de Costa del 

Sol is golfen een van de belangrijkste sporten. 

De mooiste zandstranden liggen aan de nog niet 

door massatoerisme ontdekte Costa de la Luz. 

Samen met het bekoorlijke achterland met vele 

bezienswaardige steden en kleine witte dorpjes 

vormt deze Costa een ideale bestemming voor 

families met kinderen. 

MALLORCA & IBIZA
In de Middellandse Zee liggen de Balearen, een 

eilandengroep waarvan Mallorca en Ibiza zich 

in de grootste populariteit mogen verheugen. 

Van de Costa’s tot de Canarische Eilanden, van dromerig vissersdorp tot mondain jetsetoord, 

van privébaai tot luxe resort, van binnenland tot drukke badplaats.

Spanje biedt een schatkamer aan mogelijkheden voor alle zonaanbidders, watersportfanaten en golfliefhebbers.

Het zuiden van Mallorca biedt uitgestrekte fijne 

zandstranden en volop uitgaansgelegenheden. Voor 

natuurliefhebbers is vooral het noorden van het 

eiland aan te raden. 

Ibiza is inmiddels wereldberoemd vanwege de 

internationale sfeer en het uitbundige uitgaansleven. 

Dit eiland biedt echter ook talloze mooie en rustige 

stranden, natuurschoon en een rijke historie. 

CANARISCHE EILANDEN
De zonovergoten stranden van de Canarische 

Eilanden oefenen al jaren een enorme aantrekkings-

kracht uit. Het opmerkelijke van deze archipel is 

dat elk eiland zijn specifieke eigenschappen en 

kenmerken heeft. 

Dat geldt vooral voor het vulkanische eiland Lanza-

rote, dat meer dan 300 vulkanen en 100 kraters 

kent. 

Fuerteventura ligt slechts 100 kilometer uit de 

Afrikaanse kust, waardoor het landschap woestijn-

achtig aandoet. Het heeft het grootste aantal 

kilometers zandstrand van alle eilanden en is zeer 

geliefd bij surfers. 

Gran Canaria biedt niet alleen schitterende stranden 

en het hele jaar een mild klimaat, maar ook een 

verrassend binnenland met prachtig natuurschoon. 

Tenerife wordt wel het eiland van de lente genoemd. 

Het is het grootste en meest tropische eiland van de 

archipel en wordt gedomineerd door de vulkaan de 

Teide. Van oorsprong heeft Tenerife zwarte stranden. 

Tegenwoordig zijn er ook kunstmatig aangelegde, 

maar evenzo bekoorlijke witte stranden.

HOTELVOORZIENINGEN
In de Spaanse hotels en resorts kunnen uw kinderen 

gewoonlijk gratis gebruik maken van de kidsclubs 

(die aan de Costa del Sol en op de Balearen 

alleen in de vakantieperioden zijn geopend). In de 

meeste gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde 

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

tennissen in de avonduren bij verlichting). Gemoto-

riseerde watersporten en babysitting zijn tegen 

betaling. Wanneer u gebruik wilt maken van de 

wellnessfaciliteiten is dit in de meeste gevallen 

gratis. Uitzonderingen op bovenstaande regels 

vindt u bij de beschrijvingen van de betreffende 

hotels en resorts. De openstelling van de bij de 

hotel beschrijvingen genoemde restaurants is veelal 

seizoengebonden: niet alle restaurants zijn het 

gehele jaar dan wel dagelijks geopend.

FRANKRIJK
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SPANJE | Barcelona

BARCELONA

H1898 THE ONE BARCELONA

           

The One Barcelona

Cosy Barcelona Kamer

Classic Kamer

H1898

Barcelona staat symbool voor vernieuwing, prikkeling en uitdaging. Het hart van de stad wordt gevormd door 

de Barrio Gótico, de oude middeleeuwse wijk. Hier vindt u de beroemde flaneerboulevard Las Ramblas en de 

Plaça de Catalunya. Een andere trekpleister is de Puerto Olímpico met zijn kunstmatig aangelegde stranden 

en vele restaurants en bars. De stad kent een druk en uitgebreid nachtleven, dat over de hele stad verspreid is. 

Wat te zien: • Sagrada Familia, het bekenste bouwwerk van Gaudí. • Parque Güell. stadspark met zijn 

beroemde kleurige mozaïeken. • Casa Milà-La Pedrera is een modernistisch gebouw eveneens ontworpen 

door Gaudí. • Kathedraal van Barcelona met gotische architectuur uit de 14e eeuw. • de bekende La Boqueria 

markt en Las Ramblas. 

Waar te eten: • Tapas 24: met traditionele tapas in een moderne omgeving. • Enoteca Restaurant met 2 

Michelinsterren (in het Arts-hotel). • Les Quinze Nits: op de Plaça Reial met mediterrane keuken. 

Waar uit te gaan: • Otto Zutz: populaire discoclub in een oude textielfabriek. • Harlem Jazz Club: om iedere 

avond naar jazz, funk en soul te luisteren. • Spiritual Café in het Maritiem Museum is een ‘al fresco’ loungebar.

Dit elegante hotel is centraal gelegen aan de 

Ramblas en is verzorgd tot in het kleinste detail, met 

gebruikmaking van fijne materialen zoals hout, leer 

en textiel. De ambiance van H1898 is het resultaat 

van een slimme balans tussen verleden en heden.

FACILITEITEN
Receptie, lounge, buitenzwembad met terras, bibli-

otheek, businesscenter, internet. Kleine Spa, gym, 

sauna, verwarmd zwembad en stoombad (tegen be- 

taling). Restaurant: gelegen op de 1e verdieping met 

traditionele gerechten. La Isabela Bar: gelegen op het 

dak met relaxte chill-out muziek. Lobbybar en café.

ACCOMMODATIE
169 kamers voorzien van airconditioning, tv, minibar, 

kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten, wifi, middelgrote 

badkamer met douche en/of bad. 

Classic kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): in koloniale 

stijl met hardhouten vloer. Gelegen rondom de binnen- 

plaats.

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): koloniale 

kamer met straatzicht.

Privilege Kamer (ca. 32 m², max. 2 pers.): ruimere 

kamer, gelegen op de hoeken van het gebouw.

4-daagse stedentrip Barcelona  o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar 

en van Barcelona, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 

overnachtingen, logies/ontbijt en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun  aug okt

Classic Kamer 767 767 767 767

Superior Kamer 845 845 845 845

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aan-

biedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisadviseur 

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

brochure.

The One Barcelona is een modern en trendy hotel 

met een bijzonder goede ligging, dichtbij de bekende 

Passeig de Gracia en Gaudí’s Casa Miró en op loop- 

afstand van alle bezienswaardigheden, De lucht-

haven ligt op ca. 16 km.

FACILITEITEN
Op het dakterras bevindt zich een klein zwembad 

waar u kunt ontspannen. De Despacio Spa heeft 

fitnessruimte, sauna en een experiencepool. Het à 

la carte restaurant Somni serveert gastronomische 

gerechten uit het Middellandse Zeegebied. In de 

Cocktail & Wine Bar kunt u terecht voor cocktails.  

ACCOMMODATIE
Alle 89 hedendaagse, elegante kamers en suites zijn 

uitgerust met airconditioning, tv, minibar, wifi, kluisje 

en koffie-/theezetfaciliteiten. Marmeren badkamer 

met regendouche, badjassen en slippers.

Cosy Kamer (ca. 26 m², max. 2 pers.): comfortabele 

kamer. Verbindingsdeur mogelijk. Ook boekbaar met 

uitzicht op de stad als Cosy Barcelona Kamer (ca. 26 

m², max. 2 pers.).

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruimere kamer 

met uitzicht op een binnenplaats. Ook boekbaar 

 met uitzicht op de stad als Deluxe Barcelona.

4-daagse stedentrip Barcelona  o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar 

en van Barcelona, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 

overnachtingen, logies/ontbijt en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun  aug okt

Cosy Kamer 806 841 874 874

Deluxe Barcelona 884 917 951 951

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aan-

biedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisadviseur 

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

brochure.

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/barcelona/the-one-barcelona
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/barcelona/the-one-barcelona
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/barcelona/h1898
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/barcelona/h1898
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MADRID

HOSPES PUERTA ALCALÁ THE PRINCIPAL

              

Hospes Puerta de Alcalá

Dreamer

Premium Kamer

The Principal

Madrid ligt op de heuvels van de centrale Spaanse hoogvlakte en is de hoogstgelegen hoofdstad van Europa. 

Liefhebbers van kunst komen in Madrid niets te kort. Maar ook als u wilt winkelen of uitgaan is Madrid dé 

stad voor u. Rond de Gran Via en Puerta del Sol ligt een keur aan winkels. Verder is La Latina een leuke 

uitgaanswijk. 

Wat te zien: • het Museo del Prado met schilderijen van van El Greco, Velázquez en Goya. • het Museo Reina 

Sofia heeft hedendaagse en moderne kunst met ondermeer het schilderij Guernica van Picasso • El Parque 

del Retiro: het groene stadspark. • Puerta del Sol: het stadshart van Madrid. • Plaza Mayor: één van de oudste 

pleinen van Spanje. • het Koninklijk Paleis.

Waar te eten:  • Mercado de San Miguel: voor de lekkerste tapas en een goed glas wijn. • San Gines: voor de 

typisch Spaanse churros met chocolade. • 100 Montaditos: voor heerlijke broodjes in meer dan 100 variaties. 

• Botin: volgens het Guinness Book of records het oudste restaurant ter wereld met Spaanse gerechten. 

• Ramses: trendy restaurant, bar en nachtclub. • Chueca is een trendy uitgaanswijk. Je kunt hier een echte 

kroegentocht houden. • La Terraza del Urban Hotel: met uitzicht over de skyline van Madrid.

Het oorspronkelijke gebouw van Hospes Puerta de 

Alcalá werd in 1883 ontworpen en is een combinatie 

van elegantie, architectuur en originaliteit. Hospes 

Madrid is centraal gelegen in het culturele en 

artistieke stadscentrum, aan de Puerta de Alcalá.  

FACILITEITEN
Ontvangstruimte, binnenplaats, kleine bibliotheek 

en bar/lounge. Spa `Bodyna`, geheel gewijd aan 

holistische zorg van lichaam en geest, heeft een 

fitness, sauna, hamam en een klein binnenzwembad. 

Senzone Cafeteria met à la carte menukaart. Tapas 

Bar. Senzone Chill-out Patio. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 41 avant-gardistisch ingerichte kamers hebben 

airconditioning, wifi, tv, kluisje en minibar. Badkamer 

met bad/douche. Kamerafmetingen indicatief.

Dreamer (ca. 25 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfor-

tabele kamer. 

Deluxe Kamer (ca. 37 m², max. 2 volw. + 1 kind): 

elegante kamer met binnenplaats- of straatzicht.

Junior Suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): op de 

1e verdieping met zithoek.

4-daagse stedentrip Madrid o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en 

van Madrid, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnach-

tingen, logies/ontbijt en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun  aug okt

Dreamer 709 709 635 709

Deluxe Kamer 771 771 681 771

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aan-

biedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisadviseur 

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

brochure.

De uitstekende locatie in hartje Madrid, het prachtige 

dakterras met misschien wel het mooiste uitzicht en 

de avant-garde haute cuisine zijn redenen genoeg 

om dit bijzondere hotel te ontdekken. 

FACILITEITEN
De lobby met receptie, restaurant en bar met terras 

bevinden zich op de 6e verdieping. In het restaurant 

en cocktailbar ‘Atico’ worden klassieke cocktails 

en avant-gardistische gerechten geserveerd. Het 

indrukwekkende ‘La Terraza’ beschikt over een 

panoramisch uitzicht. Hier bevindt zich een fraai 

zonneterras met comfortabele ligstoelen. 24-uurs 

roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 76 elegant en sfeervol ingerichte kamers hebben 

airconditioning, verwarming, tv, sound system voor 

uw iPad, iPhone of iPod, kluisje, minibar en wifi. 

Badkamer met bad of douche. 

Executive Kamer (ca. 20 - 24 m², max. 2 pers.): 

elegante kamer die uitkijkt op de patio) Badkamer 

met douche. 

Premium Kamer (ca. 24 m², max. 2 pers.): lichte kamer. 

Badkamer met hydromassagedouche. Meestal met 

Frans balkon en straatzicht.

4-daagse stedentrip Madrid o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en 

van Madrid, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnach-

tingen, logies/ontbijt en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun  aug okt

Executive Kamer 890 890 767 890

Premium Kamer 938 938 815 938

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aan-

biedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisadviseur 

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

brochure.

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/madrid/the-principal-madrid
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/madrid/the-principal-madrid
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/madrid/hospes-puerta-de-alcala
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/madrid/hospes-puerta-de-alcala
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SPANJE | Baskenland | Autoreis

BASKENLAND: HET GROENE SPANJE

Mooie glooiende heuvellandschappen met dichte 

bossen afgewisseld door ruige bergen, romantische 

goudgele stranden, rustige baaien en bijzondere 

steden. Wijngaarden met ranken vol druiven en 

bodegas waar bijzondere wijnen worden gemaakt 

die u hier kunt proeven. Heerlijke pinxtos en smake- 

lijke sterrendiners waar u zich tegoed aan kunt 

doen. Het kan allemaal in het voor velen nog on- 

bekende Baskenland! 

Dag 1: Amsterdam - Bilbao (ca. 11 km)

U vliegt vandaag naar Bilbao waar u op de lucht-

haven uw huurauto afhaalt. Vervolgens rijdt u naar 

uw hotel in het centrum van Bilbao. We hebben 

voor u het moderne Barceló Bilbao Nervión (zie de 

beschrijving op blz. 184) uitgekozen waar u twee 

nachten verblijft. 

Bilbao is het nieuwe, moderne gezicht van 

Baskenland. De stad is succesvol geweest door 

de traditionele Baskische cultuur te combineren 

met een nieuwe visie voor de toekomst en heeft 

zijn bezoekers veel te bieden; een ‘must’ voor 

liefhebbers van design en cultuur. 

De stad is gelegen aan de Golf van Biskaje en wordt 

omringd door vruchtbare landschappen, rijk aan 

een bijzondere en uitbundige flora en fauna. 

Ontdek de vele charmante straten in het oude 

centrum, de Kathedraal, de Deusto Universiteit, de 

basiliek van Begona en de Ribera markt. 

Bilbao staat verder synoniem voor goed eten en 

drinken en deze zijn dan ook onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. 

Geniet in een van de meer dan 200 bars en 

restaurants van de bekende pintxos (tapas) en een 

glas txakoli wijn.

Dag 2: Bilbao

We raden u aan het Guggenheim Museum te bezoe-

ken, het nieuwe symbool van Bilbao. 

Het avant-gardistische gebouw met meesterwerken 

uit de moderne kunst is ontworpen door de bekende 

architect Frank O. Gehry. 

In de directe omgeving van Bilbao in de richting 

van de oude havenwijk Getxo vindt u de bijzondere 

Bizkaia-brug met uniek uitzicht, die op de Unesco 

Werelderfgoedlijst staat en de rivier Nervion over-

spant. Direct daarnaast ligt Las Arenas met zijn 

bijzondere architectuur en herenhuizen uit de 

vorige eeuw. 

Dag 3: Bilbao - San Sebastian (ca. 110 km)

U rijdt vandaag naar de badplaats San Sebastian 

door de provincie Bizkaja langs de kust om 

romantische vissersdorpjes en oude historische 

steden te ontdekken. 

Op een klein rotsig eiland dat door een brug met 

het vaste land is verbonden, bevindt zich na het 

beklimmen van een stenen pad met meer dan 230 

treden de San Juan Gaztelugatxe kerk. Hier wordt 

u beloond met een fraai uitzicht over de wilde kust. 

Op 10 km afstand vindt u het kleurrijke dorpje 

Bermeo bekend om zijn lange visserijtraditie. 

Hier kunt u de oude haven en het Baskische 

vissersmuseum bezoeken. Mundaka is zeer geliefd 

bij surfers vanwege zijn zeer lange golven. Onze 

volgende stop is Guernica dat vooral bekend is 

vanwege het schilderij van Pablo Picasso. Deze plaats 

werd in de Spaanse burgeroorlog gebombardeerd. 

Onder de takken van de ‘Boom van Guernica’ heeft 

deze regio in de Middeleeuwen zijn vrijheid ver-

kregen. 

U overnacht in San Sebastian in het charmante 

hotel Villa Soro (zie beschrijving blz. 185), dat is 

gehuisvest in een charmante, 19e eeuwse villa. 

Baskenland is tevens gezegend met een groot aan- 

tal restaurants met Michelin-sterren zoals Mugaritz, 

Arzak, Azurmendi en Asador Etxebarri. Het is wer- 

kelijk een gastronomisch paradijs voor fijnproevers. 

Dag 4-5: San Sebastian

De elegante, kosmopolitische stad heeft een 

cirkelvormige baai met kristalhelder water en witte 

zandstranden en is gelegen tussen de Urgull en 

Igeldo heuvels. 

Tijdens de Belle Epoque vestigde koningin-regentes 

Maria Cristina haar residentie hier tijdens de zomer. 

Het majestueuze La Concha-strand is omgeven 

door herenhuizen die tegen de omringende heuvels 

liggen. Daarnaast zijn er nog twee andere stranden 

Ondarreta en Zurriola. Deze laatste is vooral populair 

bij surfers. Het oude centrum wordt ook wel de 

‘hoofdstad’ van de Pinxtos genoemd. Men heeft het 

maken van deze overheerlijke ‘eenhapsgerechten’ 

tot een ware kunst verheven. Het museum van San 

Thelmo, de Peine del Viento (de windkam) en de 

Kursaal (waar het internationale filmfestival plaats 

vindt) zijn voorbeelden hoe deze stad de moderne 

tijd met traditionele kenmerken combineert. 

U kunt met de kabelbaan naar de top van de 

Igueldo-heuvel om te genieten van het uitzicht over 

de baai en stad. Ten slotte kunt u in San Sebastian 

uitstekend winkelen. 

De volgende dag heeft u de gelegenheid om de 

omgeving te ontdekken: Guetaria is een charmant 

dorpje gelegen tussen twee stranden waar u het 

museum van de bekende ontwerper Balenciaga, 

die in deze plaats is geboren, kunt bezoeken. In 

dezelfde richting ligt de badplaats Zarauz met het 

langste strand van het Baskenland. 

De natuurparken Aitzkorri, Aralar en Pagoeta met 

hun bijzondere en unieke ecosystemen zijn niet ver 

weg.

Dag 6: San Sebastian - Villabuena de Álava 

(ca. 179 km).

Vandaag rijdt u door het het groene en heuvelachtige 

binnenland via Tolosa naar Vitoria/Gasteiz, de 

hoofdstad van de Baskische autonome regio. Deze 

stad werd in de twaalfde eeuw gesticht en heeft 

een fraai historisch, middeleeuws centrum met 

bezienswaardigheden zoals de Plaza de la Virgen 

Blanca en de Kathedraal van Santa María. Rondom 

het centrum liggen brede avenues, parken en 

gebouwen die herinneren aan de grootsheid en de 

statigheid van deze stad. 

Na Vitoria komt u in de Rioja Alavesa dat grenst aan 

de autonome regio La Rioja, een van de belangrijkste 

wijnstreken van Europa: er zijn hier honderden 

bodegas en wijnmakerijen die u kunt bezoeken. 

U zult verblijven in het unieke design hotel Viura dat 

fraai is gelegen in het dorp Villabuena de Álava (zie 

beschrijving blz. 184). 

Dag 7: Villabuena de Álava 

Vandaag raden we u aan een bezoek te brengen  

aan het wijncultuur-museum Vivanco. Hier wordt de 

relatie tussen mens en wijn gedurende de laatste 

8.000 jaar getoond. Het museum heeft tevens een 

bodega en een uitgebreide en unieke kunstcollectie. 

Verder kunt u de beroemde bodegas Marqués 

de Riscal, ontworpen door Frank O. Ghery en de 

bodega Ysios, ontworpen door Santiago Calatrava, 

bezoeken. Het zijn spectaculaire gebouwen met 

avant-gardistisch originele ontwerpen die werkelijk 

stuk voor stuk kunstwerken genoemd mogen worden. 

Het zijn prachtige voorbeelden van moderniteit en 

innovatie. Op korte afstand bevindt zich de plaats 

Haro die zich de wijnhoofdstad van deze streek 

U maakt op deze bijzondere rondreis kennis met het unieke karakter, de rijke cultuur, gastronomie, historie, 

kunst en vele tradities van het groene noorden van Spanje. 
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San Sebastian

noemt met zijn talloze bodegas. 

Tenslotte is een bezoek aan het beroemde klooster 

van Yuso en Suso, waar de Castiliaanse taal zijn 

oorsprong vindt, meer dan de moeite waard. 

Dag 8: Villabuena de Álava - Bilbao (ca. 116 km)

In de loop van de dag rijdt u terug naar de luchthaven 

van Bilbao. We hopen dat u de vele mogelijkheden 

van Baskenland heeft ontdekt en weten zeker dat 

u met vele mooie ervaringen terug naar huis vliegt!

Baskenland, 8-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

in een Tweepersoonskamer 1070 1156 1370 1192

Hotels   

Bilbao Barceló Bilbao Nervión     4*

San Sebastian Villa Soro   4*

Villabuena de Álava Viura   4*

   

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar en van Bilbao en luchthavenbelastingen.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf.

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

 bao in een Superior Kamer, 3 nachten in San Sebastian in een 

 Tweepersoonskamer en 2 nachten in Villabuena de Álava in een 

  Viura Kamer.

Zie de volgende bladzijden voor de beschrijving van de hotels en 

de kamertypen. Wij kunnen deze reis op basis van andere kamer-

typen of (junior) suites voor u reserveren.

In San Sebastian heeft u ook de keuze om te verblijven in Hotel 

Asroria 7 (zie. blz. 185).

Neem voor de actuele prijzen, andere kamer typen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling . 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Bilbao Rioja Alavesa
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Superior Kamer Viura Kamer

BARCELÓ BILBAO NERVIÓN - BILBAO
CITY | DESIGN

 HOTEL VIURA - VILLABUENA DE ÁLAVA
BOUTIQUE | DESIGN

           

Het Barceló Bilbao Nervión is een dynamisch stadshotel  met een hedendaagse, 

stedelijke sfeer waar design, technologie, kunst, natuur, moderniteit en 

duurzaamheid hun krachten hebben gebundeld in een eco-urban concept. 

Het hotel ligt in het hart van Bilbao, naast het stadhuis, op 250 meter afstand 

van de Galatravabrug en op 10 minuten lopen van het Guggenheim-museum, 

omgeven door de beste winkelgebieden en de beroemde “pintxos”. Het is perfect 

gesitueerd om de heerlijke stad Bilbao te leren kennen. De luchthaven van 

Bilbao ligt op ca. 9 km afstand.

FACILITEITEN
Moderne lounge met lobby en receptie. U kunt in het hotel gebruik maken van 

een klein fitnesscentrum. Er is parkeergelegenheid (tegen betaling).

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Ontbijt wordt geserveerd in 

buffetvorm en biedt een breed scala aan koude en warme, en zoete en hartige 

producten. Tevens zijn er lokale producten en dieetalternatieven. Het hotel biedt 

verder uitstekende gastronomische gerechten in het Ibaizabal, een klassiek 

restaurant dat al meer dan 20 jaar de smaakpapillen verwent voor lunch 

en diner. Het is beroemd om zijn Baskische keuken, waar het beste van de 

regionale keuken wordt gecombineerd met een modern tintje. Verder is er een 

wijnwinkel/wijnbar. Ten slotte kunt u genieten in de B-Lounge de lobbybar,  van 

de beroemde, creatieve  “pintxos” of een kop koffie, cocktail of koud biertje. 

 

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 350 kamers met een avant-garde design. Alle kamers zijn voorzien 

van  designmeubilair, airconditioning, verwarming, wifi, tv, minibar en kluisje. De 

badkamers zijn uitgerust met een regendouche. 

Superior Kamer (ca. 21 m², max.  2 volw.): modern ingerichte kamer. 

Familie Kamer (ca. 23 m², max.  2 volw. + 1 kind ): comfortabele kamer met 1 of 

2 bedden en de mogelijkheid voor een extra éénpersoonsbed of een slaapbank.

Suite (ca. 50 m², max.  2 volw. + 2 kind. ): woonkamer met aparte slaapkamer.

Indicatieprijzen: € 80,- - € 110,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

Het boutique en design hotel Viura is gelegen in het authentieke dorpje Villabuena 

de Alava en is een perfecte uitvalsbasis om de Rioja-wijnstreek te ontdekken. 

Viura is een compositie van grillig op elkaar gestapelde kubussen. De grote 

ramen geven u een ontspannen uitzicht op het natuurlijke landschap. Het hotel 

ligt op slechts ca. 20 minuten van Logrono en Haro, dat zich heeft uitgeroepen 

tot wijnhoofstad. De bekende en architectonisch bijzondere wijnkelders van 

Ysios, Marqués de Riscal en Vivanco met zijn unieke wijnmuseum bevinden zich 

in de directe omgeving en zijn een bezoek meer dan waard. De luchthaven van 

Bilbao bevindt zich op ca. 117 km.

FACILITEITEN
Het intieme hotel beschikt over een kleine receptie met een sfeervol zitgedeelte. 

Hier bevindt zich ook de bar met terras om van een heerlijk glas wijn te genieten. 

Vanaf het dakterras met tuin is er een fraai uitzicht op de San Andres kerk uit 

1548 en het Cantabria-gebergte. Gasten kunnen gebruik maken van fietsen en 

de fitnessruimte en er zijn diverse massages en gezichtbehandelingen mogelijk. 

Tevens is er parkeergelegenheid. U verblijft op basis van logies/ontbijt. Het 

bijzondere restaurant met wijnvaten aan het plafond biedt à la carte menu’s 

voor lunch en diner die gebaseerd zijn op de creatieve Baskische en Riojaanse 

keuken waarvan de gerechten worden bereid met verse natuurlijke producten. 

Tevens kunt u uw gerechten laten vergezellen door de wijnen uit de uitgebreide 

wijnkelder. Door de sommelier van het hotel worden regelmatig wijnproeverijen 

georganiseerd. 

ACCOMMODATIE
Alle 33 kamers en suites zijn modern ingericht en voorzien van airconditioning, 

verwarming, wifi, flatscreen-tv, dvd-speler, kluisje en minibar met Rioja-wijnen. 

Badkamers beschikken over vloerverwarming met bad of douche, badjassen en 

slippers. Sommige kamers beschikken over een balkon.

Viura Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): comfortabele en moderne kamer.

Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): ruimere kamer.

Suite (ca. 45 m², max. 2 pers.): elegante open plan suite met zitgedeelte en 

balkon. Badkamer met bad en douche.

Indicatieprijzen: € 103,- - € 195,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/129380/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/129380/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/133320/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/133320/
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Bibliotheek Tweepersoonskamer

ASTORIA7 - SAN SEBASTIÁN
CITY

VILLA SORO - SAN SEBASTIÁN
BOUTIQUE | CITY

       

De slogan van het Astoria 7 hotel is ‘welke ster begeleidt u vannacht?’ Dat 

ontdekt u op het moment dat u uw kamer of suite betreedt. Het hotel is namelijk 

(toe)gewijd aan persoonlijkheden, acteurs, actrices en filmregisseurs die hebben 

deelgenomen aan het beroemde San Sebastian International Film Festival sinds 

de oprichting in 1953. Het hotel verrast door het unieke karakter en de warmte 

van de decoratie. Het elegante en statige centrum met het beroemde La Concha-

strand bevindt zich op loopafstand.

FACILITEITEN
Het hotel verrast door het unieke karakter en de warmte van de decoratie. Het 

elegante en statige centrum met het beroemde La Concha-strand bevindt zich 

op loopafstand.. Het moderne gebouw beschikt over een lobby met rode loper, 

receptie en royale zitruimte omgeven door foto’s en namen van beroemdheden. 

Verder is er een bibliotheek met boeken, dvd’s, internetcorner en fitnessruimte. 

Tevens is er een ondergrondse parkeergarage (tegen betaling). De verzorging 

is op basis van logies/ontbijt. In Restaurant Bistroteka Sala7 kunt u film kijken 

tijdens het ontbijt in buffetvorm, lunch en diner. Hier kunt u ook van de bekende 

pinxtos (tapas) genieten. 

ACCOMMODATIE
De in totaal 102 kamers en suites zijn modern, strak en helder ingericht met 

retromeubelen met daaraan grote foto’s van filmsterren die ooit te gast waren 

in het hotel. Alle kamers hebben airconditioning en verwarming, tv, dvd-speler, 

wifi, minibar en kluisje. Middelgrote marmeren badkamer met bad of douche en 

haardroger. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk.

Astoria Kamer (ca. 16-21 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer.

Superior Kamer (22- 26 m², max. 3 pers.): ruimere kamer met zitgedeelte.

Suite (32 m², max. 2 pers.): gelegen op de bovenste verdieping op een hoek met 

aparte woonkamer en balkon met stadszicht.

Indicatieprijzen: € 103,- - € 142,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

Villa Soro is gevestigd in een charmante en luxueuze 19e eeuwse villa die 

is omgebouwd tot een elegant boutique hotel die op de lijst van historische 

gebouwen van de stad staat. Rust, warmte en charme zijn de kenmerken van 

Villa Soro. De villa wordt omringd door een mooie en goed onderhouden tuin, 

ontworpen door de Franse tuinarchitect Ducasse. De villa is centraal gelegen op 

loopafstand van het centrum en het Zurriola-strand. De luchthaven van Bilbao 

ligt op ca. 104 km afstand.

FACILITEITEN
De elegante entree bestaat uit een receptie, verschillende salons, lounges 

met comfortabele zitjes voor de gasten en een bar voor ‘afternoon tea’ of een 

heerlijke cocktail. Er is een kleine fitnessruimte en fietsen die gratis kunnen 

worden gebruikt. Tevens is er parkeergelegenheid in de tuin. De verzorging is 

op basis van logies/ontbijt. Ten slotte is de roomservice beschikbaar van 07.00 

- 22.30 uur. 

ACCOMMODATIE
Alle 25 kamers zijn verschillend en individueel ingericht en voorzien van 

airconditioning, tv, dvd-speler, minibar, kluisje en wifi. De badkamers hebben en 

bad/douche, badjassen, slippers en haardroger. 

Tweepersoonskamer (ca. 25 - 33 m², max. 2 pers.): de meeste kamers zijn 

gelegen achter de villa in het voormalige koetshuis. Enkele kamers in de villa 

op de begane grond. 

Deluxe Villa Kamer (ca. 28 – 34 m² , max. 2 pers.): elegante kamer gelegen in 

het hoofdgebouw op de eerste en tweede verdieping. Badkamer met bad en 

aparte douche.

Indicatieprijzen: €112  ,- - € 181  ,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/129290/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/129290/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/129280/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/129280/
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MALLORCA & IBIZA

Voor de oostkust van het Spaanse vasteland ligt de eilandengroep de Balearen, op slechts 2 uur vliegen vanuit Nederland met de populaire 

eilanden Mallorca en Ibiza. Naast een uitbundig uitgaansleven vindt u hier pittoreske baaien, mooie stranden en een rijke historie en cultuur.

AUTOHUUR

De meeste hotels die niet in en in de omgeving 

van Palma liggen bieden wij inclusief autohuur 

aan. De hotels op Ibiza bieden wij inclusief 

privétransfers aan. Uiteraard is het ook mogelijk om 

bij de Palma-hotels of op Ibiza een huurauto bij te 

boeken, in aanvulling op of ter vervanging van de 

privétransfers.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP MALLORCA HEEFT VOORAL HET ST. REGIS 

MARDAVALL MALLORCA RESORT EN OP IBIZA OP 

HET AGUAS DE IBIZA ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 199 EN 191.

MALLORCA
Ten zuidwesten van de hoofdstad Palma selec-

teerden wij het Valparaiso Palace & Spa met fraai 

uitzicht over de baai, het klassiek uitziende Nixe 

Palace en het ‘adults only’ resort Gran Meliá de Mar. 

In het nabijgelegen Son Vida kozen wij het 

uitmuntende Castillo Hotel Son Vida. Iets naar het 

zuid westen zijn het statige St. Regis Mardavall en 

het moderne, ‘adults only’ Iberostar Grand Portals 

Nous een uitstekende keuze. Dichtbij in Paguera ligt 

het elegante Hesperia Villamil bijzonder mooi aan 

een zandstrand en vlakbij aan de zuidwestflank van 

de Tramuntana-bergen het kasteelachtige Castell 

Son Claret. Ten zuidoosten van Palma bieden wij het 

indruk wekkende ‘adults  only’ resort Cap Rocat aan. 

Bij Port Adriano ligt het romantische adults only 

Pure Salt Port Adriano. In Port de Soller langs 

de pittoreske kust bieden wij u het spectaculair 

gelegen Jumeirah Port Soller Hotel & Spa. Naar het 

oosten vormen de Cala’s een reeks van schitterende 

rotsbaaien.  In het zuidoosten, een streek met kleine 

havenplaatsjes, kozen wij voor het prachtig gelegen 

Blau Privilege Porto Petro.

IBIZA
Ibiza, wellicht het populairste eiland van de 

Balearen, heeft de laatste decennia een solide 

reputatie opgebouwd onder feestgangers. Maar 

het eiland biedt ook een eindeloze reeks van 

afgelegen baaitjes, ideaal voor wie de rust op wil 

zoeken, vooral in het gebied rondom Santa Eulàlia. 

Dicht bij het oude stadscentrum van Ibiza-Stad 

bieden wij het trendy Art-hotel Ibiza Gran Hotel met 

spectaculaire uitzichten en bij het Talamanca strand 

het Od Talamanca met zijn ‘retro glamour’ stijl en 

het trendy Nobu Hotel. Aan de westkust bevindt 

zich het schitterende 7Pines Resort bijzonder 

mooi aan zee.Verspreid over Ibiza liggen meer dan 

vijftig mooie stranden, vele beschutte baaien en 

inhammen. Een aanrader is bijvoorbeeld het strand 

Cala Llenya in het oosten van het eiland bij Santa 

Eulàlia. Hier geven wij u het toonaangevende Insotel 

Fenicia Prestige voor gezinnen met kinderen, het 

designhotel Aguas de Ibiza met een exclusieve en 

verfijnde ambiance en het trendy ME Ibiza voor wie 

van entertainment en muziek houdt, ter overweging. 

Of u nu gaat voor de zon, strand of feesten, Ibiza 

staat garant voor een geslaagde vakantie.

Ibiza
Stad

Sta. Eulàlia
del
Rio

Port de Pollença
Port

d'Alcúdia

Port d'Antratx

Port de Sóller

Manacor
Palma de Mallorca

Ibiza
Gran Hotel

Aguas de Ibiza
Insotel Fenicia PrestigeMe Ibiza

Od Talamanca

Cap Rocat

Castillo
Son Vida

Nixe Palace
Gran Melia del Mar
St. Regis Mardavall

Blau
Porto Petro

Jumeirah

Iberostar
Grand Hotel
Portal Nous
Hesperia Villamil
Port Adrano

Valparaiso

Nobu

Castell Son Claret

7 Pines 
Resortt

Mallorca & Ibiza Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 12 12 14 16 20 23 26 26 25 20 16 13

Watertemperatuur in °C 14 13 14 15 17 20 24 24 22 21 18 15

Zonne-uren per dag 5 6 7 8 10 10 11 10 8 6 5 4

Dagen met enige neerslag 5 4 5 4 3 2 1 2 4 7 6 6
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Ibiza-Stad | Ibiza | SPANJE

IBIZA GRAN HOTEL
DESIGN | WELLNESS

       DELUXE

Junior Suite

Het Ibiza Gran Hotel zet een nieuwe standaard als het gaat om een geweldige 

vakantie-ervaring, waarin kwaliteit en service worden gecombineerd met een 

maximum aan privacy. Ibiza Gran Hotel is een ´Art hotel´. Kunst is overal in 

het hotel aanwezig, vanaf de lobby tot in de privacy van uw kamer. Dit hotel 

ligt in een bijzonder deel van Ibiza met spectaculair uitzicht op Dalt Vila en 

de Middellandse Zee, recht tegenover de haven (Marina) en dichtbij het oude 

stadscentrum. Het strand van Talamanca ligt op ca. 500 meter en de luchthaven 

op ca. 9 km.

FACILITEITEN
Receptie, lobby, terras met ligstoelen en wifi in het gehele hotel. Een grote 

tuin van ca. 1000 m² met twee zwembaden, waarvan één met een jacuzzi en 

solarium, en het tweede (adults only) met uitzicht over de haven en Dalt Villa. 

Geschakeld met het hotel ligt het Casino van Ibiza. De beroemde disco Pacha 

ligt op enkele minuten. 

De Open Spa (1300 m² en tegen betaling) biedt verschillende faciliteiten die 

elkaar aanvullen, zoals Open Aqua, Open Fitness, Open Spa Experience en Open 

Beauty. 

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

kunt u in het restaurant Costa Mara met diverse producten uit de mediterrane 

keuken of u kunt dineren in het Restaurant Heart by Adria met  dinershow. 

Bij het zwembad kunt u lichte maaltijden en snacks verkrijgen in het Pool 

Restaurant. Het Restaurant La Gaia beschikt over een terras met tuin- en 

zwembadzicht en biedt Japanse en Peruaanse specialiteiten. Op het terras 

boven de Spa bevindt zich nog een pool bar. Bovengenoemde restaurants en 

bars zijn seizoengebonden geopend.

ACCOMMODATIE
De 185 kamers en suites hebben een moderne inrichting en beschikken over 

airconditioning, verwarming, telefoon (ook in de badkamer), badjassen, televisie, 

wifi, kluisje, minibar, schrijftafel, radio, dvd-speler en terras met zwembad-, 

zee-, haven- of Dalt Vila-zicht.

Junior suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): open plan woon-/

slaapkamer met naast het bed een hydromassagebad. Aparte douche.

Superior Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): terras met houten 

ligbedden.

Deluxe Suite (ca. 85 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): op de 5e verdieping, 

zeer ruime open plan woon-/slaapkamer, badkamer en kleedruimte. Jacuzzi op 

het balkon.

Grand Suite (ca. 150 m², max. 3 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): grote woonkamer met 

B&O-stereosysteem en 2 slaapkamers in open plan stijl. Groot balkon (ca. 150 m²) 

met verwarmd zwembad, solarium en een spectaculair uitzicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Juniort Suite  1199 1786 1674 1196

Superior Suite  1770 2769 2983 1762

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 12/04/19 t/m 26/10/19 indien geboekt voor 28/02/19 (niet 

geldig in een Grand Suite)

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

   halfpension vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

536 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/ibiza-gran-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/ibiza-gran-hotel
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SPANJE | Ibiza | Talamanca

NOBU HOTEL IBIZA BAY
CULINAIR | WELLNESS

    

Junior Suite zeezicht

Het trendy Nobu Hotel Ibiza Bay is ideaal gelegen aan de oevers van de Talamanca 

Baai, ca. 8 km van de luchthaven van Ibiza en ca. 2 km ten noorden van Ibiza-

Stad. Het strand en de promenade liggen pal voor de deur. Dichtbij bevinden zich 

naast de trendy boetieks en clubs van Marina Botafoch tevens de authentieke 

winkels en tapasbars van het oude centrum van Ibiza-Stad. Ontwaak bij de geur 

van wilde jasmijn en val in slaap met het geluid van de zacht kabbelende golven.

FACILITEITEN
Breng uw vakantie door bij een van de twee zwembaden op een steenworp 

afstand van het strand. Het levendige hoofdzwembad biedt comfortabele 

ligbedden en parasols terwijl u naar de zachte Balearische beats luistert. Dichtbij 

de Kidsclub is een rustiger tweede zwembad; ideaal voor ouders om de dag 

door te brengen met hun kleintjes. De Kidsclub (4-14 jaar) staat onder leiding 

van professionals die voor en met kinderen vele activiteiten organiseren zoals 

bijvoorbeeld kooklessen, DJ-workshops en de Piraat & Zeemeermin School. 

Het geeft kinderen de kans om de omgeving te ontdekken in een leuke en aan- 

trekkelijke sfeer. De fraaie Six Senses Spa biedt een grote keuze aan schoonheids- 

behandelingen en massages. Tevens is er een pedicure, manicure, kapsalon 

en moderne fitness, waar u Tai-Chi, yoga- en Qigonglessen kunt nemen (tegen 

betaling). 

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Nobu is het Japanse nieuwe stijl fusion 

restaurant, waar u kunt genieten van gerechten zoals Tiradito of Yellowtail Sashimi 

met Jalapeno en cocktails in een ontspannen en pretentieloze sfeer. 

Chambao is het relaxte Chiringuito/strandrestaurant met een ‘laissez-faire 

seaside vibe’ met gerechten van verse mediterrane vis, langoustines, ambachtelijke 

wijnen en sangria. Geopend voor ontbijt en lunch. In Celicioso kunt u in café-stijl 

dineren waarbij de nadruk ligt op kwaliteit, gezondheid en voedzaam eten, met 

een scala aan heerlijke glutenvrije maaltijden en gezonde smoothies. Tevens 

zijn er suikervrije en/of lactosevrije keuzes, als ook gerechten voor veganisten 

te bestellen. Peyotito brengt de moderne Mexicaanse keuken naar Ibiza en is 

gelegen naast het zwembad. Voor lunch en diner in een stijlvolle ambiance 

met uitstekende tequila en cocktails en veelzijdige Mexicaanse gerechten en 

smaken. Ten slotte is er nog de Poolbar met een uitgebreid menu aan salades, 

snacks en sapjes en drankjes. 

ACCOMMODATIE
Alle 152 moderne, elegante kamers en suites zijn ingericht met veel hout wat de 

kamers een huiselijk gevoel geeft. De kamers zijn uitgerust met airconditioning, 

minibar, espresso-apparaat, mini cocktailkabinet, tv met Bluetooth, kluisje, wifi, 

iPod-dockingstation en tablet. Marmeren badkamer met bad en/of regendouche. 

Cool Zeezicht Kamer (ca. 29 m², max. 1 volw. + 1 kind): in zachte kleuren gedeco-

reerde kamer met uitzicht over de zee. Verbindingsdeur mogelijk.

Deluxe Tuinzicht Kamer (ca. 34 m², max. 2 pers.): smaakvol ingericht. Met terras 

(5 m²). Verbindingsdeur mogelijk. Ook boekbaar met zeezicht (ca. 32 m²).

Junior Suite Tuinzicht (ca. 38 m², max. 2 volw. + 1 kind): lichte open plan suite 

met zitgedeelte. Ook boekbaar met zeezicht (ca. 41 m²). Ook te boeken als 

Junior Suite Rooftop op de 3e verdieping met vanaf het balkon toegang tot een 

dakterras met plungepool.

Tuin Suite Plungepool (ca. 43 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan suite met bad 

en aparte douche. Terras (16 m²) met plungepool.

Deluxe Junior Suite Zeezicht (ca. 43 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan suite. 

Badkamer met bad en aparte douche. Balkon van ca. 15 m². 

Deluxe Suite Zeezicht (ca. 88 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woon- en 

aparte slaapkamer met op maat ontworpen meubels. 

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Ibiza, 

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

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Tuinzicht Kamer  1797 2338 2774 1780

Junior Suite Zeezicht  2450 3404 4129 2433

Vroegboekkorting: 15 % van 17/04 t/m 3/10/19 en 06/10 t/m 12/10/19 geboekt voor 31/01/19. 

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

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

316 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/nobu-hotel-ibiza-bay
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/nobu-hotel-ibiza-bay
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Talamanca | Ibiza | SPANJE

OD TALAMANCA
       

Duplex Suite

Deluxe Kamer Zeezicht

Het OD Talamanca design hotel kent een ‘retro-glamour’ stijl en heeft een 

fraaie ligging op loopafstand van het Talamanca-strand. Het hotel biedt een 

fraai uitzicht op de oude stad Dalt Vila, die op de Unesco Werelderfgoedlijst  

staat en vele uitgaansgelegenheden kent. Het hotel met internationale uit- 

straling is vooral geschikt voor een trendy publiek dat van het strand- en 

nachtleven houdt. De luchthaven ligt op ca. 10 km afstand. 

FACILITEITEN
Het OD Talamanca heeft een receptie en een design lobby met zitjes. In de tuin 

bevinden zich verschillende zwembaden omringd door terrassen met ligbedden, 

enkele Balinese bedden en parasols. Er is tevens gratis parkeergelegenheid. 

In de directe omgeving zijn er verschillende (water-)sportmogelijkheden. De 

verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het à la carte restaurant is geopend 

voor ontbijt met terras (in buffetvorm tot 12.00 uur), lunch en diner en serveert 

gezonde internationale gerechten. De Lobbybar is ideaal voor een glas wijn of 

kop koffie met vrienden. Verder zijn er de Sky Bar op het dakterras en de Poolbar 

voor cocktails en verfrissende drankjes. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 117 kamers en suites zijn trendy en hedendaags ingericht met esthetisch 

design en mediterrane invloeden. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, 

wifi, tv, minibar en kluisje. Badkamer met douche, badjassen, slippers en 

haardroger. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk.

Tweepersoonskamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): in mediterrane stijl met balkon 

met zijzeezicht. Enkele kamers met Frans balkon.

Deluxe Kamer (ca. 22 m², max. 2 pers.): ruimere kamer met balkon met zijzee- 

zicht. Ook boekbaar met terras met ligbedden en zijzeezicht als Deluxe Kamer 

met Terras (ca. 25 m²) of met zeezicht en balkon als Deluxe Kamer Zeezicht 

(ca. 27 m²). 

Loft (ca. 50 m², max. 3 pers.): open plan kamer met zitgedeelte gelegen in 

het Executive gebouw. Met kingsizebed en Frans balkon met schuifdeuren en 

zijzeezicht. Als extra Smart auto voor 2 personen, Nespresso-apparaat en Mp3 

Dock. 

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): woon- en aparte slaapkamer met king- 

sizebed gescheiden door schuifdeuren. Balkon met zijzeezicht. Als extra een Smart 

auto voor 2 personen om het eiland te ontdekken, Nespresso-apparaat en 

Mp3 Dock.

Duplex Suite (ca. 90 m², min 4 pers. max. 4 volw. + 1 kind): luxe suite in duplex-

stijl met woonkamer, eetgedeelte en keuken. Verder twee slaapkamers met 

en suite badkamer. Met balkon en groot terras (120 m²) met plungepool, zit-

gedeelte, ligbedden en parasols. Met frontaal zeezicht. Als extra Smart auto voor 

4 personen, Nespresso-apparaat en Mp3 Dock.

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

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

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Kamer  792 1158 1412 754

Loft  1116 1695 2148 1067

Junior Suite  1353 2118 2878 1293

Extra: 1 x lunch (excl drankjes) bij min. 7 nachten verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19.

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 19/04/19 t/m 30/06/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19 (m.u.v. 

Duplex Suite).

Long Stay: 10% korting bij min. verblijf van 7 nachten van 19/04/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19.

Welkomstattentie: fles wijn en welkomst attentie bij aankomst. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

530 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/od-talamanca
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/od-talamanca
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SPANJE | Ibiza | Santa Eulália

INSOTEL FENICIA PRESTIGE SUITES & SPA
FAMILY | WELLNESS

       

Junior Suite

Dit moderne en toonaangevende hotel qua comfort en technische snufjes staat 

absoluut garant voor een goede service en kwaliteit. Het Insotel Fenicia Prestige 

Suites & Spa ligt aan de rivier de Santa Eulália, dichtbij het gelijknamige  

strand en andere natuurlijke stranden en kreken. Santa Eulalia is uitermate 

geschikt voor gezinnen met kinderen en voor wie een wat rustiger verblijf dan 

in het uitermate levendige (maar ook lawaaierige) Ibiza-Stad op prijs stelt. Het 

stadje heeft een mooie haven, leuke winkels, goede restaurants en flink wat 

kunstgaleries. De luchthaven ligt op ca. 21 km afstand.

FACILITEITEN
De sfeervolle, comfortabele lobby bevat een receptie en leeskamer. Het hotel 

biedt een groot buitenzwembad met jacuzzi, omringd door tuinen en een ruim 

terras. Parkeren is gratis. Babysitservice tegen betaling. Voor kinderen van 

4-12 jaar is er een seizoengebonden Mini Club met activiteitenprogramma. 

De Fenicia Spa (1200 m² en tegen betaling) beschikt over een beautycenter 

met diverse behandelingen, een verwarmd zwembad, een buitenbad met 

hydromassage, solarium, sauna, kruidenbad, sensatiedouche, ijsfontein en ont-

spanningsruimtes. Er is ook een fitnesscenter. 

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

ontbijtbuffet wordt geserveerd in restaurant Fenicia, met live cooking. Voor de 

liefhebbers zijn er verder het gourmetrestaurant La Vinoteca en het elegante, 

van een terras voorziene Oriental Monsoon met Oosterse gerechten. Bij het 

zwembad serveert Tanit lokale gerechten. Voor cocktails kunt u terecht in de 

lobbybar Ibosim, waar ’s avonds pianomuziek ten gehore wordt gegeven.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 172 kamers en suites, smaakvol en comfortabel 

ingericht en voorzien van airconditioning, flatscreen-televisie, radio, wifi, 

telefoon, haardroger, kluisje en badjassen. Badkamer met bad en aparte 

hydromassagedouche (behalve de Deluxe Kamer). De hieronder opgegeven 

oppervlaktes zijn inclusief het terras.

Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw.) ruime kamer met zithoek. Badkamer 

met bad-/ of douche.

Junior Suite (ca. 49 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): elegante open plan woon-/ 

slaapkamer. De 3e persoon slaapt op een sofabed.

Family Junior Suite (min. 3 volw. + 1 kind. max. 4 volw. + 2 kind t/m 12 jaar): Twee 

Junior Suites met verbindingsdeur, ideaal voor gezinnen.

Prestige Junior Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): op de bovenste 

verdieping met panoramisch zeezicht en Nespresso-apparaat. Dakterras (26 m²) 

met hydromassagepool en buitendouche. Badkamer met hydromassagebad.

Presidential Suite (ca. 195 m², max. 2 volw. ): verdeeld over twee verdiepingen. 

Woonkamer met exclusief meubilair, kitchenette, slaapkamer met rond of laag 

bed. Tweede badkamer met hydromassagedouche. Dakterras (ca. 90 m²) met 

hydromassagebad (limousineservice binnen Nederland inbegrepen). 

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

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

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Kamer  999 1242 1544 963

Junior Suite  1099 1336 1645 1047

Extra: 1x gratis entree tot Spa tijdens verblijf bij min 4 nachten verblijf van 01/05/19 t/m 31/05/19 

en van 01/10/19 t/m 29/10/19.

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij min. 4 nachten verblijf van 01/05/19 t/m 29/10/19 in-

dien geboekt voor 28/02/19.  Geldig voor Deluxe kamer, Junior Suite, Family Junior Suite en Prestige 

Junior Suite.

Vroegboekkorting: 20% bij min. 4 nachten verblijf van 01/05/19 t/m 29/10/19 indien geboekt voor 

15/01/19, 10% indien geboekt van 16/01/19 t/m  28/02/19. Geldig voor Deluxe kamer, Junior Suite, 

Family Junior Suite en Prestige Junior Suite.

Welkomstattentie: fruit en mineraalwater op de kamer. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

942 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/insotel-fenicia-prestige-suites-spa
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/insotel-fenicia-prestige-suites-spa
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Santa Eulália | Ibiza | SPANJE

      AGUAS DE IBIZA LIFESTYLE & SPA
DESIGN | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Een hotel met een exclusieve en verfijnde ambiance. De naam Aguas de 

Ibiza is afgeleid van het kristalheldere water rond Ibiza dat door de Unesco 

tot Werelderfgoed is gekozen. Het Aguas de Ibiza ligt in Santa Eulália aan de 

oostkust van het eiland, dichtbij de jachthaven. Het is gesitueerd aan het eind 

van de boulevard en in de directe omgeving zijn vele restaurants, bars, cafés, 

toeristische attracties, winkels en openbaar vervoer. Ibiza-Stad ligt op ca. 15 km 

en de luchthaven op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie, lobby, beautysalon, businesscenter en fitnessruimte. 

Twee buitenzwembaden met ligstoelen en parasols en één zwembad op het 

dakterras (vanaf 14 jaar). De Spa (1500m²) bestaat uit 3 kleine zwembaden, een 

Turks en Romeins bad en stoomsauna en biedt verschillende behandelingen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Om de dag 

goed te beginnen biedt het Óligo restaurant het ontbijtbuffet in een verzorgde 

mediterrane stijl. Voor traditionele specialiteiten kunt u terecht in het à la 

carte restaurant Alabastro met een uitgebreide wijnselectie. Het terras van de 

Alabastro Lounge is het trefpunt voor snacks, cocktails of een glas wijn. ‘s Avonds 

wordt een meer uitgebreid menu aangeboden met Italiaans geïnspireerde 

gerechten die de chef-kok perfect combineert met de keuken van Ibiza. Op het 

dakterras vindt u het informele tapas restaurant en cocktailbar Vi Cool van de 

beroemde chef-kok Sergi Arola. Het terras biedt een fraai uitzicht op Formentera 

en de marina van Santa Eulália. De restaurants zijn seizoengebonden.

ACCOMMODATIE
De 112 elegante kamers zijn in moderne mediterrane stijl ingericht en voorzien 

van balkon, airconditioning, telefoon, B&O-tv, internet, minibar en kluisje. Kinderen 

slapen op een sofabed van minimaal 1,70 x 0,75 m.

Dreamer Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 9 jaar): ruime comfortabele 

kamer met zitgedeelte en straatzicht. Badkamer met bad/douche. Ook boekbaar 

met tuin-/zwembadzicht als Deluxe kamer.

Junior Suite (ca 38 m², max. 3 pers.): woon-/slaapkamer. Badkamer met bad en 

aparte douche. Met zwembadzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Corner Suite (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 9 jaar of 3 volw.): suite met 180º 

ononderbroken uitzicht. Woon-/slaapkamer, badkamer met bad en aparte douche. 

Balkon van ca. 20 m² met zwembad of tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht als 

Grand Corner Suite.

Cloud 9 Suite (ca. 54 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 9 jaar of 3 volw.): op de 4e etage. 

Woon-/slaapkamer in mediterrane hedendaagse stijl met parketvloer, exclusieve 

meubelen en balkon van ca. 20 m². Met zeezicht. 

Cloud 9 Corner Suite (ca. 50 m², max 2 volw. + 2 kind. t/m 9 jaar of 3 volw.): ruimere 

woon-/slaapkamer met baaizicht en de omliggende heuvels. Balkon van ca. 35 m². 

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1117 1466 1898 1231

Junior Suite Zeezicht  1252 1696 2295 1388

Extra: 1x 30 min. massage of diner (voor max.2 personen en excl. drankjes) bij verblijf van min. 7 

nachten van 12/04/19 t/m 23/05/19 en 29/09/19 t/m 30/10/19. Gratis nachten: 7=5 bij verblijf 

van 12/04/19 t/m 13/06/19 en 15/09/19 t/m 30/10/19; 7=6 bij verblijf van 14/06/19 t/m 14/09/19 

en 14=12 bij verblijf van 12/04/19 t/m 18/07/19 en 25/08/19 t/m 30/10/19 indien geboekt voor 

28/02/19. Seniorenkorting: 10 % bij 61 jaar of ouder. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 

12/04/19 t/m 30/10/19 geboekt voor 03/02/19 en 10% 60 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT HOTEL WORDT DOOR ONS AANBEVOLEN VANWEGE DE AANGENAME SFEER, 

DE MOOIE LOCATIE MET FRAAI UITZICHT OP DE JACHTHAVEN, HET DESIGN EN 

DE UITGEBREIDE SPA. EEN ECHTE AANRADER.

1108 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/aguas-de-ibiza-lifestyle-spa
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/aguas-de-ibiza-lifestyle-spa
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SPANJE | Ibiza | S’Argamassa - Santa Eulália

ME IBIZA
DESIGN

       

Mode Kamer

Het ME Ibiza is een trendy strandhotel met moderne architectuur gelegen aan 

een afgelegen fraaie baai op ca. 12 km van Ibiza stad. Hier beweegt alles op 

het ritme van mode, muziek en gastronomie in een levendige en sfeervolle 

omgeving. Een perfecte locatie voor gasten die van entertainment en muziek 

houden. Naast het hotel bevindt zich het beroemde Nikki Beach. Het hotel ligt op 

ca. 1,5 km afstand van Es Canar en op ca. 4 km van Santa Eulália.

FACILITEITEN
In de moderne lobby bevindt zich de receptie met zitjes. Verder vindt u een 

zwembad omringd door Balinese bedden, ligstoelen en parasols. Er worden 

vele activiteiten georganiseerd zoals kunsttentoonstellingen of live-optredens 

van DJ’s. Op het dak met schitterend uitzicht bevindt zich een infinitypool 

voor volwassenen (gratis voor Suite-gasten) met daaromheen Balinese- en 

ligbedden. Er is tevens een fitnessruimte. In de Beauty Corner, gelegen op het 

dakterras kunt u terecht voor een ‘feel-good’ spa-ervaring zoals massages en 

behandelingen met uitzicht over de baai. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Bianco Mare is een mediterraan bar- en restaurant-concept voor ontbijt, 

lunch en diner met een selectie aan gezonde gerechten en cocktails. The Rooftop 

is ‘‘the place to be’’ met een restaurant en een bar waar u kunt genieten van een 

haute cuisine diner of cocktails vergezeld van goede muziek. Ten slotte is er 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel biedt 205 ruime en lichte kamers en suites. Alle kamers zijn voorzien 

van airconditioning, minibar, telefoon, tv, kluisje, dockingstation, wifi en sfeer-

verlichting. De kamers hebben open kasten die een afscheiding vormen tussen 

het slaapgedeelte en de badkamer. Badkamer met regendouche, haardroger, 

badjassen en slippers. 

Aura Kamer (ca. 27 m², max. 2 volw.): gelegen op de 1e t/m 3e verdieping. Sfeer-

volle modern ingerichte kamer met panoramaraam.

Energy Kamer (ca. 23 m², max. 2 volw.): gelegen op de 1e t/m 3e verdieping. Met 

uitzicht op Nikki Beach en/of gedeeltelijk zeezicht en panoramaraam. Ook te 

boeken met balkon als Energy Kamer Balkon.  

Mode Kamer (ca. 23 m², max. 2 volw.): gelegen op de 1e t/m 3e verdieping. Met 

zwembad- en zeezicht en panoramaraam. Ook te boeken met balkon als Mode 

Kamer Balkon.

Suite-gasten ontvangen extra services zoals butlerservice en privé check-in/out 

in de suite, een audio-entertainmentsysteem, Nespresso-apparaat, Playstation, 

Wii en persoonlijk ingerichte minibar. 

Chic Suite (ca. 32 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte. Badkamer 

met regendouche en bad voor het balkon. Balkon met zicht op Nikki Beach en/

of zeezicht.

Personality Suite (ca. 41 m², max. 3 pers.): aparte woon-en slaapkamer met 

frontaal zeezicht. Badkamer met regendouche en bad voor het balkon. Groot 

balkon met ligbedden. Tevens Balinees bed aan het zwembad op het dakterras.

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

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

Kamertype  mei jun aug okt

Aura Kamer  1099 1216 1962 1189

Mode Kamer  1610 1851 2751 1757

Gratis nachten: 7=5 bij verblijf van 01/05/19 t/m 01/09/19 indien geboekt voor 31/03/19 (geldig 

voor Aura, Energy en Mode kamer).

Long Stay: 20% bij min 8 nachten verblijf van 17/04/19 t/m 26/10/19.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 17/04/19 t/m 26/10/19  indien geboekt voor 31/03/19, 15% 

indien geboekt voor 30/04/19 en 10% indien geboekt vanaf 01/05/19 en uiterlijk 21 dagen voor 

aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.199 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/me-ibiza
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/me-ibiza


193 - SILVERJET VAKANTIES

Sa Talaia | Ibiza | SPANJE

7PINES RESORT IBIZA
 WELLNESS

       

Laguna Suite

Het werkelijk schitterende 7Pines Resort Ibiza ligt bijzonder mooi aan zee, 

kent een oppervlakte van ca. 56.000 m² en biedt, ondanks de alom aanwezige 

dennenbomen, geweldige zeezichten. De combinatie van luxe, comfort, 

hoogstaande culinaire creaties, maar vooral ook het serviceniveau van het 

7Pines Resort Ibiza maken van deze vakantie-oase een heerlijke ervaring. Het 

resort ligt aan de westkust van Ibiza, ca. 200 m van het strand van Cala Colodar. 

Ibiza Stad ligt op een afstand van ca. 25 km, de luchthaven op ca. 22 km.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een sfeervolle 24-uurs receptie met winkel. Twee 

zwembaden, waaronder een infinitypool met ligbedden en parasols in het 

hart van het resort en een Lagoon-pool (vooral geschikt voor kinderen) in The 

Laguna. Verder vindt u hier een fitnesscentrum. 

In het Spacentre Pure for Life wacht u een scala aan behandelingen (tegen 

betaling), alsmede een buitenjacuzzi, wellnesscircuit met sauna’s stoombaden 

en waterbedden. Tevens is er een kapsalon en beautycenter. U verblijft in 

7Pines Resort op basis van logies/ontbijt. Voor het ontbijt en eventueel overige 

maaltijden staan twee restaurants ter beschikking. The View, geopend van 

woensdag t/m zondag voor ontbijt en à la carte diner, met gebruik van lokale 

producten. In de Cone Club, geopend voor lunch en diner geniet u van maaltijden 

uit de mediterrane keuken. Het Pershing Yacht Terrace serveert vanaf 17.00 

uur heerlijke cocktails maar geniet u meer van een sapje of een kopje koffie of 

thee met iets lekkers dan is het de Lobbybar waar u moet zijn. Aan de Infinity 

Pool Bar geniet u niet alleen van een drankje, maar tevens van het spectaculaire 

uitzicht over zee.

ACCOMMODATIES
Alle 44 suites in The Laguna en 144 suites met woonkamer en aparte 

slaapkamer in de Ibiza Village beschikken over airconditioning, tv, wifi, koffie-/ 

theezetfaciliteiten, telefoon, minibar. Slaapkamer met kingsizebed of twee 

aparte bedden. En suite badkamer met douche. Balkon of terras met zitje.

Laguna Suite (ca. 48 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 17 jr): op de begane grond 

met een ruim terras met ligbedden en directe toegang tot het Laguna zwembad. 

Ook boekbaar als Laguna Suite Zeezicht op de 1e verdieping met balkon en 

uitzicht richting zee. 

Laguna Suite Swim Up (ca. 48 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 17 jr): op de begane 

grond met terras met ligbedden en directe toegang tot het semi privézwembad.

Ibiza Village:

Resort Suite (ca. 54 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 17 jr): op de 1e verdieping 

met tuinzicht. Ook te boeken als Resort Suite Zeezicht met uitzicht richting zee.

Garden Suite (ca. 54 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 17 jr): op de begane grond 

met een privétuin.

Resort Suite Deluxe, (ca. 65 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 17 jr): op de 1e 

verdieping met tuinzicht. Ook te boeken als Resort Suite Deluxe Zeezicht, met 

uitzicht richting zee. 

Garden Suite Deluxe, ruimer dan de Garden suite, op de 1e verdieping met 

tuinzicht.

Garden Pool Suite 2 slaapkamers (ca. 119 m², max. 4 volw.): gelegen op de 

begane grond met privétuin en plungepool. Drie badkamers waarvan een met  

bad en de overige met douche.

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Ibiza, 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Laguna Suite  1221 2033 2310 1693

Garden Suite  1518 2337 2611 1990

Gratis nachten: 7=5 bij verblijf van 26/04/19 t/m 05/05/19 en 7=6 bij verblijf van 01/10/19 t/m 

31/10/19. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 

15/03/19 en 10% indien geboekt voor 15/04/19. 

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

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

brochure.

63 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/7pines-resort-ibiza
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/ibiza/7pines-resort-ibiza


194 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Mallorca | Porto Petro

BLAU PRIVILEGE PORTO PETRO RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

      SUPERIOR

Tweepersoonskamer Zeezicht

In Blau Privilege Porto Petro Resort (officieel 5* ) smelten plezier, ontspanning, 

klasse, comfort en service samen in een mooie natuurlijke omgeving. Het resort 

strekt zich uit langs een ruige kustlijn met kliffen en twee kleine romantische 

baaien met strandjes. Vanwege de uitgebreide keuze aan restaurants, activiteiten 

en ontspanningsmogelijkheden staat het hotel garant voor een fijne vakantie 

met het hele gezin. De luchthaven ligt op ca. 50 minuten rijden.

FACILITEITEN
In de tuinen bevinden zich drie zwembaden (één verwarmbaar en één voor 

volwassenen). De lobbylounge bevat een bibliotheek en bar. Actieve gasten 

kunnen gratis gebruik maken van een keur aan sportfaciliteiten. Tegen betaling 

kunt u fietsen en mountainbikes huren en er worden watersporten aangeboden 

zoals zeilen (vanaf 12 jaar), kajakken, windsurfen en snorkelen. Verder een 

animatieprogramma met shows en entertainment (seizoengebonden). Voor de 

kleintjes zijn er een Mini- (3-6 jaar) en een Maxi Club (7-12 jaar) met veel activiteiten, 

speeltuin en kinderbad. Tijdens de schoolvakanties een Teenagerclub voor 

kinderen vanaf 13 jaar. De Spa biedt een keur aan schoonheidsbehandelingen en 

massages. U kunt gebruik maken van het binnenzwembad met hydromassage, 

jacuzzi’s, stoombad, ijsfontein, de ontspanningsruimte en verschillende sauna’s. 

Het hotel biedt parking (tegen betaling). De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Halfpension is mogelijk. Het buffetrestaurant Ran de Mar voor ontbijt, 

lunch en diner met showcooking, Van de overige (seizoengebonden) restaurants 

noemen wij het Japanse à la carte specialiteitenrestaurant Midori (ook voor 

halfpensiongasten). Het à la carte gourmetrestaurant Galani (adults only) heeft 

een uitgelezen wijnkaart. Voor regionale gerechten is er het Spaanse à la carte 

restaurant La Finca. Het al fresco restaurant BBQ serveert barbecuegerechten. 

Voor cocktails dient de elegante bar Estels zich aan en er is een pianobar in 

de lobby met ’s avonds livemuziek. Bij elk zwembad een poolbar met lichte 

maaltijden en snacks. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 319 moderne en ruim opgezette kamers, suites en 

villa’s die zijn voorzien van airconditioning, satelliet-tv, wifi, minibar, espresso-

apparaat, kluisje, dockingstation en telefoon. Fraaie badkamer met aparte 

douche, vloerverwarming en badjassen. De kamers en suites beschikken over 

een groot balkon of terras en bevinden zich in gebouwen van maximaal drie 

verdiepingen.

Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): modern ingerichte 

kamer in natuurlijke kleuren. Ook boekbaar met zeezicht. 

Junior Suite (ca. 42 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer in split level met 

zithoek en zeezicht. 

Suite (ca. 52 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): met woon- en slaapkamer. 

Woonkamer met eettafel. Verder is er een extra toilet met douche. Terras 

(20 m²). Ook boekbaar met uitzicht op de Middellandse Zee.

Voor gezinnen met kinderen en kleine groepen volwassenen biedt Blau Privilege 

Porto Petro 10 unieke, geschakelde villa’s, die dezelfde faciliteiten bieden als die 

in de kamers en suites. Hierbij kunt u de diensten van een butler reserveren.

Pool Villa (ca. 100 m², max. 4 volw. + 2 kind.): ruime en elegante villa ingericht 

met 2 slaapkamers, flatscreen-tv, woonkamer met eettafel, magnetron en 

koelkast. Twee luxe badkamers met bad, aparte douche en toilet. Groot terras 

(ca. 45 m²) met privézwembad.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1098 1238 1597 1121

Junior Suite  1198 1338 1697 1221                                                                                            

Mealupgrade: upgrade naar half pension indien geboekt voor 31/01/19.  Vroegboekkorting: 25% 

indien geboekt voor 31/01/19, 20% indien geboekt van 01/02/19 t/m 31/03/19. 

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

713 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/blau-privilege-porto-petro-resort
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/blau-privilege-porto-petro-resort


195 - SILVERJET VAKANTIES

Palma-Son Vida | Mallorca | SPANJE

CASTILLO HOTEL SON VIDA
GOLF | HERITAGE | WELLNESS

      

Classic Kamer

Het Castillo Son Vida is een uitmuntend hotel met een rijk verleden waar 

reeds vele beroemdheden en leden van koningshuizen u voorgingen. Het 

hotel is gevestigd in een 13e-eeuws kasteel met een indrukwekkende entree 

en sfeervolle lounges. Gelegen te midden van een uitgestrekt landschap met 

schitterend uitzicht over de baai van Palma en de 4 golfbanen: Golf Son Quint, 

Son Muntaner, Son Vida en Son Quint Executive. Ca. 5 km van Palma en ca. 15 

km van de luchthaven.

FACILITEITEN
In de tuin liggen 2 zwembaden, terrassen, ligbedden en parasols. Elegante 

Son Vida Spa met overdekt zwembad, jacuzzi, sauna, stoombad, ijsdouche en 

fitnessruimte (gratis). Mogelijkheid tot massages en schoonheidsbehandelingen. 

De kinderclub (3-12 jr.) met zwembad en speelplaats (ma-vr). Kapsalon, boetiek 

en juwelier. Gratis shuttleservice naar diverse golfbanen. De verzorging is op 

basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Voor het ontbijtbuffet, lunch 

en diner kunt u terecht bij Es Castell; vanuit dit à la carte restaurant heeft u 

een fraai uitzicht over Palma. Het Es Ví restaurant geheel in bodegastijl biedt 

een uitgebreide wijnselectie, Sa Font serveert lichte lunches en drankjes bij het 

zwembad en in de George Sand lounge heeft u een ruime keuze aan cognacs en 

whisky’s. Op het terras van de Bar Armas kunt u genieten van champagne en 

cocktails.  Voor een goede ‘High tea’ bevelen wij Salon Real aan. 

ACCOMMODATIE
De 164 elegante kamers en suites beschikken over breedbeeld-tv, telefoon, 

minibar, hifi-set, kluisje, internetaansluiting en airconditioning. Badkamer met 

aparte douche. De hoger gelegen kamers hebben geen balkon, maar zijn ruimer 

en bieden schitterend uitzicht. Lager gelegen kamers hebben balkon of terras 

met tuinzicht.

Classic Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): met tuinzicht. Ook boekbaar met terras 

of balkon op de 1e verdieping als Classic Kamer Terras.

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): ruime kamer met zitgedeelte.

Grand Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): op de 4e t/m 7e etage met balkon 

of Frans balkon en mooi uitzicht.

Family Suite (ca. 56 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 2 slaapkamers. Balkon 

en tuinzicht.

Classic Suite (ca. 69 m², max. 3 pers.): op de 7e en 8e etage in het klassieke gedeelte. 

Woon- en slaapkamer, en suite badkamer. Met stad- en baaizicht of tuinzicht.

Deluxe Suite (ca. 101 m², max. 3 pers.): op de 4e, 5e en 7e etage, met kleine 

kitchenette en groot balkon met schitterend uitzicht.

Loewe Suite (ca. 101 m², max. 2 pers.): ontworpen door Loewe. Groot balkon en 

in minimalistische stijl ingericht. Butlerservice mogelijk.

Royal Suite (ca. 132 m², max. 3 pers.): woon- en slaapkamer. Ruim terras (33 m²) 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer  1471 1463 1543 1497

Grand Deluxe Kamer  1994 1986 2066 2022

Extra: 1x gratis diner (set menu in restaurant Es Vi of Es Castell) bij min. verblijf van 7 nachten van 

01/04/19 t/m 03/07/19 en van 25/08/19 t/m 02/11/19 in een Grand Deluxe Kamer. 100 euro credit 

per kamer te besteden in restaurants en bars(niet geldig in restaurant Es Vi) en een fles cava en petit 

fours bij aankomst op de kamer bij verblijf in een Suite (m.u.v. Family Suite).

Gratis nachten: 7=6 bij aankomst op 04/07/19 t/m 18/08/19.

Welkomstattentie: fruit en bloemen op de kamer bij aankomst in een Grand Deluxe kamer en een 

suite en fruit op de kamer bij aankomst in een Classic of Deluxe kamer. 

 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1005 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/castillo-son-vida
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/castillo-son-vida


196 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Mallorca  | Palma

VALPARAISO PALACE & SPA
CITY | WELLNESS

      

Junior Suite

Valparaiso Palace & Spa hotel is hoog gelegen boven Palma-stad, in een 

woonwijk met fraai uitzicht over baai van Palma. Hier heeft u het beste van twee 

werelden: het gezellige, levendige centrum van de stad aan uw voeten, maar 

ook de rust van de fraaie uitgestrekte tuinen met tropische begroeiing rondom 

het hotel. Een goede uitvalsbasis om de stad en het eiland te ontdekken. De 

luchthaven van Palma ligt op ca. 12 km afstand en het stadscentrum op ca. 3 km.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een ruime en moderne lobby met receptie en zitjes. In de goed 

verzorgde tuinen (22.800 m²) bevinden zich twee grote buitenzwembaden 

gelegen op verschillende niveaus omgeven door terrassen met ligbedden en 

parasols. Voor de sportliefhebbers zijn er een tennisbaan en drie paddlebanen.  

Er is parkeergelegenheid voor uw eventuele huurauto. De Spa (2.800 m²)  beschikt 

over een groot verwarmd binnen- en buitenzwembad, sauna, stoombaden, 

waterbedden, jacuzzi, ijsgrot, winkeltje met cosmetische producten en een 

fitnessruimte met moderne apparatuur. In de twaalf behandelkamers kunt u 

terecht voor verschillende massages en schoonheidsbehandelingen. Ten slotte 

is er de mogelijkheid om met aerobic- en pilateslessen mee te doen. 

U verblijft op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Het ontbijt wordt 

geserveerd in het restaurant Paraiso in buffetvorm met showcooking met 

onder andere vers fruit en een ‘‘health corner’’. ‘s Avonds kunt u hier terecht  

voor een à la carte diner met mediterrane gerechten. Verder heeft u de keuze 

uit Bistro Mar Blau, een à la carte restaurant waar u kunt genieten van speciale 

gerechten voor lunch en diner binnen of op het ruime terras naast het zwembad 

en Dao, het zwembadrestaurant en bar. 

ACCOMMODATIE
De in totaal 174 elegante kamers en suites zijn warm ingericht en voorzien van 

airconditioning, minibar, kleine kledingkast, tv, kluisje wifi en schrijfbureau. Alle 

kamers hebben een balkon met zitje. Badkamer met badjassen, slippers en 

haardroger. 

Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): charmante kamer met zee- en 

bergzicht.

Supreme Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): gelijk aan de Deluxe Kamer maar met 

uitzicht over de baai van Palma

Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): sfeervolle open plan suite met zitje en 

Nespresso-apparaat.

Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): moderne suite met woonkamer en aparte slaap-

kamer.

The Royal Suite (ca. 50-140 m², max. 2 pers.): de elegante en moderne suites 

zijn van alle comfort voorzien en beschikken elk over een eigen inrichting en 

karakter. Ze zijn gelegen op de bovenste verdieping en beschikken over een 

woonkamer met aparte slaapkamer. Ruim balkon met jacuzzi en fraai uitzicht 

over de stad, het binnenland en/of de baai. Deze kamers zijn alleen voor 

volwassenen.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1094 1175 1332 1144

Supreme Kamer  1278 1357 1481 1334

Junior Suite  1639 1731 1895 1696

Extra: gratis entree tot de Spa (max. 4 uur per dag) bij min verblijf van 4 nachten.

Gratis nachten: 7=6 bij aankomst op 15/06/19 t/m 31/08/19 indien geboekt voor 15/06/19 en bij 

verblijf van 24/04/19 t/m 05/05/19 en van 12/10/19 t/m 27/10/19.

Seniorenkorting: 10% bij 56 jaar of ouder bij min. verblijf van 7 nachten.

Vroegboekkorting: 18% indien geboekt voor 31/12/18 en 15% indien geboekt van 01/01/19 t/m 

15/04/19.

Welkomstattentie: welkomstdrankje bij aankomst. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

731 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/valparaiso-palace-spa
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/valparaiso-palace-spa


197 - SILVERJET VAKANTIES

Palma-Illetas | Mallorca | SPANJE

NIXE PALACE
      

Superior Kamer

Nixe Palace is een klassiek uitziend hotel dat geïnspireerd lijkt te zijn door de 

allure van het nabijgelegen koninklijke Marivent Paleis. Hier bestaat de luxe niet 

alleen uit het bijzondere, onvergetelijke uitzicht over zee. Ook de kamers bieden 

alle comfort, luxe en laatste technologie. Alle door ons geselecteerde kamers 

liggen aan de voorkant bij het strand, daar langs de achterkant een drukke 

straat -  boulevard loopt. Het hotel ligt in Cala Mayor, direct aan het strand en 

op slechts enkele minuten van het levendige, historische centrum van Palma (5 

km) en de jachthaven Puerto Portals (5 km). De Paseo Maritimo bevindt zich op 

1 km. Een ideale locatie om van de hoogtepunten van deze stad en zijn omgeving 

te genieten. De luchthaven ligt op ca. 18 km.

FACILITEITEN
24-uurs receptie, sfeervolle lounge met talrijke kunstwerken en lobbybar 

met pianomuziek. Verder zijn er een klein ‘Half Moon’-zwembad voor 

volwassenen, kinderzwembad, zonneterras met ligstoelen en binnenzwembad. 

Voorts een fitnessruimte, businesscenter, parkeergarage en golfdesk. In de 

omgeving diverse golfbanen. Nixe Herbal Spa (toegang vanaf 14 jaar en tegen 

betaling), gelegen op de begane grond heeft een verwarmd zwembad, sauna, 

whirlpoolcircuit, ontspanningsruimte met verwarmde stoelen, Turks bad, 

ijsfontein, jacuzzi, Vichy-douche, massageruimtes en op natuur gebaseerde 

behandelingen en therapieën. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 

Halfpension is mogelijk. Voor de maaltijden heeft u de keuze uit de volgende 

restaurants. In het Santemar restaurant kunt u terecht voor het ontbijtbuffet en 

voor diner à la carte of buffet. Het stijlvolle à la carte restaurant A Popa serveert 

visspecialiteiten en Archiduque internationale gerechten. De Swimmingpool 

Snack Bar biedt lichte maaltijden en hapjes overdag, terwijl de Lobby Bar Bistro 

met pianobar een informeel restaurant voor snacks is. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 133 kamers en suites zijn alle voorzien van telefoon, 

airconditioning, satelliet-tv, wifi-internet, kluisje, minibar, espressoapparaat, 

badkamer met bad, slippers, haardroger en strandhanddoeken.

Premium Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw. + 1 kind): balkon met zitje en zeezicht. 

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime, elegant ingerichte kamer 

met zitgedeelte en balkon met zeezicht.

Privilege Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.):elegante kamer met groot balkon met 

ligbedden en Balinees bed met  zeezicht.

Junior Suite (ca. 35-40 m², max. 2 volw. + 1 kind): in natuurlijke kleuren gedeco-

reerde suite bestaat uit een slaapkamer met zithoek. Balkon met zeezicht.

Suite (ca. 50-55 m², max. 2 volw.): woonkamer en aparte slaapkamer met 

hemelbed. Balkon met zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Kamer  935 1324 1722 1181

Junior Suite  1031 1663 2090 1520

Extra: 20 minuten massage per persoon per verbliljf bij min 7 nachten verblijf van 27/04/19 t/m 

05/05/19 en van 12/10/19 t/m 27/10/19. Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar en ouder bij verblijf van 

01/04/19 t/m 31/05/19 en van 01/10/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/01/19 en 

10% indien geboekt voor 31/03/19. 10% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/05/19 en van 01/10/19 t/m 

31/10/19 indien minimaal 30 dagen voor aankomst geboekt. 3% extra korting bij minimum verblijf 

van 10 nachten. 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 30/04/19 indien 30 dagen voor aankomst geboekt; 

15% indien 45 dagen voor aankomst geboekt en 20% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie: water en chocolade bij aankomst. 

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.

1.042 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/nixe-palace
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/nixe-palace


198 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Mallorca | Illetas

GRAN MELIÁ DE MAR
ADULTS ONLY | DESIGN

       

Deluxe Kamer

Het Gran Meliá de Mar is zonder twijfel één van de meest charismatische 

hotels van Mallorca en valt onder monumentenzorg. Het gebouw benadrukt 

moderniteit, kwaliteit en design en heeft een fraaie locatie met uitzicht op de 

Middellandse Zee. De moderne decoratie van de kamers en gangen is uitgevoerd 

door verschillende kunstenaars. Het Gran Meliá del Mar (vanaf 15 jr.) is gelegen 

in de woonwijk Illetas en wordt omringd door mediterrane tuinen (14.000 m²) en 

een klein zandstrand. Het hotel ligt op ca. 8 km van het centrum van Palma en 

ca. 17 km van de luchthaven.

FACILITEITEN
Moderne lobby met receptie. In de tuin bevinden zich 2 buitenzwembaden met 

zonneterras met ligstoelen en parasols. Bij de Skypool tevens Balinese bedden 

(tegen betaling). Verder parkeergelegenheid (tegen betaling). In de directe 

omgeving watersportmogelijkheden en golfbanen. De Spa By Clarins (tegen 

betaling) biedt onder meer een sauna, Turks bad, jacuzzi, wellnesspool en 

fitnessruimte. In de Spa (300 m²) kunt u terecht voor verschillende massages 

en schoonheidsbehandelingen. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 

Halfpension is mogelijk. In het Perseo restaurant wordt het ontbijtbuffet 

geserveerd. Het Arrels by Marga Coll restaurant biedt moderne Mallorcaanse 

gerechten. Bardot, het al fresco restaurant serveert visgerechten bij het 

zwembad. De Bardot Poolbar serveert verfrissende drankjes bij het zwembad. 

Voor cocktails en snacks kunt u terecht in Amaro Bar & Terrace. Het hotel biedt 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 142 moderne kamers en suites welke zijn voorzien van 

airconditioning, verwarming, flatscreen satelliet-tv, telefoon, kluisje, koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar en wifi. Verder badjas, make-upspiegel en 

haardroger. Badkamer met bad en aparte douche (regendouche). Balkon met 

zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw.): comfortabele en moderne kamer. 

De onderstaande Red Level kamertypes beschikken over de ‘Red Level Experience’, 

als extra service krijgt u onder meer VIP check-in, onbeperkt gebruik van 

Nespresso-apparaat, snacks en drankjes in ‘Red Level Lounge’ (ontbijt van 

09.00-11.30 uur, Sweets & Energy bar met een selectie drankjes van 12.00-17.00 

en hors d’oeuvres van 18.00-20.00 uur). Gratis toegang tot ‘Water Ritual’ (Spa by 

Clarins) en gratis parkeren.

Red Level Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw.): comfortabele en moderne kamer.

Junior Suite Red Level (ca. 55 m², max. 3 volw.): ruimere open plan woon- en 

slaapkamer. Twee balkons.

Grand Suite Red Level (ca. 82 m², max. 3 volw.): sfeervolle suite met open plan woon- 

en slaapkamer. Badkamer met whirlpool. Met twee balkons.

Royal Suite Red Level (ca. 95 m², max. 3 volw.): ruimere suite met woon en 

aparte slaapkamer, twee badkamers, inloopkast en twee balkons.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1188 1381 1785 1188

Junior Suite Red Level  1948 2221 2813 2039

Gratis nachten: 7=5 bij verblijf van 17/04/19 t/m 18/07/19 indien geboekt voor 31/03/19.

Long Stay: 20% korting bij een verblijf van min. 8 nachten van 17/04/19 t/m 26/10/19.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 17/04/19 t/m 26/10/19 indien geboekt voor 31/03/19 en 

15% indien geboekt voor 30/04/19. 10% bij verblijf van 17/04/19 t/m 26/10/19 indien geboekt vanaf 

01/05/19 en 21 dagen voor aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.122 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/gran-melia-de-mar
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/gran-melia-de-mar


199 - SILVERJET VAKANTIES

Portal Nous | Mallorca | SPANJE

ST. REGIS MARDAVALL MALLORCA RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       DELUXE

Grand Deluxe Kamer 

Persoonlijke service en een streven naar perfectie kenmerken het St. Regis 

Mardavall Mallorca Resort. Geniet van de schitterende kamers met exclusieve 

houtsoorten, fijne stoffen en veel licht. Wandel in de fraaie tuin, ontspan in de 

Arabella Spa of op de drie uitdagende golfbanen. Sluit uw dag af met een diner 

in restaurant Es Fum. Het hotel ligt op een fraaie locatie aan zee, ca. 1 km van de 

beroemde jachthaven Puerto Portals met vele winkels en restaurants en ca. 2 

km van het strand. De luchthaven ligt op ca. 20 km en Palma op ca. 9 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie entree, lobby, boetiek en een internet-, biljart- en tv-kamer. Mooie tuin met 

2 zwembaden, waarvan 1 verwarmd, omgeven door terrassen met ligbedden en 

parasols. Apart kinderzwembad en kinderclub (3-12 jr) met lunch en verzorging. 

Gratis shuttleservice naar de golfbanen Son Vida Golf, Son Muntaner Golf, Son 

Quint en Son Quint Executive Course. Korting op de greenfees. De Arabelle Spa 

(vanaf 16 jaar) is de ultieme plaats om te relaxen en biedt een ruime keuze 

aan behandelingen. Tevens is er een binnen- en buitenzwembad, jacuzzi, ijsgrot, 

sauna’s, stoombad en een fitnessruimte. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Halfpension is mogelijk. Es Fum is het gourmetrestaurant met 1 Michelin-

ster in mediterrane sfeer en Aqua biedt een mediterrane keuken voor ontbijt-, 

lunch- en dinerbuffet, met een uitgebreide wijnkelder. Voor lichte maaltijden bij 

het zwembad kunt u terecht bij Sa Badia. Voor speciale likeurs en whisky’s is 

Churchill’s lounge de ontmoetingsplek. Het hotel biedt 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 130 elegante kamers en suites hebben speciaal ontworpen meubilair 

en zijn voorzien van de laatste technische snufjes. Breedbeeld-tv, minibar, 

airconditioning, strijkfaciliteiten en wifi. Luxe marmeren badkamer met aparte 

douche. Groot balkon of terras met ligstoelen. Tevens kunnen alle kamers 

gebruik maken van de butlerservice. 

Grand Deluxe Kamer (ca. 48 m², max. 2 pers.): fraaie kamer met toegang tot de  

tuin of met zeezicht.

Deluxe Family Kamer (ca. 80 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar):  ruime open 

plan kamer met sofabed. Met tuinzicht.

Junior Suite (ca. 52 m², max. 3 pers.): luxueus ingericht. Met toegang tot de 

tuin of met zeezicht. Ook boekbaar met zeezicht gelegen in het hoofgebouw. 

Verbindingsdeur naar Grand Deluxe Kamer mogelijk.

Ocean Tweekamer Suite (ca. 117 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): woon- en 

slaapkamer, ruime badkamer met hydromassagebad en kitchenette.

Ocean Driekamer Suite (ca. 122 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 2 slaap-

kamers en 2 badkamers.

Diamond Suite (ca. 117 m², max. 2 pers.): grote woon- en slaapkamer, sauna 

en stoomdouche. Jacuzzi op terras. Combinatie met 2 Junior Suites mogelijk 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Palma, 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Grand Deluxe Kamer Tuinzicht  1680 2790 2360 2310

Junior Suite Zeezicht  2330 3740 3125 3072

Extra:  bij min. verblijf van 7 nachten van 13/04/19 t/m 28/05/19 en van 25/08/19 t/m 31/10/19 

in Junior Suites Hoofdgebouw en Suites ontvangt u dagelijks gratis een diner in restaurant Aqua 

(excl. drankjes). Bij verblijf in Suites (m.u.v. van Junior Suite) ontvangt u een krediet van 100 euro per 

kamer te besteden in restaurants en bars (niet geldig in restaurant Es Fum) en tevens een fles cham-

pagne en petit fours bij aankomst van 01/04/19 t/m 31/10/19. Gratis nachten: 4=3 bij aankomst op  

01/04/19 t/m 13/04/19, 22/04/19 t/m 27/04/19 en 01/10/19 t/m 31/10/19. 7=6 bij aankomst op  

01/05/19 t/m 30/09/19. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

SPECIAAL AANBEVOLEN

VANWEGE DE UITSTEKENDE CULINAIRE VOORZIENINGEN, SMAAKVOL 

INGERICHTE KAMERS, HOGE KWALITEITEN EN PERSOONLIJKE SERVICE IS DIT 

HOTEL ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET.

513 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/st-regis-mardavall-mallorca-resort
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/st-regis-mardavall-mallorca-resort


200 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Mallorca | Calviá

IBEROSTAR GRAND PORTALS NOUS
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | DESIGN

       

Dit moderne en innovatieve adults only hotel is gelegen in een van de meest 

exclusieve enclaves van Mallorca. Het Iberostar Grand Portals Nous is 

ontworpen door de prestigieuze Nederlandse designer Marcel Wanders en 

nodigt gasten uit om te genieten en ontspannen in een fraaie omgeving met de 

meest moderne technologie. De bekende jachthaven Puerto Portals met vele 

winkels en restaurants bevindt zich op ca. 2 km, Palma stad op ca.11 km en de 

luchthaven van Palma op ca. 22 km afstand.

FACILITEITEN
Het design hotel ligt bij een klein intiem zandstrand en beschikt over een 

zwembad met terras en ligstoelen. Als extra heeft dit hotel butlerservice. 

Verder zijn er verschillende golfbanen in de directe omgeving. In het Wellness & 

Beauty Center (650 m²) met Turks bad, Finse sauna en verschillende douches en 

behandelkamers kunt u terecht voor schoonheidsbehandelingen en massages. 

Tevens is er een Wellness Bar voor gezonde drankjes, fitnessruimte en 

parkeergelegenheid. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het gourmetrestaurant Astir met 

zeezicht is gespecilialiseerd in lokale en internationale organische gerechten. 

De lobbybar Selini biedt cocktails en aperitieven aan. In de Champagne Bar 

kunt u de beste mousserende wijnen en champagnes bestellen. Er is 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Het boutique hotel telt 66 designkamers en (thema)suites die zijn voorzien van 

Europese designmeubels, airconditioning, tv, wifi, thee- en koffiezetfaciliteiten. 

minibar en kluisje. Badkamer met bad en aparte douche, haardroger, badjassen 

en slippers. 

Marcel Wanders Kamer (ca. 28-40 m², max. 2 volw.): ruime kamer in avant-

gardistisch design. Minder gunstig gelegen.

Beach Level Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. ): met kingsizebed en met terras. 

Games Suite (ca. 50 m², max. 2 volw.): voor de liefhebbers van (video)spelletjes 

een grote videogame console, tafelvoetbal en putting green op het balkon of 

terras (5e verdieping). 

Spa Suite (ca. 60 m², max. 2 volw.): warme harmonieuze suite met sauna en 

terras met jacuzzi.

Naugthy Suite (ca. 46 m², max. 2 volw.): op de 8e of 9e verdieping met balkon,  rond 

bed, spiegels aan het plafond, ‘dancing pole’ en andere ‘provocatieve’ elementen. 

Junior Suite Zijzeezicht (ca. 40 m², max. 2 volw.): comfortabele en moderne 

kamer. Balkon of terras met zijzeezicht. Ook boekbaar met Zeezicht (ca. 40 m²). 

Junior Suite Panoramisch Zeezicht (ca. 40 m², max. 2 volw.): op de 7e verdieping 

of hoger met panoramisch zeezicht en balkon.

Stargazer Suite (ca. 43 m², max. 2 volw.): op de 10e verdieping met astrologie 

als thema. Een sterrenhemel op het plafond en telescoop op het balkon. 

Suite Penthouse (ca. 45 m², max. 2 volw.): op de bovenste verdieping met op het 

dak een groot terras met jacuzzi, ligbedden en zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Marcel Wanders Kamer  1398 1640 1971 1396

Junior Suite Zeezicht  1907 2261 2721 1905

Long Stay: 10% korting bij min 8 nachten verblijf van 12/04/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 12/04/19 t/m 31/10/19 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt; 15% indien 45 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie: Cava wijn en fruit bij aankomst op de kamer. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

212 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/iberostar-grand-portals-nous
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/iberostar-grand-portals-nous


201 - SILVERJET VAKANTIES

Paguera | Mallorca | SPANJE

HESPERIA VILLAMIL
ADULTS ONLY

       

Junior Suite

Het elegante kasteelachtige gebouw van Hesperia Villamil Hotel ligt bijzonder 

mooi direct aan een zandstrand en wordt omgeven door fraai aangelegde 

schaduwrijke tuinen. Het is de ideale plek voor een zon-, zee-, en strandvakantie. 

Het interieur is een combinatie van klassiek design met warm meubilair en 

kleuren en is uitermate geschikt voor couples. Het adults only hotel biedt een 

vriendelijke service en ligt in het vredige dorp Paguera met winkels, bars en 

andere uitgaansgelegenheden op loopafstand. De hoofdstad Palma ligt op ca. 20 

km en de luchthaven op ca. 36 km.

FACILITEITEN
Dit charmante hotel beschikt over een klassieke lobby met zitgedeelte. In de 

tuinen bevindt zich het zwembad omringd door terrassen met ligbedden, Balinese 

bedden en parasols. Het Beauty & Wellness Center heeft een sauna, Turks bad, 

jacuzzi, hydrotherapeutische douches en een verwarmd binnenzwembad. Hier 

kunt u terecht voor diverse massages. Verder is er een kleine fitnessruimte, 

tennisbaan, beautysalon, fietsenstalling en parkeergelegenheid. In de directe 

omgeving bevinden zich vier golfbanen zoals de Andratx golfbaan en er zijn 

verschillende watersportmogelijkheden. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. In het Dragonera Restaurant met 

showcooking en buitenterras worden zowel ontbijt als diner geserveerd. À la 

carte dineren is ook mogelijk. Het gourmetrestaurant Velería waarvan de naam 

refereert aan de kunst van het zeil maken, biedt uitzicht op zee en een keur 

aan gerechten met speciaal geselecteerde ingrediënten en een uitgebreide 

wijnkaart. De Marès Bar/Restaurant, gelegen naast het zwembad serveert 

snacks en mediterrane gerechten. In de Andratx Bar met terras kunt u vaak 

genieten van livemuziek onder het genot van een hapje, drankje of een exclusieve 

cocktail. Ten slotte is er aan het strand beachbar Dragut. 

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 162 klassieke kamers en suites die zijn voorzien van airconditioning, 

tv, wifi, Nespresso-apparaat, minibar en kluisje. Badkamer met douche, 

badjassen en slippers. Terras of balkon met zitje. De kamers bieden uitzicht op 

het dorp, de tuinen of de Middellandse Zee. 

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met queen- 

sizebed of twee twinbedden. Met dorpzicht.

Superior View Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): gelijk aan de Superior Kamer 

maar met twinbedden en zeezicht.

Premium Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): elegante kamer met zitgedeelte. Met 

zeezicht.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): ruimere open plan suite. Met zeezicht. 

Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): klassiek open plan suite met zitgedeelte en 

zeezicht. Badkamer met bad en aparte douche.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  2111 2488 2981 2099

Junior Suite  1961 2462 2950 2115

Extra: 1 fles wijn gratis bij diner per verblijf  bij min 7 nachten op basis van halfpension.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/19 t/m 30/04/19 indien geboekt voor 15/01/19; 20% 

bij min. 7 nachten verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 15/03/19 en 15% indien 

geboekt voor 15/03/19. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

629 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/hesperia-villamil
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/hesperia-villamil


202 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Mallorca | Port Adriano

PURE SALT PORT ADRIANO
ADULTS ONLY | WELLNESS

       

Junior Suite

Het adults only hotel Pure Salt Port Adriano op Mallorca staat synoniem voor 

een romantische vakantie; een plaats om volledig te ontspannen. Het hotel biedt 

een schitterend uitzicht op de Middellandse Zee en de door Philippe Starck 

ontworpen elegante jachthaven. Port Adriano is voor gasten die stijl, een goede 

keuken en service op waarde schatten. De golfbanen van Santa Ponsa T-Golf & 

Country Club liggen in de nabije omgeving. De afstand tot de hoofdstad Palma 

bedraagt ca. 20 km. De luchthaven ligt op ca. 31 km afstand.

FACILITEITEN
Elegante lobby met receptie en zithoeken. Vanuit de lounge en restaurant heeft 

u een spectaculair uitzicht over de haven en het intieme strand (shuttlebus). 

Twee zwembaden met zonneterrassen, ligbedden, parasols en jacuzzi met fraai 

uitzicht over zee. Bij de marina Port Adriano is een duikschool en yachtclub met 

bootverhuur. Shuttleservice naar het strand, de marina en de golfbaan T-Golf & 

Country Club.

De O Spa & Wellness is speciaal ontworpen met de meest moderne installaties 

voor het welzijn van de gasten. Er zijn sensations-douches, hydromassagebaden, 

een Turks bad, solarium en een kapsalon (tegen betaling). Verder gratis gebruik 

van jacuzzi, sauna, verwarmd binnenbad en fitnessruimte. Het fraaie Spacenter 

biedt een keur aan schoonheidsbehandelingen en verschillende massages 

(tegen betaling). 

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

genieten van het ontbijtbuffet met showcooking in het Adriana restaurant. Het 

diner is hier à la carte. Daarnaast is er het Snack Restaurant voor lichte lunches 

en/of snacks. In de Oyster Bar geniet u van een drankje en tapas. Het hotel biedt 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 93 kamers en suites (vanaf 18 jr.) hebben zeezicht en zijn voorzien van 

telefoon, wifi, airconditioning, minibar, satelliet-tv, kluisje, koffie-/ theezet-

faciliteiten, Nespresso-apparaat en zithoek. Verder een volledig ingerichte 

badkamer met dubbele wastafel, bad en aparte douche. Badjas en slippers, 

haardroger en make-upspiegel. Balkon met zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 2 volw.): ruime kamer met elegante en romantische 

inrichting. 

Swim Up Kamer (ca. 46 m², max. 2 volw.): vanaf het terras heeft u directe 

toegang tot het zwembad met twee ondergedompelde ligbedden om te genieten  

van een prachtig uitzicht op zee.

Junior Suite (ca. 60 m², max. 3 volw.): ruime open plan suite met een inrichting 

geïnspireerd op de meest beroemde schilderijen uit de Renaissance. Elegante 

badkamer met jacuzzi met tv. Balkon met ligbedden. Ook te boeken als Junior 

Suite Jacuzzi met jacuzzi op het balkon.

Suite (ca. 75-115 m², max. 3 volw.): fraai ingerichte suite met aparte woon- en 

slaapkamer, 2 tv’s en grote badkamer. De suites zijn verschillend van inrichting. 

Tevens met verbindingsdeur naar Deluxe Kamer mogelijk.

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

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

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Kamer  1420 1559 1866 1337

Junior Suite  2020 2202 2544 1944

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 26/04/19 t/m 10/05/19 en van 18/10/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19 en 

10% indien geboekt voor 31/03/19. 15% bij verblijf van 01/09/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 

31/03/19 en 10% indien geboekt voor 30/04/19.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

670 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/pure-salt-port-adriano
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/pure-salt-port-adriano


203 - SILVERJET VAKANTIES

Port Sóller | Mallorca | SPANJE

JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA
WELLNESS

       

Grand Deluxe Zeezicht

Het Jumeirah Port Soller Hotel & Spa in traditionele Mallorcaanse stijl is 

spectaculair gelegen op een klif aan de ruige pittoreske kust in het noordwesten 

van Mallorca. Men kan hier genieten van een adembenemend uitzicht op de 

Tramuntana-bergen, de zee of de vissershaven Port Sóller. Het resort bestaat 

uit 11 gebouwen, elk met een maximum hoogte van 3 verdiepingen, die de 

contouren van het landschap volgen. De intieme stijl van het hotel zorgt ervoor 

dat gasten volop kunnen genieten van alle faciliteiten, met uitstekende service 

en de warme traditionele gastvrijheid. De golfbaan ‘Son Termens’ ligt op ca. 15 

autominuten en de luchthaven op ca. 35 km afstand. 

FACILITEITEN
Elegante lobby-lounge met receptie en zitjes. Twee zwembaden waarvan één 

infinitypool (toegang vanaf 12 jaar) omgeven door zonneterras met ligstoelen 

en parasols. Kinderbad en Barbaroja’s Kids Club (3-12 jaar) met activiteiten. 

De Talise Spa welke 2.220 m² groot is (toegang vanaf 16 jaar) beschikt over 

een sauna, zoutbad, hamam, ijsfontein, stoombad, state-of-art fitnessruimte en 

een verwarmd hydro-zwembad. Verder 10 behandelkamers voor schoonheids-

behandelingen en massages. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 

Halfpension is mogelijk. Voor diner kunt u terecht in het Es Fanals restaurant. 

Cap Roig is een visrestaurant met lokale gerechten voor ontbijt, lunch en diner. 

De Sa Talaia poolbar gelegen bij het zwembad met zeezicht biedt lichte maal- 

tijden en snacks. Sunset Sushi Lounge op het dakterras van het hoofdgebouw 

met een 360 graden uitzicht (toegang vanaf 12 jaar) serveert cocktails en sushi. 

Verder is er een Lobby bar en een Infinity Pool Bar voor drankjes, snacks en 

lichte maaltijden. 

ACCOMMODATIE
De 121 ruime elegante kamers en suites beschikken over airconditioning, 

minibar, kluisje, satelliet-tv, Nespresso-apparaat, wifi, slippers en badjassen. 

Badkamer met bad en douche. Een eventuele derde persoon slaapt op een 

sofabed (1.30 x 2 m.). 

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 pers.): stijlvolle kamer met bergzicht. Balkon of 

Frans balkon. Ook boekbaar met balkon met zeezicht. 

Grand Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind): ruime kamer 

met bergzicht. Balkon of Frans balkon. Ook boekbaar met balkon met zeezicht. 

Junior Suite (ca. 56 m², max. 3 pers. of 2 volw. en 2 kind.): riante open plan suite. 

Balkon met bergzicht. Ook boekbaar met zeezicht (69 m²).

Lighthouse Suite (ca. 110 m², max. 2 pers.): spectaculaire suite verdeeld over 2 

verdiepingen. Op de begane grond woonkamer met zithoek, eettafel en keuken. 

Met terras (223 m²) en jacuzzi. Boven de slaapkamer met panoramisch uitzicht, 

en suite badkamer met jacuzzi en tv. Mogelijk met verbindingsdeur naar Junior 

Suite. 

Observatory Suite (ca. 157 m², max. 2 pers.): luxueuze suite met veel privacy en 

ingericht met modern meubilair en kunst van lokale kunstenaars. Woonkamer 

met eethoek en volledig ingerichte keuken. Met aparte slaapkamer. Balkon van 

ca. 46 m².

Mar Blau Suite (ca. 217 m², max. 4 pers.): luxueuze en modern ingerichte suite in 

duplexstijl. Woonkamer met eetgedeelte en 2 slaapkamers met inloopkast. Ruim 

terras van ca. 98 m² met plungepool.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Bergzicht  1434 1835 2246 1450

Deluxe Kamer Zeezicht  1623 2157 2551 1639

Extra: 1 x gratis diner bij min verblijf van 5 nachten. Gratis nachten: 7=6 en 14=12 geboekt voor 

31/12/18. 7=6 bij verblijf van 27/04 t/m 31/05/19 en 01/09 t/m 28/10/19 geboekt voor 28/02/19. 

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf in Deluxe kamers en Suites indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf in Grand Deluxe kamers en Ju-

nior Suites indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 

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

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

1.108 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/jumeirah-port-soller-hotel-spa
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/jumeirah-port-soller-hotel-spa


204 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Mallorca | Es Capdellá

CASTELL SON CLARET
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

       

Deluxe Pool Suite

Castell Son Claret ligt in het binnenland dichtbij het dorp Es Capdellà, op een 325 

ha groot landgoed. Het is een oase van rust, waar een kasteelachtig herenhuis uit 

de vijftiende eeuw en zeven andere historische gebouwen rondom een Moorse 

fontein zijn gelegen. Het geheel doet denken aan een klein dorp te midden van 

prachtige natuur aan de voet van de door Unesco beschermde Tramuntana-

heuvels en bergen. Dit kleinschalige hotel biedt excellente gastronomie, subtiele 

elegantie en een service die attent en discreet is. De hoofdstad Palma bevindt 

zich op ca. 25 km en de luchthaven van Mallorca op ca. 36 km.

FACILITEITEN
In de weelderige tuinen vindt u een fraai zwembad met terras met ligbedden 

en parasols. U kunt fietsen huren om de mooie landschappelijke fietsroutes 

langs de kust of in het Tramuntana-gebergte te ontdekken. Verder is er een 

tennisbaan en fitnessruimte met cardio-apparatuur. In de Spa Bellesa de Claret 

kunt u terecht voor verschillende schoonheids- en lichaamsbehandelingen en 

massages. Er is tevens een manicure, pedicure en kapper. U verblijft hier op 

basis van logies/ontbijt. Er is geen betere manier om de dag te beginnen dan van 

het ontbijt te genieten in het à la carte restaurant Olivera waar alles vers wordt 

gebakken. Voor de lunch en diner staan authentieke mediterrane gerechten op 

het menu. Het à la carte Zaranda is het enige restaurant op de Balearen met 

twee Michelin-sterren en biedt u exclusieve gastronomische gerechten op het 

hoogste niveau. Het restaurant is geopend voor diner (reservering aanbevolen). 

Ten slotte is er de Castell Bar met terras waar u kunt genieten van heerlijke 

cocktails en tapas. 

ACCOMMODATIE
De 38 luxe, elegante kamers en suites hebben verschillende afmetingen en 

indelingen vanwege het historische karakter van de gebouwen, wat iedere kamer 

en suite een bijzondere charme geeft. De kamers hebben warme natuurlijke 

verlichting, houten balkenplafonds en zijn voorzien van airconditioning, 

vloerverwarming, tv, minibar en wifi.

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): warm ingerichte kamer gelegen 

in het hoofdgebouw met uitzicht op de binnenplaats en de Franse fontein of in 

de tuin van het landgoed met uitzicht op een Moors binnenplein. 

Deluxe Kamer (ca. 37 m², max. 2 pers.): gelegen in het hoofdgebouw met grote 

Franse ramen die een fraai uitzicht verschaffen over de tuinen en de bergen. 

Verbindingsdeur is mogelijk. 

Terrace Deluxe Kamer (ca. 37 m², max. 2 pers.): gelegen in het hoofdgebouw en 

in de tuinen met terras en uitzicht over de tuinen of de bergen.

Demi Suite (ca. 50 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): comfortabele open plan 

suite gelegen in zowel het hoofdgebouw als in de tuin. 

Terrace Demi Suite (ca. 50 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gelegen naast 

het herenhuis met een terras (90 m²). Uitzicht op de tuin en de bergen. 

Deluxe Tuin Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gelegen in de tuinen 

van het landgoed. Woonkamer met eetgelegenheid en sofabed. Slaapkamer met 

en suite badkamer met bad. Verbindingsdeur met andere Tuin Suite mogelijk. 

Uitzicht op de tuin of binnenplaats.

Deluxe Pool Suite (ca. 80 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): warm ingerichte 

suite gelegen in de tuin. Aparte woonkamer met sofabed en eetgelegenheid en 

slaapkamer. Badkamer met regendouche en apart gastentoilet. Verder heeft 

deze suite een kleine privétuin met terras met ligstoelen en een plungepool. 

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

en naar Palma, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauro tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1662 1897 2020 1477

Demi Suite  3163 3388 3514 2978

Extra: 1 x gratis diner voor 2 pers, in Olivera (incl. huiswijn) bij min. 7 nachten in een Terras Deluxe 

of in de suites. Gratis nachten: 4=3 bij aankomst op zondag of maandag in een kamer en 3=2 bij aan-

komst op zondag t/m donderdag in een suite, indien geboekt voor 28/02/19. 4=3 bij verblijf van zon-

dag t/m donderdag in een Terras Deluxe kamer of suite. Welkomstattentie: vers fruit op de kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

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

266 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/castell-son-claret
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/castell-son-claret


205 - SILVERJET VAKANTIES

Cala Blava | Mallorca | SPANJE

CAP ROCAT
ADULTS ONLY | HERITAGE

       

Junior Suite

In een oase van rust met fantastische vergezichten over de baai van Palma 

de Mallorca vindt u het unieke hotel Cap Rocat. Dit voormalige fort en haar 

imposante terrein van 36.000 m² is gelegen in een natuurpark. Het bastion is 

geheel gerestaureerd en verbouwd tot een zeer bijzonder en luxueus hotel. 

Hotel Cap Rocat is bijzonder uniek op een klif gelegen waar u een schitterend 

uitzicht heeft over de 2 km lange kust. Gasten vanaf 14 jaar welkom. De hoofstad 

van Palma de Mallorca ligt op ca. 15 km en de luchthaven op ca. 8 km. 

FACILITEITEN
Zodra u de poorten van dit voormalig fort bent gepasseerd komt u in één 

van de vroegere paviljoens welke zijn getransformeerd tot een hotellobby en 

comfortabele lounges. 24-uurs receptie, privé-check-in en parkeermogelijkheid. 

In de zomer veranderen de binnenhoven in aangename ruimtes waar men 

kan genieten van de warme zomeravonden. Verder beschikt het hotel over 

een zoutwater infinitypool met ligbedden en parasols welke is gebouwd op de 

muren van het hotel met uitzicht op de baai van Palma. Kunstmatig aangelegd 

privéstrand (met ligbedden en parasols). De zee is via een pad en trappen te 

bereiken. De Spa ligt waar ooit het oude waterreservoir gelegen was. Hier 

bevindt zich op 12 meter diepte een zoutwaterbad en er is een ruime keuze 

aan behandelingen en massages (op aanvraag). Voorts een fitnesscenter, yoga 

en pilates (tegen betaling), tennis en fietsen. Buggyservice en in de directe 

omgeving een wandelpad en diverse watersporten. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Om de intieme sfeer te waarborgen 

wordt het ontbijt geserveerd op de kamer. In het restaurant Fortress kunt u 

genieten van mediterrane en lokale ecologische gerechten.  Daarnaast biedt  

het openluchtrestaurant The Sea Club vlees- en visgerechten van de grill- of 

houtskooloven. Bij het zwembad worden op aanvraag drankjes geserveerd en 

op diverse plaatsen in het hoofdgebouw wordt barservice aangeboden. Het hotel 

biedt 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 24 luxe kamers en suites welke voorzien zijn van 

airconditioning en verwarming, minibar, espressoapparaat, telefoon, iPod- 

station, wifi, kluisje en flatscreen-tv. Compleet ingerichte badkamer die voorzien 

is van ligbad en aparte douche, badjas, slippers en haardroger. Gasten kunnen 

dagelijks (internationale) kranten op de kamers ontvangen. Niet geschikt voor 

mensen die slecht ter been zijn. 

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): ruime comfortabele kamer met 

terras en zitje. Badkamer met douche. 

Junior Suite Cap Rocat (ca. 40 m², max. 3 volw.): stijlvol gedecoreerde open plan 

woon-/slaapkamer. Diverse terrassen met zitjes en ligbedden op verschillende 

niveaus. Op het hoogste niveau een Balinees bed met uniek uitzicht over de zee 

of Palma.

Junior Suite del Mar (ca. 45 m², max. 3 volw.): vrijstaande bungalow met ruime 

open plan woon-/slaapkamer. Terras met plungepool en zeezicht.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1823 2026 2339 1963

Junior Suite Cap Rocat  2233 2839 3239 2645

Gratis nachten: 4=3 bij verblijf van 01/04/19 t/m 30/04/19 in Junior Suite Cap Rocat en indien 7 

dagen voor aankomst geboekt.

Kamerkorting: 15% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 in Junior Suite Cap Rocat en indien 60 

dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

416 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/cap-rocat
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/mallorca/cap-rocat


206 - SILVERJET VAKANTIES

VALENCIA & COSTA BLANCA

Aan de Costa Blanca waar de zon meer dan 300 dagen schijnt wisselen fijne zandstranden en ruige kliffen elkaar af, met daartussen beschutte 

baaien. Ten noorden hiervan ligt de bruisende stad Valencia. Voor een gevariëerde vakantie voor zowel zonaanbidders als cultuurliefhebbers!

Daarnaast zijn deze beide bestemmingen heel goed 

met elkaar te combineren (zie pag. 209).

AUTOHUUR

De hotels aan de Costa Blanca en in Valencia bieden 

wij inclusief privétransfers aan. Aan de Costa Blanca 

is het ook mogelijk om bij uw verblijf een huurauto 

bij te boeken in aanvulling op of ter vervanging van 

de privétransfers.

Langs de Costa Blanca vindt u talloze plaatsjes 

als Benidorm, Villajoyosa, Calpe, Altea en Dénia. 

Villajoyosa is vooral bekend vanwege de felge-

kleurde huizen in het centrum: zo konden vroeger 

de vissers op zee hun dorp herkennen. 

Vanuit Dénia, met de drukke (vissers)haven, kunt 

u per boot naar het eiland Ibiza, slechts een kleine 

100 km uit de kust gelegen. 

U kunt op allerlei manieren sportief bezig zijn: 

het bergachtige achterland leent zich uitstekend 

voor wandelingen en langs de Costa Blanca liggen 

diverse uitdagende golfbanen te wachten om 

bespeeld te worden.

Het vroegere visserdorpje Benidorm aan de Costa 

Blanca is tegenwoordig een van de bekendste 

badplaatsen in Europa. Benidorm ligt ongeveer 

40 km ten noorden van Alicante en biedt fraaie 

stranden, een gezellige boulevard en een druk 

uitgaansleven. 

Wij kozen iets buiten Benidorm voor het unieke  Asia 

Gardens Hotel & Thai Spa, a Royal Hideaway een 

designhotel in Aziatische bouwstijl.

De ten noorden van de Costa Blanca gelegen stad 

Valencia is qua grootte de derde stad van Spanje. Een 

bruisende stad waar veel te zien en te ondernemen 

is. Het meest opvallende bouwwerk in de stad is 

ongetwijfeld het Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

met het ultramoderne wetenschapscentrum en het 

‘Oceanográfico’. 

En wist u trouwens dat Valencia de bakermat is 

van vele geurige rijstgerechten ook wel paella 

genoemd? 

In deze interessante stad selecteerden wij The 

Westin, Hospes Palau de la Mar en Las Arenas dat 

direct aan het strand ligt.

De Costa Blanca en Valencia zijn niet alleen in hartje 

zomer, maar zeker ook in het voor- en najaar ideale 

bestemmingen voor een korte of langere vakantie.

Costa
 B

la
nca

Benidorm

Alicante

Valencia   
The Westin

Barcelo
Asia Gardens

Hospes Palau de la Mar

Las Arenas

Valencia & Costa Blanca Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 13 13 15 17 20 24 27 26 24 20 17 14

Watertemperatuur in °C 14 14 14 15 17 20 24 25 24 21 18 15

Zonne-uren per dag 5 6 7 8 10 11 12 10 8 6 6 5

Dagen met enige neerslag 4 5 3 4 4 2 0 1 3 4 3 4



207 - SILVERJET VAKANTIES

Valencia | SPANJE

Deluxe Kamer Superior Kamer

THE WESTIN VALENCIA
CITY

HOSPES PALAU DE LA MAR
CITY | BOUTIQUE

             

Het Westin Valencia is gevestigd in een monumentaal pand uit het begin van 

de 20e eeuw dat jarenlang dienst heeft gedaan als textielfabriek. Het hotel 

is ideaal gelegen vlakbij het historische centrum van de ‘Stad der Kunst en 

Wetenschappen’ en telt slechts drie verdiepingen. Het biedt haar gasten alle 

comfort in een sfeervolle ambiance waarin moderne en traditionele bouwstijlen 

een harmonieus geheel vormen. De luchthaven ligt op ca. 10 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie entree in art-decostijl met receptie en lobby. Verder is er een binnentuin 

(1.800 m²) met palmbomen en terrassen. In het Caroli Wellness Center vindt 

u een binnenzwembad, sauna, stoombad, Vichy douche en fitnessruimte.  

In het Rosmarino restaurant wordt het ontbijt geserveerd in buffetvorm. 

Voor lunch en diner kunt u terecht in El Jardi Restaurant en Bar waar u van 

mediterrane gerechten kunt genieten. In Komori komen Japanse tradities en 

mediterrane smaken bijeen tijdens lunch en diner.

ACCOMMODATIE
Alle 135 kamers zijn bijzonder comfortabel ingericht en voorzien van tv, wifi, 

minibar, kluisje en koffie-/theezetfaciliteiten. Complete badkamer met ligbad en 

aparte douche. 

Deluxe Kamer (ca. 38 m², max. 3 pers.) met meestal binnenplaats-/ tuinzicht. 

Grand Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): met stadszicht en terras.

Junior Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met stads- 

of binnenplaatszicht.

Executive Suite (ca. 80 m². max. 2 pers.) met aparte woon- en slaapkamer.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  615 632 652 632

Grand Deluxe Kamer  686 704 727 704

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

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

Dit kleinschalige maar majestueuze en stijlvolle stadshotel is gevestigd in 

een deel van een 19e eeuws paleis, midden in de historische binnenstad van 

Valencia. Authentieke architectuur gecombineerd met een innovatief, eigentijds 

interieur. Op loopafstand bevinden zich vele winkels, bars en restaurants. Het 

strand en vele bezienswaardigheden zijn snel en gemakkelijk bereikbaar. De 

luchthaven ligt op ca. 10 km afstand.

  

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie. Sfeervolle patio met begroeiing. De bijzondere Spa 

Bodyna biedt een keur aan lichaams- en schoonheidsbehandelingen alsook 

massages. Verder vindt u hier een sauna, zwembad, jacuzzi, stoombad en 

fitnessruimte. Lokale en mediterrane gerechten voor diner worden in à la carte 

restaurant Ampar geserveerd.   

ACCOMMODATIE
Alle 66 moderne kamers hebben een strakke inrichting, waarbij gebruik 

gemaakt is van natuurlijke materialen. Ze beschikken over airconditioning, tv, 

wifi en minibar. Badkamer met ligbad en/of douche en badjassen. 

Dreamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): met binnenpatio- of straatzicht. 

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): ruimere kamer.

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): ruime kamer ingericht met warme 

kleuren. Meestal met uitzicht op de binnenplaats.

Junior Suite (ca. 51 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte. Badkamer 

met bad en aparte douche.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Dreamer  606 594 573 606

Superior Kamer  665 651 625 665

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

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

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/valencia/hospes-palau-de-la-mar
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/valencia/hospes-palau-de-la-mar
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/valencia/the-westin-valencia
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/valencia/the-westin-valencia
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SPANJE | Valencia

        LAS ARENAS BALNEARIO RESORT
CITY | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Het Las Arenas Balneario Resort ligt op een uitzonderlijke locatie en is zonder 

twijfel een van de beste ‘spots’ waar u het ritme van het bruisende Valencia 

kunt combineren met de ontspanning van een comfortabel hotel aan een 

fraai breed zandstrand. Het gebouw, met een klassiek aanzicht, combineert 

de architectonische schoonheid van het historische Balneario Las Arenas, 

dat in 1898 werd gebouwd, met de elegantie en het comfort van moderne 

architectuur. De 7 km lange stranden van Las Arenas en La Malvarrosa liggen 

direct voor het hotel en zijn ideaal om heerlijk te relaxen tijdens uw vakantie. 

Alle bezienswaardigheden van de stad zijn dichtbij en eenvoudig te bereiken. De 

luchthaven van Valencia bevindt zich op ca. 23 km afstand.

FACILITEITEN
Elegante lobby met zitgedeelte. In de tuin ligt boven de Spa een groot 

buitenzwembad omringd door terrassen met ligstoelen en parasols. Op een 

lagergelegen niveau is er een kinderbad. Voor de jonge gasten is er tevens de 

Octopus miniclub (4 tot 12 jaar) met kinderentertainment. De Spa Las Arenas 

biedt een thermaalcircuit en is een uitgelezen plek om te ontspannen en 

verschillende gezichts-  en lichaamsbehandelingen of massages te ondergaan. 

Verder is er een sauna, koude plungepool, stoombad, ijsfontein, aromatherapie 

douche, jacuzzi’s, verwarmd binnenzwembad, fitnessruimte met ‘state of the 

art’ apparatuur en een kapper. 

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

buffetvorm en kan eveneens genoten worden op het terras in de tuin. Brasserie 

Sorolla biedt een gevarieerd menu met traditionele gerechten en is geopend voor 

lunch en diner. De Lobbybar Porchada is een trefpunt voor bijzondere cocktails 

en heeft een fraai uitzicht over de Middellandse Zee. Het Blue Bar Restaurant 

gelegen naast het zwembad biedt verfrissende drankjes, verrassende cocktails, 

snacks, salades en lichte maaltijden. Het Snack Restaurant is ’s middags en ’s 

avonds geopend en biedt een gevarieerd menu met onder andere pasta’s. Ten 

slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De in totaal 253 kamers en suites zijn in hedendaagse stijl ingericht en voorzien 

van airconditioning, tv, cd-speler, wifi en kluisje. Badkamer met bad en aparte 

douche, badjassen, slippers en haardroger.

Classic Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met Frans 

balkon met panoramaraam. Met stadszicht. Ook te boeken voor min./max. 3 

pers. (ca. 35 m²) als Triple Classic Kamer.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime en elegante kamer met 

balkon met zeezicht. Ook te boeken voor min./max. 3 pers. (ca. 35 m²)  als Triple 

Deluxe Kamer.

Executive Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 4e verdieping 

met balkon en zeezicht. Als extra geeft deze kamer gratis toegang tot het 

thermaalcircuit van de Spa.

Suite Mare Nostrum (ca. 70 m², max. 2 pers.): ruime woonkamer en aparte 

slaapkamer. Balkon met zeezicht. Als extra geeft deze Suite gratis toegang tot 

het thermaalcircuit van de Spa. Tevens gratis minibar en espressoapparaat.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer  1059 1215 1251 1028

Executive Kamer  1399 1554 1592 1350

Extra:  1 x Spa circuit per volwassene per verblijf en gratis parkeren bij het hotel bij min. verblijf 

van 7 nachten.

Kamerkorting: 15% bij min 3 nachten verblijf van 01/04/19 t/m 30/04/19, bij min 4 nachten ver-

blijf van 01/05/19 t/m 15/07/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19 en bij min 7 nachten verblijf van 

16/07/19 t/m 31/08/19. 5% bij min 4 nachten verblijf van 01/10/19 t/m 31/10/19.

Welkomstattentie: fles water en petit fours bij aankomst op de kamer.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

2.122 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/valencia/las-arenas-balneario-resort
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/valencia/las-arenas-balneario-resort
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VALENCIA & COSTA BLANCA COMBI

AlteaValencia Asia Gardens

Dag 1: Amsterdam - Valencia

U vliegt met Transavia naar Valencia. Na aankomst 

volgt uw privétransfer naar hotel Las Arenas 

Balneario Resort voor een verblijf van 2 nachten 

op basis van logies/ontbijt. Zie blz. 208 van deze 

brochure voor een beschrijving van dit hotel.

Dag 2: Valencia

Valencia is een heerlijke stad om te verblijven; 

Een stad voor elk wat wils met veel interessante 

bezienswaardigheden welke stuk voor stuk de 

moeite van een bezoek meer dan waard zijn. Ontdek 

het historisch centrum van de stad zoals de wijk 

Carmen en de torens van Serranos. 

Maak een fietstocht naar de stranden, de tuinen van 

de Turia door la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

De ‘Catedral de Santa María de Valencia’ is gebouwd 

tussen 1262 en 1356 waardoor men verschillende 

bouwstijlen terugziet. De kathedraal is gewijd aan 

de heilige maagd Maria en staat vooral bekend als 

de bewaarplaats van de heilige graal. 

Opvallen doet vooral het ‘Ciudad de las Artes 

y Ciencias’ met hypermoderne architectuur en 

bestaand uit zeven gebouwen met ieder een eigen 

uitstraling. Liefhebbers van moderne kunst kunnen 

hier zeer beslist hun hart ophalen. 

Vergeet niet de overdekte Mercado Central, een van 

de grootste markten van Europa die is gespecia-

liseerd in groente, fruit en lokale delicatessen, te 

bezoeken. 

Na een dag cultuur kunt u in Valencia genieten in 

een van de vele hippe, chique en trendy restaurants. 

Daarnaast zijn er veel authentieke tapasbars, maar 

in Valencia mag een authentieke paella eigenlijk 

niet ontbreken, want dit gerecht komt namelijk van 

oorsprong uit Valencia. 

Dag 3: Valencia - Finestrat (ca. 145 km)

In de ochtend haalt u uw huurauro op bij het stads-

kantoor en rijdt u naar Finestrat bij Benidorm aan 

de Costa Blanca. 

U verblijft hier in het Asia Gardens Hotel & Thai Spa 

gedurende 5 nachten op basis van logies/ontbijt. 

Zie blz. 210-211 van deze brochure voor een be- 

schrijving van dit hotel.

Dag 4-7: Costa Blanca

Naast genieten van zon, zee en strand kunt u ook 

de omgeving verkennen. De Costa Blanca heeft 

vele pittoreske plaatsen zoals Altea met haar schil- 

derachtige centrum, het vissersplaatsje Calpe, 

Villajoyosa waar de buitenmuren van de vissers-

huisjes blauw zijn geverfd, zodat de vissers vanaf 

zee hun dorp konden herkennen en Dénia waar de 

burcht 58 m boven het gezellige haventje uitsteekt. 

De drukke haven ligt vol met jachten, vissersboten 

en veerboten die naar Ibiza varen. 

Na 20 km zandstrand in het noordwesten, markeert 

Dénia de overgang naar een meer rotsachtig deel 

van de kust dat met zijn baaien en strandjes door-

loopt tot aan de levendige badplaats Benidorm.

Dag 8: Alicante - Amsterdam 

Vandaag rijdt u naar de luchthaven van Alicante (ca. 

53 km) waar u uw huurauto inlevert en de vlucht 

terug naar Amsterdam neemt.

Valencia & Costa Blanca, 8-daagse combinatiereis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

in een Tweepersoonskamer 1443 1500 1892 1297

Hotels

Valencia Las Arenas Balneario Resort  5*

Finestrat Asia Gardens Hotel & Thai Spa  5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar Valencia en retour vanaf Alicante en lucht -  

 havenbelasting.

•  Executive Lounge op Schiphol. 

•  Privétransfer in Valencia naar uw accommodatie.

•  Huurauto vanaf dag 3 tot en met dag 8.

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

 Valencia in Las Arenas in een Classic Kamer en 5 nachten in  

 Asia Gardens Hotle & Thai Spa in een Deluxe Kamer.

Neem voor andere kamertypen, prijzen voor 1, 3 en meer  

personen, contact op met onze verkoopafdeling.

Combineer een bezoek aan de bruisende en interessante stad Valencia met een aantal dagen

in een fraai resort met Aziatische uitstraling aan de Costa Blanca.

Combinatiereis | SPANJE

Costa

Blanca
Benidorm

Alicante

Valencia   

Altea
Villajoyosa

Finestrat
Calpe

https://www.silverjet.nl/nl/valencia-costa-blanca
https://www.silverjet.nl/nl/valencia-costa-blanca
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SPANJE | Alicante | Finestrat

      ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA
FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Het unieke Asia Gardens Hotel & Thai Spa is een designhotel in Aziatische 

bouwstijl omringd door mooie tuinen met vele zwembaden en een fraai uitzicht. 

Het hotel ligt 150 meter boven zeeniveau in een groot bosrijk gebied (370.000 

m²) in de bergen van de Sierra de Cortina en in de buurt van verschillende 

themaparken zoals Terra Mitica en Terra Natura waar de kleinsten van de 

familie een geweldige tijd kunnen beleven. Het dichtstbijzijnde strand, Benidorm 

ligt op ca. 2 km. De luchthaven van Alicante bevindt zich op ca. 55 km en die van 

Valencia op ca 153 km afstand. 

FACILITEITEN
U komt binnen in een indrukwekkend ruime lobby en atrium met houtgevlochten 

plafonds en wordt geleid naar de fraaie uitgestrekte tropische tuinen met vijvers 

en fonteinen. Het Asia Gardens Hotel & Thai Spa met uitzicht over de skyline van 

Benidorm is geïntegreerd in een natuurlijke omgeving met meer dan 150.000 

planten waardoor u zich in een ver werelddeel waant. In de tuinen bevinden 

zich vijf zwembaden, waarvan twee verwarmbaar, een adults-only zwembad, 

een kinderzwembad, en een apart zwembad voor gasten die in de Suites 

verblijven. Alle zwembaden worden omringd door terrassen met parasols en 

ligbedden. Voor de jongste gasten is er de miniclub ‘Los Piratas’ met speeltuin 

met piratenboot en entertainment. Er zijn speciale voorstellingen zoals Peter 

Pan, Sneeuwwitje en Disney (seizoengebonden). 

De Thai Spa (tegen betaling) met een rustige ambiance voor schoonheids-

behandelingen en massages. Er is een verwarmd binnenzwembad, Turks bad, 

buitenjacuzzi, behandelkamers voor Thaise massages, zonneterras en ont-

spanningsruimte. Kinderen vanaf 16 jaar op aanvraag. Naast de Spa bevindt 

zich de beautycorner. Ook kunnen er yoga-, pilates- en stretchinglessen worden 

gevolgd. Tevens is er een fitnessruimte, kapsalon, verschillende joggingcircuits, 

heliport, paddlebaan, winkels en in de directe omgeving twee golfbanen. Er 

worden diverse activiteiten georganiseerd en er is een aantal keren per week 

livemuziek (seizoengebonden). 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. U heeft de keuze uit de volgende 

restaurants (seizoengebonden): het buffetrestaurant Udaipur voor ontbijt en 

diner biedt fusiongerechten met originele smaken uit Azië gecombineerd 

met traditioneel mediterrane ingrediënten. In het gastronomische à la carte 

restaurant In Black kunt u genieten van bijzondere internationale gerechten. 

Het à la carte restaurant Koh Samui is gespecialiseerd in verfijnde Aziatische 

gerechten voor diner. Voor mediterrane lunchgerechten kunt u terecht in het à 

la carte restaurant Palapa. Het Lombocci restaurant is gelegen naast het Zen 

zwembad en biedt authentieke Italiaanse gerechten (niet dagelijks geopend). 

Hier ligt tevens de Zen Snack bar met kleine informele gerechten voor de 

lunch. In de tuinen naast de infinitypool bevindt zich de Palapa Bar voor een 

ontspannend drankje. De Bonsai Bar met terras is de ideale ontmoetingsplek 

gedurende dag en nacht met een verfrissend drankje. Tenslotte is er de 

Champagne Bar voor een exclusieve cocktail of een glas champagne. Het hotel 

biedt 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 312 kamers en suites die ruim en elegant zijn ingericht in 

Balinese stijl met zachte kleuren en gelakt hout. De kamers zijn voorzien van 

airconditioning, telefoon, wifi, lcd-tv, dvd-speler, kluisje en minibar. Badkamer 

met schuifdeuren, geïnspireerd op Japan en voorzien van dubbele wastafel, bad 

en aparte douche, badjassen en slippers. De derde persoon slaapt in een extra 

bed (90 x 1,80 cm).

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime comfortabele kamer in 

moderne Balinese stijl ingericht met balkon. Ook boekbaar met beperkt zeezicht.

Superior Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimere kamer met 

zitgedeelte. Kinderen slapen op een sofabed van 1,35 cm breed. Ook boekbaar 

met beperkt zeezicht.

Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegante suite met aparte woon- en slaap- 

kamer en inloopkast. Verbindingsdeur mogelijk met een Deluxe Kamer wat het 

zeer geschikt voor families maakt. Ook boekbaar met privétuin. 

Deluxe Suite (ca. 47 m², max. 2 volw. 1 kind): luxueuze suite gelegen op de 

bovenste etages met hemelbed en groot balkon (52 m²). Ook te boeken met 

jacuzzi op het balkon.

Langkawi Suite (ca. 88 m², max. 2 volw.): open plan suite gelegen op de bovenste 

etage met houtgevlochten plafonds. Met balkon.

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-blanca/asia-gardens-hotel-thai-spa
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-blanca/asia-gardens-hotel-thai-spa
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Finestrat | Alicante | SPANJE

Presidential Suite (ca. 112 m², max. 2 volw. + 1 kind): op de bovenste etage, 

met woonkamer, kitchenette, slaapkamer, badkamer met bad en inloopdouche. 

Balkon (ca. 98 m²) met jacuzzi. Met land- en zeezicht (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen). Deze kamer is te combineren met een Deluxe Kamer.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer (voor alleengebruik)  2038 2274 2517 1947

Deluxe Kamer  1185 1316 1440 1151

Superior Deluxe Kamer beperkt Zeezicht  1565 1768 1892 1603                

Kamerkorting: 20% bij min 4 nachten verblijf van 27/04/19 t/m 05/05/19 en van 12/10/19 t/m 

27/10/19. 15% bij min 6 nachten verblijf van 01/04/19 t/m 17/04/19 en van 23/04/19 t/m 30/04/19, 

10% bij min 4 nachten verblijf van 5% bij min 3 nachten verblijf. 15% bij min 7 nachten verblijf van 

01/05/19 t/m 31/10/19 , 10% bij min 5 nachten verblijf en 5% bij min 3 nachten verblijf.

Kinderen in eigen kamer: 25% korting voor min. 3 kinderen  t/m 11 jaar bij verblijf van 01/04/19 

t/m 31/10/19. 

Seniorenkorting: 5% extra bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 20% bij min 4 nachten verblijf van 01/04/19 t/m 17/04/19 en van 23/04/19 t/m 

30/04/19 indien 45 dagen voor aankomst geboekt.  15% bij min 4 nachten verblijf van 01/05/19 t/m 

31/10/19 indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure. 

2.371 reviews
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COSTA DEL SOL & COSTA DE LA LUZ

De Costa del Sol, wellicht de bekendste strandbestemming van het land, waar de zon het hele jaar door schijnt en het ook uitstekend golfen is! 

Wie echter meer wil beleven dan alleen zon, zee en strand heeft voldoende keuze uit andere mogelijkheden.

de la Barrosa selecteerden wij het ruim opgezette 

en stijlvolle Meliá Sancti Petri.

AUTOHUUR

De hotels aan de Costa del Sol bieden wij inclusief 

privétransfer aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een auto huren om tal van fraaie dagtochten in de 

omgeving te maken.

SPECIAAL AANBEVOLEN

AAN DE COSTA DEL SOL HEEFT VOORAL PUENTE 

ROMANO MARBELLA ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 224-225

De Costa del Sol strekt zich uit over een afstand van 

300 kilometer langs de zuidkust van Spanje. Naast 

fijne zandstranden, indrukwekkende rotspartijen en 

een helderblauwe Middellandse Zee treft u hier het 

bijzonder boeiende achterland van Andalusië. 

Deze regio vormt het decor van bergen met witte 

dorpjes, een prachtige natuur (vooral in Ronda) 

en boeiende steden als Sevilla, Cordoba en 

Granada met bijzonder fraaie cultuurhistorische 

overblijfselen. Met onze autoreis Andalucia Magica 

kunt u uitgebreid kennismaken met dit heerlijke 

gebied (kijk op pagina 214-215 voor de beschrijving).

In de bruisende, ‘vernieuwde’ hoofdstad Málaga, 

de geboorteplaats van Picasso, ligt het historische 

Miramar Gran Hotel, ideaal voor een citytrip of 

strandvakantie.

De badplaats Marbella heeft veel te bieden: 

langgerekte stranden, restaurants, bars en een 

sfeervol centrum. De stad heeft twee gezichten, 

enerzijds het mondaine dat wordt gekenmerkt 

door de moderne architectuur, glitter en glamour 

en anderzijds het oude centrum met straatjes 

en pleintjes die er schilderachtig bij liggen. In 

de omgeving van Marbella kunt u een keuze 

maken uit het fraai gelegen Gran Melia Don Pepe, 

het gerenommeerde Hotel Puente Romano, het 

uitstekende Don Carlos Resort, het in charmante 

mediterrane stijl opgetrokken Melia Marbella Banus 

of het prestigieuze Marbella Club Hotel met het 

karakter van een klassiek wit Andalusisch dorp.

Ten zuidwesten van Marbella treft u de badplaats 

Estepona, bekend vanwege haar wel 21 kilometer 

lange strand en een microklimaat dat 325 zonnige 

dagen per jaar oplevert. In deze omgeving kozen 

wij het in Moorse stijl gebouwde Kempinski Bahia 

Estepona en het luxueuze Finca Cortesin Hotel, een  

replica van een oud Spaans landgoed met een mix 

van Andalusische en hedendaagse stijlen.

Door de ligging biedt de Costa de la Luz een heerlik 

klimaat. Dit gebied strekt zich uit van de monding 

van de Guadiana Rivier tot aan de de Punta de Tarifa 

in de Straat van Gibraltar. De Atlantische kust van 

Andalusië wordt beheerst door een stralende zon, 

een intens blauwe hemel en eindeloze gouden 

zandstranden. Nergens in Spanje schijnt de zon zo 

lang als hier, vandaar ook de naam: kust van het 

licht!. De urbanisatie  Novo Sancti Petri is de luxe 

buitenwijk van Chiclana de la Frontera. Aan de Playa 

Gibraltar
(GB)

Jerez            
de la Frontera

Córdoba

Ronda

Sevilla

Granada

Estepona
MarbellaMálaga

Puerto BanúsCádiz

Costa del Sol

Costa de la Luz

Melia Marbella Banus
Finca
Cortesin

Marbella
Club Hotel

Kempinski
Bahia

Puente Romano

Gran Melià
Don Pepe

Don Carlos

Gran Hotel
Miramar

Melia
Sancti Petri

Costa del Sol Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 14 14 16 18 21 24 27 27 26 21 17 16

Watertemperatuur in °C 13 14 15 16 18 20 22 24 23 20 18 16

Zonne-uren per dag 6 6 6 8 10 11 12 11 9 7 6 6

Dagen met enige neerslag 4 4 4 3 2 1 0 0 2 3 4 5
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SANTA
CRUZ

Puente Isabel II
(Triana)

Torre
del Oro

Real
Alcazar

de Sevilla
Giralda

Ayuntamiento

Catedral

Melia Colon

Alfonso XIII

Sevilla | Andalusië | SPANJE

SEVILLA

GRAN MELIÁ COLON ALFONSO XIII

            DELUXE

Gran Meliá Colon

Premium Kamer

Gran Deluxe Kamer

Alfonso XIII

Sevilla is de fascinerende stad van flamenco, fiestas en architectuur in één van de warmste streken van 

Europa met in het centrum tal van sinaasappelbomen. De vele bezienswaardigheden van deze stad liggen 

dicht bij elkaar en omdat de stad veel leuke straatjes kent, raden wij u aan Sevilla te voet te verkennen. 

Voor authentieke flamenco-voorstellingen moet u in de volkswijk Triana zijn, aan de overkant van de rivier 

de Guadalquivir. 

Wat te zien: • kathedraal met de Giralda-toren: het symbool van de stad • Alcazar is het koninklijk paleis met 

fraaie tuinen. • Torre del Oro is een toren uit de 12e eeuw aan de oever van de rivier • de oude joodse wijk 

Santa Cruz met vele tapas-barretjes en terrasjes. • het indrukwekkende Plaza de España in het Maria Luisa 

Park. • Casa de Pilatos is fraai stadspaleis dat vandaag de dag nog steeds door de hertog wordt bewoond.

Waar te eten: • Tarberna del Alabardero: met een van de beste keukens van de stad. • La Azotea: tapasbar. • 

Restaurant San Marcos, gelegen in een oud Arabisch badhuis.

Waar uit te gaan: • het dakterras van hotel EME Cathedral is dé ontmoetingsplek van de stad en biedt een 

fraai uitzicht op de Giralda. • La Carboneria voor tapas en flamenco-optredens.

Dit hotel is een verrassende mix van avant-garde, 

modernisme en neobarok. Het hele hotel ademt een 

kunstzinnige sfeer, waarbij elke verdieping is gewijd 

aan een van de zeven grootste Spaanse schilders 

zoals Goya, Velazquez en Murillo. Het hotel ligt in het 

oude centrum en ca.12 km van de luchthaven. 

FACILITEITEN
Receptie, ruime lobby, kleine Yhi Spa met sauna, 

stoombad, Turks bad, buiten een klein terras. 

Dakterras met plungepool. The Majestic: interna-

tionale gerechten. Burladero: tapasbar. El Tendido: 

cocktailbar.

ACCOMMODATIE
Alle 189 moderne kamers met een klassieke touch 

zijn voorzien van tv, wifi, airconditioning, minibar, 

badjassen, kluisje. Badkamer met bad en/of douche.

Deluxe Kamer (ca. 26 m², max. 2 pers.): op de 1e t/m 

5e etage. Met binnenplaatszicht. 

Premium Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): 

ruimere kamer met zitje. Met stadzicht.

Supreme Kamer (ca. 34 m², max. 2 pers.): com-

fortabele kamer met een rond bad en met zicht op 

de binnenplaats.

4-daagse stedentrip Sevilla o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en 

van Sevilla, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnach-

tingen, logies/ontbijt en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun  aug okt

Deluxe Kamer 862 844 802 867

Premium Kamer 916 898 859 921

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aan-

biedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisadviseur 

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

brochure.

Het luxueuze en historische Alfonso XIII is een ab- 

solute aanrader en is tot in de kleinste details goed 

onderhouden. Het hotel ligt als een oase van rust 

aan de rand van het oude centrum. 

FACILITEITEN
Receptie, lounges, binnenplaats met fontein, fitness-

ruimte en boetiekjes. Fraai zwembad omringd door 

zonneterras met ligbedden en parasols. Voor ontbijt, 

lunch en diner kunt u terecht in het San Fernando 

Restaurant. De American Bar schenkt diverse 

cocktails. 

 
ACCOMMODATIE
Alle 151 kamers en suites zijn rijkelijk gedecoreerd 

en bieden uitzicht op de stad of op de binnenplaats. 

Alle zijn comfortabel ingericht en voorzien van 

airconditioning, tv, minibar, kluisje en wifi. Badkamer 

met bad/douche, haardroger, badjassen en slippers.

Deluxe Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): elegante kamer 

met uitzicht op de binnenplaats, tuinen of de stad. 

Enkele kamers met verbindingsdeur.

Gran Deluxe Kamer (ca. 41 m², max. 3 pers.): ruimere 

kamer en uitzicht op de binnenplaats, tuinen of stad.

Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 volw. of 2 volw.+ 2 

kind.): met aparte woon- en slaapkamer en tuin- of 

stadzicht.

4-daagse stedentrip Sevilla o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en 

van Sevilla, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnach-

tingen, logies/ontbijt en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun  aug okt

Deluxe Kamer 1262 1262 1102 1251

Gran Deluxe Kamer 1358 1358 1183 1347

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aan-

biedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisadviseur 

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

brochure.

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/sevilla/alfonso-xiii
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/sevilla/alfonso-xiii
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/sevilla/gran-melia-colon
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/sevilla/gran-melia-colon
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SPANJE | Andalusië | Autoreis

ANDALUCÍA MÁGICA

Andalucía Mágica: 8-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

In een Tweepersoonskamer 1187 1187 1265 1259 

Hotels

Granada Villa Oniria 4*

Cordoba NH Amistad 4*

Sevilla Gran Meliá Colon 5*

Ronda Molino del Arco 4*

Marbella Don Carlos Resort 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Málaga en luchthavenbelastingen.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf.

•  7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten In Gra-

nada in een Superior Kamer, 1 nacht in Córdoba in een Superi-

or Kamer, 2 nachten in Sevilla in een Deluxe Kamer, 1 nacht in 

Ronda in een Tradition Kamer, 1 nacht in Marbella in een Supe-

rior Kamer Bergzicht.

Zie de volgende bladzijden voor de beschrijving van de hotels en 

de kamertypen. Wij kunnen deze reis op basis van andere kamer-

typen of (junior) suites voor u reserveren.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Dag 1: Amsterdam - Málaga - Granada (ca. 136 km)

U vliegt met Transavia van Amsterdam naar Málaga, 

waar u uw huurauto in ontvangst neemt. Ver- 

volgens rijdt u naar Granada dat op de UNESCO- 

Werelderfgoedlijst staat, voor uw eerste over- 

nachting in Hotel Villa Oniria (zie de beschrijving op 

blz. 216). 

De stad Granada is gelegen op een vruchtbare 

vlakte aan de voet van de hoogste bergketen van 

Spanje, de Sierra Nevada. Granada betekent in 

het Spaans granaatappel en die vrucht vormt het 

symbool van de stad. Het historische centrum van 

Granada behoort tot de mooiste en best bewaarde 

stadscentra van Spanje. 

De oude Arabische wijk Albaycin met zijn kron ke-

lende steegjes, huizen en baden uit de veertiende 

eeuw nodigt uit tot een wandeling of een roman-

tisch diner. In het centrum van deze wijk ligt de 

San Nicolas-kerk, met adembenemend uitzicht 

op het centrum, het Alhambra en daarachter de 

besneeuwde bergen van de mejestueuze Sierra 

Nevada. 

Verdere bezienswaardigheden in Granada zijn 

de Kathedraal die werd gesticht door Isabella de 

Katholieke, de Capilla Real en het Plaza Nueva, het 

oudste plein van de stad.

Dag 2: Granada

Vandaag heeft u de gelegenheid om het Alhambra, 

dat ‘rode vesting’ betekent, te bezoeken. Het 

Alhambra ligt op een rots hoog boven de rivier 

Darro. Wonderschoon is het Palacio Nazaries 

dat uit het begin van de 14e eeuw stamt. Het is 

een karakteristiek islamitisch paleis met een 

rechtszaal, harem, talrijke patio’s en klaterende 

fonteinen. De harem wordt gedomineerd door het 

Leeuwenhof met in het centrum de Leeuwenfontein, 

die rust op twaalf marmeren leeuwen welke geheel 

zijn gerestaureerd. Maar ook het Alcazaba, het 

fort in het oudste gedeelte van het Alhambra, de 

Generalife met zijn sprookjesachtige en oudste 

bestaande Moorse tuinen en het zomerverblijf van 

de sultans zijn een ‘must’. 

Granada is tevens een gezellige studentenstad met 

meer bars per inwoner dan welke andere stad in 

Spanje ook.

Dag 3: Granada - Córdoba (ca.166 km)

U rijdt vandaag via de N432 naar Córdoba. Onder-

weg kunt u het pittoreske witte dorp Priego de 

Córdoba bezoeken (25 km van de hoofdroute). Ook 

de historische stad Córdoba staat op de UNESCO-

Werelderfgoedlijst. 

U verblijft hier in het hotel NH Amistad (zie de 

beschrijving op blz. 216). Lopend door de oude 

stadskern van Córdoba ontdekt u vele beziens-

waardigheden zoals de Juderia, de oude Joodse 

wijk met smalle straatjes en kleurrijke patio’s met 

bloemen. Hier vindt u ook de befaamde Mezquita 

(moskee). Bij binnenkomst treft u een patio met 

sinaasappelbomen en palmen aan, de Patio de los 

Naranjos. 

Wat verder ligt de gebeds ruimte waar u een woud 

van meer dan 800 marmeren en granieten zuilen 

met rood-witte hoefijzerbogen kunt bewonderen. 

Midden in de moskee bevindt zich een barokke en 

gotische kathedraal. 

Andere bezienswaardigheden in Córdoba zijn het 

Alcázar de los Reyes Cristianos met zijn fraaie 

Romeinse mozaïeken en de Romeinse brug over de 

Guadal quivir met een fraai uitzicht over de histo-

rische stad. Ook het museum Julio Romero de 

Torres met zijn beroemde vrouwenschilderijen en 

de Casa Andalusi uit de 12e eeuw zijn een bezoek 

meer dan waard. 

Dag 4: Córdoba - Sevilla (ca. 141 km)

Vandaag rijdt u naar Sevilla, de hoofdstad van 

Andalusië. Zo’n 30 km voordat u Sevilla bereikt 

rijdt u langs het vestingstadje Carmona met zijn 

rijke historie en talloze monumenten. U overnacht 

in Sevilla in het elegante Gran Melia Colón (zie de 

beschrijving op blz. 213). 

Deze fascinerende stad ligt in een vallei in één van 

de warmste streken van Europa met in het centrum 

talrijke sinaasappel-bomen. De vele beziens waar-

digheden van deze stad liggen alle op loopafstand 

van uw hotel en omdat de stad veel leuke straatjes 

kent, adviseren wij u Sevilla te voet te verkennen. 

Dag 5: Sevilla

Wij raden u aan vandaag een bezoek te brengen 

aan het Alcazar met zijn prachtige tuinen of aan de 

monumentale en grootste Gotische kathedraal ter 

wereld met de Giralda-minaret, het symbool van de 

stad. Ook de schilderachtige oude joodse wijk Santa 

Cruz met zijn doolhof aan steegjes, vele tapas-

barretjes en terrasjes en de Casa de Pilatos, welke 

vandaag de dag nog steeds door de hertog wordt 

bewoond zijn de moeite van een bezoek waard. 

Verder vindt u in Sevilla de massieve Torre de Oro 

(Gouden Toren) die in de 15e eeuw werd gebruikt 

als kluis om de schatten uit Amerika in te bewaren. 

Van hieruit heeft u een fraai uitzicht over de rivier de 

Guadalquivir en de Plaza de Toros de Maestranza, 

één van de mooiste arena’s van Spanje. Of maak 

Tijdens deze prachtige autoreis door ‘Magisch Andalusië’ maakt u kennis met fascinerende historische steden als Granada, 

Córdoba en Sevilla met hun vele Moorse invloeden, traditionele wijken en indrukwekkende bezienswaardigheden. 

Het spectaculair gelegen Ronda en een verblijf aan de heerlijke Costa del Sol maken deze reis compleet.

Gibraltar (GB)

Jerez            
de la Frontera

Córdoba

Ronda

Sevilla

Granada

Estepona
Marbella

Málaga
Puerto
Banús

Cádiz
Sancti
Petri Costa del SolCosta de la Luz

https://www.silverjet.nl/nl/magisch-andalusie
https://www.silverjet.nl/nl/magisch-andalusie
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Granada

een wandeling over de Plaza de España. In het 

park Jardines de Murillo met zijn fraai betegelde 

zitbanken is er gelegenheid om wat uit te rusten. 

Verder kunt u in Sevilla ook uitgebreid winkelen of 

neerstrijken op een van de vele gezellige terrasjes.

Dag 6: Sevilla - Ronda (ca. 125 km)

U verlaat Sevilla en rijdt via de ‘Pueblos Blancos’ 

door mooi natuurschoon richting Ronda. 

U verblijft hier in een finca (landhuis): Hotel Molino 

del Arco, op 14 km van Ronda (zie de beschrijving 

op blz. 217). 

Ronda is vooral bekend vanwege de exceptionele 

ligging: de van oorsprong oude Moorse binnenstad 

ligt op een steil rotsplateau en wordt van het 

nieuwere gedeelte van de stad gescheiden door 

een wel 100 meter diep ravijn. De smalle hoge brug, 

El Puente Nuevo, met een indrukwekkend uitzicht 

verbindt deze twee stadsdelen. 

Het oude stadshart is goed bewaard gebleven en 

herbergt talloze bezienswaardigheden zoals de 

oudste arena voor stierengevechten van Spanje, 

het plein van Duquesa de Parcent, de Kerken van de 

Espiritu Santo en Santa Maria la Mayor en de oude 

Arabische baden. 

Een perfecte manier om deze lange wandeling af 

te sluiten is een bezoek te brengen aan het wijn-

museum dat in een oud stadspaleis is ondergebracht

Dag 7: Ronda - Marbella (ca. 82 km)

Vandaag rijdt u richting de kust naar Marbella. 

U verblijft in Hotel Don Carlos Resort (zie de 

beschrijving op blz. 228-229). Vandaag kunt u de 

mondaine badplaats Marbella en de luxe jachthaven 

Puerto Banús met talloze restaurants en luxe 

winkels verkennen. Desgewenst kunt u langer aan 

de Costa del Sol verblijven. Vraag uw reis adviseur 

naar de mogelijkheden.

Dag 8: Marbella - Málaga (ca. 43 km) - Amsterdam

Het is tijd om aan uw terugreis te beginnen. 

Tijdens uw rit naar de luchthaven van Málaga om 

de terugvlucht naar Amsterdam te nemen, geniet 

u  nog van de laatste beelden van het zuiden van 

Spanje. Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn, 

maar de vele in drukken en fascinerende momenten 

zult u zich een leven lang blijven herinneren.

Het is ook mogelijk on de laaste nacht niet in 

Marbella, maar aan de Costa de La Luz te verblijven., 

in het Meliá Sancti Petri te Chiclana de la Frontera 

(blz. 230-231). Uiteraard behoort ook een langer 

verblijf in dit stijlvolle hotel tot de mogelijkheden. 

Vanaf Ronda is het ca. 170 km naar Chiclana de 

la Frontera en van daaruit ca. 220. km naar de 

luchthaven van Málaga.

Córdoba Sevilla
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VILLA ONIRIA - GRANADA
BOUTIQUE | CITY

NH AMISTAD - CÓRDOBA
CITY | HERITAGE

   

   Superior Kamer

Superior Kamer

Villa Oniria is gevestigd in een 19e-eeuws herenhuis en wordt omringd door een goed onderhouden 

tuin. Het hotel bevindt zich in het hart van Granada, in de wijk San Antón van waaruit u zo naar de 

kathedraal, het wereldberoemde Alhambra en de oude Arabische wijk Albaycin wandelt. Door de 

unieke combinatie van ambiance, luxe en Spaanse gastvrijheid zult u zich hier ongetwijfeld snel 

thuis voelen. De luchthaven van Malaga ligt op ca. 135 km.

FACILITEITEN
In de tuin van het hotel vindt u terrassen met sierlijke fonteinen, fraaie vegetatie en een hoge 

pergola. Op het terras kunt u genieten van een goed glas wijn dat u zelf kunt uitkiezen in de 

wijnkelder. De Spa is voorzien een jacuzzi, Finse sauna, Schotse douches en een fitnessruimte. De 

verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het La Fábula restaurant serveert traditionele gerechten 

en regionale specialiteiten met een subtiele moderne twist. La Azotea, gelegen op het dakterras 

met uitzicht op de Albaycin, is een aangename plek om bij het vallen van de avond van een 

verkoelende cocktail te genieten. 

ACCOMMODATIE
Alle 31 kamers zijn smaakvol ingericht en voorzien van airconditioning, tv, telefoon, wifi, minibar 

en kluisje. Badkamer met douche of bad. 

Superior kamer (ca. 15 m², max. 2 volw. + 1 kind): sfeervol ingericht met marmer en hout. 

Sommige kamers hebben een schuin dak.

Junior Suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): fraaie suite met open plan zitgedeelte. Balkon met 

zitje en uitzicht op de bergen.

Superior Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime suite met open plan woonkamer. Balkon 

met uitzicht op de tuinen van het hotel.

Indicatieprijzen: € 95,- - € 124,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

Het NH Amistad Córdoba met zijn hoge neoklassieke façade bestaat uit twee 18e-eeuwse 

herenhuizen en een aangrenzend gebouw met toegang tot de Maimónides Plaza. Bij de zorgvuldige 

renovatie van de gebouwen zijn het interieur van de binnenplaats in Mudejar-stijl, de neoklassieke 

gevel en de houten plafondornamenten hersteld in hun oorspronkelijke grandeur. Het hotel is 

gelegen in het historische hart van de stad, naast een synagoge uit het begin van de 14e eeuw en 

op slechts vijf minuten van misschien wel het belangrijkste bouwwerk van de stad: de Mezquita-

kathedraal. De afstand tot de luchthaven van Sevilla bedraagt ca. 110 km.

FACILITEITEN
Majestueuze entree, receptie en lobby met zitjes. Hierachter vindt u de schaduwrijke binnenplaats 

met prachtige historische zuilen en bogen. Het hotel beschikt over een cafébar, een fitnessruimte 

en een dakterras met klein zwembad, van waaruit u de kathedraaltoren kunt zien. Tevens een 

overdekte parkeerplaats. Het verblijf is op basis van logies/ontbijt. Het ontbijtbuffet en de overige 

maaltijden worden geserveerd op de binnenplaats of op het zomerterras.

ACCOMMODATIE
De totaal 83 kamers en suites liggen verdeeld in twee 18e-eeuwse herenhuizen, zijn licht 

en modern ingericht en voorzien van airconditioning, telefoon, tv, wifi, minibar en koffie-/

theezetfaciliteiten. Marmeren badkamer met bad en/of douche. 

Superior Kamer (ca. 18 m², max. 2 pers.): in eigentijds design.

New Style Kamer (ca. 20 m², max. 3 pers.): ruimere kamers in chique aardetinten.

Premium Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): met hoge plafonds, mooie klassieke meubelen en lichte 

kleuren . Met uitzicht op de binnenplaats of het plein.

 

Indicatieprijzen: € 81,- - € 112 ,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

SPANJE | Andalusië | Hotels Autoreis

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/123290/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/123290/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/123360/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/123360/
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MOLINO DEL ARCO - RONDA
BOUTIQUE | HYDEAWAY

MELIÁ SANCTI PETRI -  COSTA DE LA LUZ
FAMILY | GOLF | WELLNESS

   

       Selection Kamer

Premium Kamer Golfzicht

Hotel Molino del Arco is een elegant, klassiek hotel op ca. 9 km van het centrum van Ronda. 

Deze oude oliemolen uit de 18e eeuw is omgeven door eeuwenoude olijfbomen en wijngaarden. 

De rust van het platteland en de elegantie van de oude huizen in de omgeving inspireerden de 

interieurontwerpers bij het inrichten van de kamers en suites. De luchthaven van Málaga ligt op 

ca. 120 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een buitenzwembad (seizoengebonden) met ruime zonneweide voor 

de echte zonaanbidders. Er is een tweede, kleiner zwembad op een beschutte plek, met meer 

schaduw. De Honesty bar is een gezellige plek voor een hapje en/of drankje. Vanuit het gezellige 

restaurant heeft u een mooi uitzicht over de prachtige tuin. U kunt hier genieten van de beste 

producten van het land, waaronder de voortreffelijke olijfolie. Er is wifi in de lobby.

ACCOMMODATIE
Alle 21 elegante kamers zijn voorzien van airconditioning, satelliet-tv, telefoon en kluisje. 

Badkamer met bad/douche en haardroger. Door het historische karakter van het gebouw kunnen 

de kamers en suites onderling verschillen in grootte en design.

Tradition Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer.

Selection Kamer ( ca. 25 m², max. 3 pers.): ruime kamer.

Junior Suite ( ca. 40 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer.

Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): woonkamer met aparte slaapkamer. 

Indicatieprijzen: € 76, - € 114,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

Het stijlvolle en comfortabele Meliá Sancti Petri is een ruim opgezet complex in Andalusische stijl 

met een idyllische binnenplaats, tuinen en terrassen. Het ligt direct aan het 14 km lange en brede 

zandstrand Playa la Barrosa. Ideaal voor gezinnen met kinderen. De afstand tot de luchthaven van 

Málaga bedraagt ca. 218 km.

FACILITEITEN
Ruime tuin met een groot zoetwaterzwembad met kinderbad, zonneterrassen met ligbedden en 

parasols. Aan het strand tevens ligbedden (seizoengebonden). Spa met binnenzwembad, whirlpool 

en diverse jetstream-baden. Tevens (Finse) sauna’s, hamam, schoonheidssalon en fitnessruimte. 

Miniclub voor de jongste gasten. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Restaurants en bars 

(seizoengebonden): El Patio: voor ontbijt en diner met internationale en themabuffetten. Alevante 

is een elegant à la carte restaurant met visspecialiteiten. Aqua Restaurant: à la carte restaurant 

met mediterrane keuken. Don Juan: tapasbar. Poolbar & Möet Chandon Corner en Beachbar voor 

drankjes op het strand. 24-uurs roomservice.  

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 225 comfortabele kamers en suites voorzien van airconditioning, telefoon, wifi, 

satelliet-tv, minibar, kluisje. Badkamer met bad/douche en haardroger. 

Premium Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): stijlvol ingerichte kamer. Balkon of terras met tuinzicht. 

Ook boekbaar met zwembad, -golf,-zijzee, -of frontaal zeezicht.

The Level Frontaal Zeezicht (ca. 40 m², max. 4 pers.): ruimere, elegante en lichte kamer met 

zitgedeelte (zie verder beschrijving op blz. 230-231).

Indicatieprijzen: € 93, - € 210  ,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

Hotels Autoreis | Andalusië | SPANJE

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-de-la-luz/melia-sancti-petri
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-de-la-luz/melia-sancti-petri
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/123300/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/123300/
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SPANJE | Costa del Sol | Málaga

 GRAN HOTEL MIRAMAR SPA & RESORT
CITY | HERITAGE | WELLNESS

        

Premier

Het hotel is een architectonisch juweeltje, een groot historisch gebouw uit 1926 

dat onlangs geheel in oude glorie is hersteld en voorheen onder andere dienst 

deed als hotel, ziekenhuis en paleis van Justitie. Het strand van Malagueta en 

de Middellandse Zee liggen direct voor het hotel, slechts gescheiden door een 

brede boulevard met palmbomen. 

Vele bezienswaardigheden zoals het centrum van Malaga met winkels en 

uitgaansgelegenheden, de kathedraal, het Picasso Museum, Hermitage Malaga, 

Centre Pompidou Malaga en het kasteel van Gibralfaro bevinden zich op 

loopafstand. De lucht haven van Malaga bevindt zich op ca. 9 km afstand. 

FACILITEITEN
Via de indrukwekkende entree komt u in een groot met glas overdekt licht 

atrium met verschillende zithoeken. In de historische tuinen met vele 

palmbomen en bloeiende struiken (9.000 m²) ligt het zwembad welke omringd 

wordt door terrassen met ligstoelen en parasols. Voor de jongste gasten is 

er een kidsclub (seizoensgebonden) onder begeleiding van een professioneel 

team met kinderzwembad en verschillende leuke activiteiten. De fraaie Spa 

heeft een watercircuit, behandelkamers, ijsfontein, sensationpool, sauna, 

hamam, jacuzzi, aroma therapie douches en fitnessruimte. U kunt hier tevens 

terecht voor verschillende schoonheids-, lichaamsbehandelingen en massages. 

Parkeerplaatsen bij het hotel dienen van te voren te worden gereserveerd. 

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. U heeft de 

keuze uit twee restaurants; Mediterráneo voor ontbijt en lunch (à la carte) en 

de brasserie Príncipe de Asturias met internationale gerechten voor á la carte-

diners. Tevens zijn er verschillende bars en lounges zoals cocktaillounge Patio 

Andaluz, de Pool Bar en op het ‘rooftop Chill-out ‘ terras kunt u genieten van 

cocktails met een fraai uitzicht over de baai. Het hotel biedt butlerservice en 

24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 190 kamers en suites zijn verschillend ingericht in onder andere hedendaagse, 

mediterrane en Andalusische stijl en voorzien van aircondi tioning, wifi, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad en aparte douche, 

haardroger, badjassen en slippers. Vanwege de aard van het gebouw verschillen 

de uitzichten per kamer. Een aantal kamers en suites heeft een balkon.

Premier Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): elegante kamer met marmeren 

badkamer met bad en aparte hydromassagedouche. Met straat- of tuinzicht 

Deluxe Kamer (ca. 37 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruimere kamer met 

straat- of tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht of met balkon en zeezicht.

Suite Deluxe (ca. 60 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woonkamer en aparte 

slaapkamer met straat- of tuinzicht. Ook boekbaar zeezicht of zeezicht met 

balkon.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Premier Kamer Straat- of Tuinzicht  1247 1295 1458 1315

Deluxe Kamer Zeezicht  1697 1742 1912 1762

Suite Deluxe Straat- of Tuinzicht  2184 2229 2405 2249

Kamerkorting: 15% bij min 5 nachten verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 en 15% bij min 3 nachten 

verblijf van 01/04/19 t/m 04/04/19 indien 15 dagen voor aankomst geboekt. 10% indien 5 dagen 

voor aankomst geboekt.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien 45 dagen voor aankomst ge-

boekt. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

793 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/gran-hotel-miramar-spa-resort
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/gran-hotel-miramar-spa-resort
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KEMPINSKI HOTEL BAHÍA ESTEPONA
FAMILY | WELLNESS

       

Premier Kamer

Foto bijschrift

Kempinski Hotel Bahia Estepona is gebouwd in een typisch Moorse stijl met 

warme aardetinten. Dit luxe hotel biedt alle mogelijkheden voor een zeer 

stijlvolle en ontspannende vakantie en is ook ideaal voor gezinnen met kinderen. 

Het hotel ligt aan het strand en de kustweg naar Estepona, in een fraaie 

subtropische tuin in het hart van Andalusië. Estepona ligt op ca. 2 km, Puerto 

Banús op ca. 15 minuten en Marbella op 20 minuten rijden. De luchthaven van 

Malaga bevindt zich op ca. 80 km.

FACILITEITEN
Er is een ruime lichte receptie met comfortabele lounge met terras. Verder 

zijn er diverse boetieks en een golfdesk. In de goed onderhouden tuin (45.000 

m²) met waterpartijen en palmbomen bevinden zich 3 grote zwembaden op 

diverse niveaus (waarvan 1 verwarmbaar en een voor adults only) omringd door 

terrassen met ligbedden, parasols en enkele Bali-bedden. Op het opgespoten 

deel van het strand bevinden zich ook ligbedden en parasols. Voorts zijn er een 

fitnessruimte met moderne apparatuur en een tennisbaan. Voor de jongste 

gasten is er een kidsclub (4-12 jaar, seizoengebonden) met professionele staff 

en een speeltuin. De Kempinski Spa heeft onder meer een klein binnenzwembad, 

sauna, Turks bad, ijsfontein en een kapsalon. U kunt hier van diverse massages 

en schoonheidsbehandelingen genieten. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Halfpension is mogelijk. El Mirador restaurant met een speciale 

kidscorner is een uitstekende keuze om uw dag te beginnen met een uitgebreid 

ontbijtbuffet. La Cabaña del Mar is een openlucht à la carte restaurant gelegen 

bij het strand. Hier kunt u verse vis- en gegrilde vleesgerechten bestellen die 

bereid zijn met verse organische producten uit eigen tuin. Oushi Toro serveert 

Spaanse specialiteiten met aziatische invloeden met zicht op het zwembad 

en de tuinen. Alminar Wine & Steakhouse biedt voor het diner verfijnde verse 

lokale producten in een ontspannen en elegante sfeer. Voor koffie, thee en gebak 

is er de Bahia Cafe & Lounge en Pool by Moët & Chandon is een elegante en 

exclusieve poolbar voor adults only.

ACCOMMODATIE
Alle 145 kamers en suites zijn modern, elegant ingericht en voorzien van 

airconditioning, kluisje, tv, minibar en wifi. De marmeren badkamer heeft een 

bad en een aparte douche, haardroger en badjas. Alle kamers beschikken over 

een balkon met zitje.

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): comfortabel ingerichte kamer in warme 

kleuren met tuinzicht. Ook te boeken met verbindingsdeur als Deluxe Family 

Kamer. 

Premier Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): met gedeeltelijk zeezicht. Ook boekbaar 

met zeezicht en hoger gelegen als Premier Plus Kamer.

Junior Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer die met oog 

voor detail is ingericht. Balkon met ligstoelen en zeezicht.

Grand Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): elegante suite met woonkamer met 

eettafel en koffie-/theezetfaciliteiten en aparte slaapkamer. Ruime balkon met 

ligbedden en zeezicht. Voor andere type suites vraag uw reisadviseur.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1561 1561 2083 1581

Mediterranean Kamer  1766 1766 2307 1786

Gratis nachten: 7=6 bij een verblijf van 28/04/18 t/m 06/05/18 en van 13/10/18 t/m 28/10/18.

Seniorenkorting: 10% bij 55 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 10% indien 60 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.

1.032 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/kempinski-hotel-bahia-estepona
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/kempinski-hotel-bahia-estepona
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FINCA CORTESIN
BOUTIQUE | CULINAIR | GOLF

       DELUXE

Het luxueuze Finca Cortesin Hotel is een replica van een oud Spaans landgoed 

met een mix van Andalusische en hedendaagse stijlen, wat iedere ruimte een 

licht, ruimtelijk en rijk gevoel geeft. U vindt er prachtige antieke elementen  zoals  

terracotta vloeren en oude houten deuren die zijn gered uit Europese kastelen 

en voor het hotel gerestaureerd zijn. Hier kunnen gasten bijzondere faciliteiten, 

een persoonlijk service, gastvrijheid en een topkeuken vinden in een ontspannen 

sfeer. Het hotel is gelegen te Casares, tussen Marbella en Sotogrande, met 

de zee op ca. 2 km afstand, in een heuvelachtige omgeving. Het resort wordt 

omringd door een eigen golfbaan. Het hotel bevindt zich op ca. 40 km afstand 

van Gibraltar, ca. 90 km van de sherrystad Jerez de la Frontera en ca. 84 km van 

de internationale luchthaven van Málaga. 

FACILITEITEN
U wordt welkom geheten in de fraaie lobby met zitjes. Het hoofdgebouw kent 

verschillende binnenplaatsen met verscheidene decoratiestijlen. De tuinen 

(23.000 m²) zijn weelderig aangelegd met veel bloemen en eeuwenoude 

olijfbomen. In de tuinen bevinden zich twee zwembaden, waarvan één voor 

adults only (50 m), die omringd worden door terrassen met ligbedden, Bali-

bedden en parasols. Voor de jongste gasten is er de FC Kids Club (4 t/m 11 

jaar, tegen betaling) vol vermaak en activiteiten (seizoengebonden). Tevens 

zijn er  tennis- en paddlebanen. Er is een grote, luxueuze Spa (2.200 m²) met 

verwarmd binnenzwembad (25 m), Turkse baden, sauna, sneeuwcabine, 

ontspanningsruimte en fitnessruimte. De Spa (vanaf 16 jaar) heeft elf cabines 

die zijn uitgerust met vloerverwarming en verwarmde massagebedden. Hier 

kunt u terecht voor verschillende gezichts- en lichaamsbehandelingen en 

massages. Vier van de behandelkamers bevinden zich in een exclusieve gedeelte 

van de Thaise Spa, speciaal voor oosterse behandelingen. Deze behandelingen 

zijn gebaseerd op eeuwenoude technieken uit verschillende landen van het 

Aziatische continent, waarbij het de bedoeling is de stress te verlichten door  

ontspanning en wellness. Aan het strand in Bahia de Casares (ca. 1 km) bevindt 

zich de Beach Club (6.000 m²) van het hotel met eigen infinity zwembad (35 m), 

Balinese bedden en zonnebedden (seizoengebonden). Verder bevindt zich hier 

ook een restaurant waar onder andere mediterrane gerechten met verse vis en 

paella worden geserveerd. Er is een gratis hotelshuttlebus om u heen en weer 

te brengen. 

De 18-holes, par 72 golfbaan (tegen betaling) die tot het hotel behoort, heeft 

een Club House, de Jack Niclaus Academy en winkel en is één van de langste 

golfcourses van Europa. Hier werden de ‘Volvo World Match Play Championships’ 

in 2009, 2011 en 2012 gehouden.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. U heeft de keuze uit verschillende 

restaurants en bars: El Jardin de Lutz is een elegant à la carte restaurant voor 

ontbijt en diner met traditionele Spaanse keuken waarbij klassieke tradities 

met moderne concepten worden gecombineerd. Voor het restaurant bevindt 

zich een mooi terras met fraai uitzicht voor al fresco dining in een ontspannen 

sfeer. Het Kabuki Raw is een exclusief restaurant met een Michelin-ster dat 

pure orthodoxe gerechten uit Japan combineert met mediterrane specialiteiten. 

Voor dit restaurant geldt een dresscode. Verder is er het Poolrestaurant voor 

lichte maaltijden en grillgerechten. Don Giovanni is een Italiaans restaurant 

tegenover het hotel waar met respect voor traditie en met vindingrijkheid van de 

Siciliaanse kok authentiek Italiaanse gerechten worden bereid. In de Poolbar bij 

het adults only zwembad kunt u terecht voor verschillende snacks en drankjes. 

Ten slote zijn er de Blue Bar, met buitenterras, voor cocktails en koffie en het 

Club House. Het hotel biedt 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Finca Cortesin heeft in totaal 67 elegant en smaakvol ingerichte suites voorzien 

van hoge plafonds,  airconditioning, wifi, lcd-tv, kluisje en minibar. De marmeren 

badkamer beschikt over een bad en aparte douche, badjassen en slippers. 

Junior Suite (ca. 52 m², max. 2 pers.): elegant gedecoreerde open plan woon-/

slaapkamer. Met balkon met golf-, tuin-, of bergzicht of terras met privétuin. 

Executive Suite (ca. 77 m², max. 2 volw. + 1 kind): individueel ontworpen 

suites met  woonkamer met zit- en eetgedeelte en aparte slaapkamer. Grotere 

badkamer met aparte kast. Met balkon of terras met kleine privétuin. Ook 

boekbaar met beperkt zeezicht.

Family Suite (ca. 110 m², max 5 pers.): ruime suite met twee slaap-/ en twee 

badkamers en aparte woonkamer.

Plungepool Suite (ca. 79 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimere suite met woon- 

en aparte slaapkamer. Met ruim balkon (60 m² ) met ligbedden en plungepool. 

Gasten ervaren hier meer privacy. Met beperkt zeezicht.

Cortesin Suite (ca. 175 m², max. 4 volw. + 1 kind): exclusieve suite met woon-

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/finca-cortesin-hotel-golf-spa
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/finca-cortesin-hotel-golf-spa
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kamer en twee aparte slaapkamers. Zonder balkon (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen). 

La Reserva Villa - 4 slaapkamers (ca. 420 m², max. 9 pers.): deze luxe villa in 

mediterrane stijl beschikt over een open plan woon/eetkamer met open haard, 

volledig ingerichte keuken en gastentoilet. Er zijn vier ruime slaapkamers 

(waarvan twee met kingsizebedden) met en suite badkamers. Twee slaapkamers 

zijn gelegen op de 1e verdieping en hebben hun eigen entree. Tuin met veranda 

met eetgelegenheid en privézwembad (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen). Ook te boeken als La Reserva Villa - 2 slaapkamers (max. 5 pers.)

The Green Villa - 5 slaapkamers (ca. 600 m2, max. 10 pers.): luxe villa met 

5 slaapkamers en en suite badkamers met private tuin en zwembad. Gelegen 

tussen de hole 9-10 van de golfbaan. 

Als extra ontvangt u onder andere bij deze villa’s een golfbuggy op aanvraag, 

valet parking en twee uur babysit per dag voor maximaal twee kinderen 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen). 

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  3216 3188 4148 3231

Executive Suite        3719 4266 5213 4309

La Reserva Villa - 4  Slaapkamers (o.b.v. 8 pers.)                    3946 3918 6509 3961                                       

Welkomstattentie: Welkomstdrankje en tapas bij aankomst en bloemen, fruit en mineraalwater op 

de kamer. 

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.

522 reviews

La Reserva Villa The Green 

Executive Suite

The Beach Club
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MELIÁ MARBELLA BANUS
      SUPERIOR

The Level Kamer

Met haar mediterrane charme en uitstekende ligging in het exclusieve Golden 

Mile district is het Meliá Marbella Banus een ideaal adres voor een ontspannen 

vakantie aan de Costa del Sol. Het hotel ligt op loopafstand van het beroemde 

Puerto Banus met talloze luxe winkels, restaurants en bars. Het sfeervolle 

centrum van Marbella ligt op ca. 6 km en de luchthaven van Malaga op ca. 60 km.

FACILITEITEN
Fraaie entree met een comfortabele lounge en receptie, internetcorner en wifi in 

de openbare ruimtes. In de tropische tuin bevindt zich het zwembad dat wordt 

omgeven door terrassen met ligbedden. Tevens is er een Kids & Co kids club 

voor 5-11 jarigen (seizoengebonden). Het hotel beschikt over een fitnessruimte, 

sauna, Turks bad en verwarmd binnenzwembad. Verschillende behandelingen 

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

en/of volpension is mogelijk. Voor het ontbijt, een à la carte lunch of diner 

in buffetvorm met showcooking kunt u terecht in Rio Verde en in D.O.M. met 

lokale gerechten. Het openluchtrestaurant La Hiedra biedt buffetmaaltijden en 

showcooking voor lunch of diner. Dit hotel heeft ook een Pasta Cornerbuffet 

met Italiaanse gerechten. De Blue Lounge Bar serveert drankjes en cocktails, 

evenals Le Pool Bar bij het zwembad.

ACCOMMODATIE
Meliá Marbella Banus telt 200 ruime en verzorgde kamers welke zijn verdeeld 

over 5 etages en voorzien van airconditioning in de zomer, verwarming in de 

winter, flatscreen-tv, telefoon, kluisje, minibar en wifi. Badkamer met ligbad/ 

douche. Alle kamers hebben een balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 6 jaar): 

comfortabele kamer met twee twinbedden. Met tuin-/zwembadzicht.

Premium Kamer (ca. 35 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 6 jaar): kamer 

in lichte neutrale tinten, gelegen op de 4e verdieping en ingericht met eigentijds 

meubilair. Met tuin-/zwembadzicht.

Kids & Co Kamer (ca. 35 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 11 jaar): gelegen 

op de begane grond met terras met directe toegang tot de tuin. Slaapkamer 

met twee twinbedden. Er zijn voor de kleine gasten extra services zoals privé 

check-in en een welkomstcadeautje. 

The Level kamers en suites zijn toegankelijk voor gasten vanaf 18 jaar. 

Gasten in The Level ontvangen extra services, zoals privé check-in en check-

out, hoofdkussenmenu, espressomachine, Wii en playstation (op aanvraag) en 

badjas en slippers. Voorts toegang tot The Level Lounge met dagelijks ontbijt, 

snacks en appetizers. 

The Level Kamer (ca. 35 m², max. 3 volw.): elegante kamer met twee twinbedden 

of kingsizebed gelegen op de bovenste etage. Met tuin-/zwembad- of zijzeezicht. 

Ook boekbaar op de begane grond met terras.

The Level Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 volw.): meestal met aparte woonkamer 

en slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met hydromassagebad.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoons Kamer (voor alleengebruik)  1564 1678 1998 1665

Tweepersoons Kamer  1027 1059 1272 1046

The Level Kamer Zijzeezicht  1286 1369 1611 1332

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 12/10/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19.   

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

1.987 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/melia-marbella-banus
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/melia-marbella-banus
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GRAN MELIÁ DON PEPE
       

Premium Kamer

Het Hotel Gran Meliá Don Pepe is een begrip aan de Costa del Sol! Hier gaan luxe 

en een prima service hand in hand. Bovendien heeft dit prestigieuze hotel een 

fraaie ligging op een toplocatie: aan zee, te midden van een weelderige tuin en 

op slechts 800 m van het centrum van Marbella. De levendige jachthaven Puerto 

Banús ligt op ca. 5 km. 

FACILITEITEN
Comfortabel ingerichte lounge met receptie, liften, kapsalon, bijouterie, 

business  center, twee tennisbanen en een paddlebaan. In de tuin bevinden zich 

het zwembad en kinderbad, gazons en een terras met ligbedden en parasols. 

Entertainmentprogramma. 

Verzorgde Spa by Clarins met verwarmd binnenzwembad met jacuzzi’s, stoom-

bad, sauna en fitnessruimte. Tevens massa ges en schoonheidsbehandelingen 

en Life & Sun Clinic-Health & Beauty. 

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

openstelling van de restaurants en bars is seizoen ge bonden. Het ontbijtbuffet 

wordt geserveerd in Veranda. Voor lunch en diner kunt u ook het à la carte 

steakrestaurant T-Bone Grill uitproberen. Tahini Restaurant & Sushi Bar serveert 

de beste Japanse gerechten. Salazonia biedt wijnen en tapas. Het Capuccino 

Grand Cafe schenkt koffie en drankjes. Voor snacks en drankjes kunt u terecht in 

de poolbar en de lobbybar Oyster, Caviar & Champagne Bar. De Pianobar Whisky 

Lounge biedt ‘s avonds livemuziek en Darcis is de ’sweet’ corner.

ACCOMMODATIE
Gran Meliá Don Pepe beschikt over 194 ruime kamers en suites, alle sfeervol 

ingericht en voorzien van airconditioning in de zomer, verwarming in de winter, 

tv, wifi, minibar en kluisje. Kleine badkamer met ligbad/douche en badjassen. 

Het merendeel van de kamers en suites beschikt over een balkon met zitje 

(behalve de Classic Bergzichtkamer). 

Classic Kamer Bergzicht (ca. 30 m², max. 3 pers.): elegante en frisse kamer.

Premium Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxueus en comfortabel 

geheel met balkon met zitje en zeezicht.

De Red Level kamers en Penthouse Suite Mediterraneo beschikken onder meer 

over Nespresso-apparaat en dagelijkse strijkservice van 1 stuk kleding. Verder 

iPod-dockingstation, Wii en playstation (op aanvraag). Voorts toegang tot de Red 

Level Lounge (kinderen zijn toegestaan) met conciërgeservice, tv, bibliotheek, 

dagelijks canapés en aperitief (11:00-21:00 uur), barservice met nationale 

merken (18:00 en 20:00 uur). 

Red Level Supreme Kamer (ca. 38 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 4e 

tot en met de 7e verdieping, met zeezicht.

Red Level Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gelegen op 

de hoeken van het gebouw, met apart zitgedeelte en massagedouche.

Grand Ocean Suite (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2volw. + 2 kind.): luxueuze suite 

gelegen op de hoogste etages met open plan woon- en slaapkamer en walk-in 

closet.

Penthouse Suite Mediterraneo (ca. 95 m², max. 2 volw + 1 kind): woon- en slaap-

kamer, een ruim dakterras met jacuzzi (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Kamer  1572 1542 1885 1367

Red Level Supreme Kamer  1894 1844 2169 1667

Honeymoon: fles cava en fruit bij aankomst op de kamer. 1 x diner voor 2 personen (excl. drankjes)

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/18 t/m 31/10/18 indien geboekt voor 31/01/18 en 

15% indien geboekt voor 28/02/18. 

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.

1.787 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/gran-melia-don-pepe
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/gran-melia-don-pepe
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PUENTE ROMANO MARBELLA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

       DELUXE

Junior Suite

Ongetwijfeld één van de beste hotels aan de Costa del Sol. Het gerenommeerde 

Puente Romano Marbella biedt reeds vele jaren een topkwaliteit en uitstekende 

service. Dit sfeervolle en op klassieke wijze ingerichte hotel is opgezet als 

een Andalusisch dorp te midden van een dichtbegroeide en bijzonder fraaie 

subtropische tuin van ca. 55.000 m². U treft hier een oude Romeinse brug, een 

overblijfsel van de oude weg van Rome naar Cádiz. Puente Romano ligt direct 

aan het strand, op ca. 3 km van Marbella. De luchthaven van Málaga bevindt zich 

op ca. 55 km.  

FACILITEITEN
Lounge met receptie, kleine winkelgalerij met exclusieve boetieks en kapsalon. 

De tennisclub heeft 10 banen, fitnessruimte, sauna en Turks Bad. In de tuin 

bevinden zich vier zwembaden (waarvan één verwarmbaar en één adults 

only) met terrassen, ligbedden, alsmede een apart kinderbadje. Tevens zijn er 

ligstoelen op het strand. Gasten krijgen korting op de greenfees van de 18-holes 

golfcourses in de omgeving. 

De in Andalusische stijl gebouwde Six Senses Spa biedt (tegen betaling)  diverse 

faciliteiten zoals een sauna, kruidenstoombad, hamam, hydrotherapiezwembad 

en verscheidene behandelkamers. U kunt hier terecht voor verschillende 

schoonheidsbehandelingen en massages. 

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

Voor de overige maaltijden heeft u de keuze uit meerdere restaurants 

(seizoengebonden en niet dagelijks geopend). Voor lunch en diner met 

mediterrane gerechten kunt u terecht in Sea & Grill in de Beach Club en voor het 

ontbijt in het Alhambra. El Chiringuito serveert internationale specialiteiten voor 

lunch en diner. Daarnaast kunt u een keuze maken uit diverse restaurants, zoals 

Nobu met Japanse specialiteiten voor het diner, Bibo voor tapas, het à la carte 

restaurant Serafina met Italiaanse gerechten, de Thai Gallery met authentieke 

Thaise cuisine, Het Monkey Club Restaurant met mediterrane smaken en het met 

twee Michelin-sterren bekroonde restaurant Dani García. Voor een lichte lunch 

zijn er de Pool Snack Bar bij het zwembad en The Club naast de tennisbanen. ’s 

Avonds is la Suite voor drankjes en muziek (vrijdag en zaterdag) geopend. Het 

hotel biedt een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 269 ruime suites, gelegen in 27 villa’s van maximaal 3 etages 

(enkele met lift), verspreid over de tuin. Een deel van de kamers bevindt zich in 

het hoofdgebouw of het aangrenzende bijgebouw langs de weg naar het strand. 

Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, zithoek, marmeren vloer, telefoon, 

tv, wifi, kluisje en minibar. Badkamer met bad, bidet, veelal aparte douche en 

badjassen. Balkon met zitje.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): elegante open plan woon- en slaapkamer 

(verschillend ingericht), niet in het hoofdgebouw. 

Deluxe Garden Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime woon- en 

slaapkamer met mediterrane accenten en ruime badkamer. In combinatie met 

een Junior Suite boekbaar als Family Kamer.

Grand Junior Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): open plan woon- en slaapkamer 

met inloopkast en met jacuzzibad. Ook boekbaar met zeezicht. 

Grand Junior Suite Kitchen (ca. 100 m², max. 3 pers.): woonkamer met keuken. 

Aparte slaapkamer, inloopkast en badkamer met bad en aparte douche. Met 

tuinzicht.

Deluxe Junior Suite Beach (ca. 60 m², max. 2 volw.): open plan woon- en 

slaapkamer met zeezicht. Ook boekbaar met tuinzicht als Deluxe Junior Suite 

Tuinzicht of met zijzeezicht als Deluxe Junior Suite  Zijzeezicht.

Mediterranean Suite (ca. 125 m², max. 4 volw. + 1 kind): 2 slaapkamers en aparte 

 woonkamer met mediterrane accenten. Met zeezicht.

Royal Beach Suite (ca. 140 m², max. 3 pers.): luxueuze suite met sauna en 

jacuzzibad. Balkon (76 m²) met ligbedden, jacuzzi en zeezicht (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen).

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/puente-romano-marbella
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/puente-romano-marbella
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Junior Suite Villa Armonía

Villa Pereza

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  1999 2131 2554 1816

Deluxe Garden Suite  2365 2547 3193 2138

Grand Junior Suite  2457 2625 3271 2180

Extra: 1 x gratis green fee per persoon per verblijf op Marbella Club Golf Resort bij verblijf van 

01/04/19 t/m 31/10/19.  1 gratis lunch (excl. drankjes) in Sea Grill Restaurant bij verblijf van 

12/10/19 t/m 20/10/19.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/19 t/m 17/07/19 indien geboekt voor 31/01/19, bij 

verblijf van 18/07/19 t/m 14/09/19 indien geboekt voor 28/02/19 en bij verblijf van 15/09/19 t/m 

31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19. Bij verblijf in een Junior Suite, Deluxe Garden Suite, Deluxe 

Junior Suite Tuinzicht, Grand Junior Suite en Family Kamer.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

PUENTE ROMANO IS EEN KLEIN PARADIJS WAAR U KUNT GENIETEN VAN WARME 

GASTVRIJHEID, EEN HOOG SERVICENIVEAU, ELEGANTE AMBIANCE EN DE 

UITSTEKENDE KEUKEN IN EEN PRACHTIGE ENTOURAGE!

1.566reviews

De meest exclusieve en ruime gastenverblijven binnen het Puente 

Romano Marbella zijn de stijlvolle en elegante villa’s. De ideale keuze 

voor diegenen die van nog meer privacy en ontspanning houden.

Villa Armonía (ca. 240 m², max. 10 pers.): luxe en moderne villa in 

duplexstijl, gelegen in de fraaie tuin van het resort. De villa beschikt 

over een woonkamer met keuken. Verder twee slaapkamers op de 1e 

verdieping, twee slaapkamers op de begane grond en één slaapkamer 

in het bijgebouw in de tuin. Iedere slaapkamer beschikt over een eigen 

badkamer. In de 240 m² privétuin een zwembad met zeezicht.

Villa Pereza (ca. 210 m², max. 8 pers.): ruime en elegante villa 

met moderne inrichting en directe toegang tot het strand met vier 

slaapkamers en badkamers. Verder een volledig ingerichte keuken, 800 

m² tuin met privézwembad, zeezicht en privé-parkeerplaats. Gasten 

kunnen gebruik maken van de Six Senses SPA en indien gewenst is er 

een auto ter beschikking.

Villa Margarita (90 m² max. 6 pers.): gelegen in het hart van het resort 

en gedecoreerd in mediterrane stijl met wit en zachte aardetinten. 

De villa beschikt over drie elegant ingerichte slaapkamers en twee 

badkamers (waarvan een met bad/douche en één alleen met douche), 

woonkamer met kitchenette. In de 450 m² privétuin een barbecue 

en een privézwembad (verwarmd) met ligbedden. De villa heeft een 

privé-parkeerplaats. De villas zijn inclusief limousineservice binnen 

Nederland.

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

en volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

PUENTE ROMANO VILLAS

       DELUXE

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/puente-romano-marbella
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/puente-romano-marbella
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MARBELLA CLUB HOTEL 
GOLF | FAMILY

       DELUXE

Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa is een exclusief gerenommeerd hotel 

met het karakter van een klassiek wit Andalusisch dorp. Persoonlijke service 

en elegantie is verzekerd te midden van fraaie subtropische tuinen die door het 

milde klimaat het hele jaar door bloeien. Dit resort met alle denkbare faciliteiten 

ligt direct aan het strand in het hart van de ‘Golden Mile’ tussen Marbella en 

Puerto Banús en biedt u een verfijnde sfeer en hoge kwaliteit. De luchthaven van 

Málaga bevindt zich op ca. 60 km. 

FACILITEITEN
Elegante receptie met sfeervolle lounge en diverse boetieks waaronder een 

juwelier. In de fraaie subtropische tuinen liggen 2 zwembaden (verwarmbaar) 

omgeven door zonneterrassen, ligbedden en parasols. De Kids Club (5.000 m², 

tegen betaling) is een paradijs voor de jongste gasten. Hier kunnen kinderen 

tussen 4 en 14 jaar zich uitstekend vermaken met o.a. een dansstudio, kinder-

keuken en een muziek- en computerkamer. Babysit is mogelijk op aanvraag. 

Tevens is er een fitnessruimte en een elegante Beach Club met verschillende 

watersportmogelijkheden. Bij het zusterhotel Puente Romano kunt u gebruik 

maken van de tennis- en paddlebanen. Voor paardrijden kunt u terecht in de 

stallen van Marbella Club die op ca. 20 minuten afstand liggen. Voor golflief-

hebbers is er het door Dave Thomas ontworpen Marbella Club Golfresort 

(18-holes) op ca. 18 km afstand. 

De Thalasso Spa & Wellness (800 m² en tegen betaling) met tuin is een centrum 

voor ontspanning en beschikt onder andere over een zeewaterzwembad, 

stoombad, sauna en hamam. U vindt hier ook een ontspanningsruimte en 

verschillende behandelkamers. Hier kunt u terecht voor diverse schoonheids-en 

lichaamsbehandelingen, massages en bodywraps. Er is tevens een ruime 

keuze uit traditionele Thalassotherapiebehandelingen en holistische therapie-

behandelingen zoals reflexology en acupunctuur wordt hier aangeboden. 

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

restaurants worden gekenmerkt door design, elegantie en een ontspannen sfeer. 

Voor een fijne start van de dag kunt u uw ontbijt gebruiken in de Winter Garden 

met vers gebakken brood, heerlijke sappen en/of een goed glas champagne. 

Het gezellige MC Café is een informeel eetcafé met een internationaal menu 

voor ontbijt, lunch en diner. Neem plaats op het terras van het stijlvolle MC 

Beach en geniet van het strandleven. Het restaurant serveert gourmetsalades 

en grillgerechten voor lunch en diner. De Beach Club is dagelijks geopend en 

biedt naast een uitzonderlijk internationaal buffet traditionele paella’s en verse 

visgerechten. In het hart van de Marbella Club ligt Garden Pool, de al fresco 

bar gelegen bij het zwembad. Hier kunt u terecht voor salades, broodjes en 

andere lichte maaltijden. Voor een heerlijk diner in een romantische setting 

bent u bij The Grill op het goede adres. Bestel hier een klassieker of één van 

de gerechten gecreëerd door de bekroonde chef-kok, Juan Gálvez. Het terras 

van de Golf Club House leent zich uitstekend voor een lunch. Op het menu staan 

populaire Andalusische en Spaanse gerechten. ’s Avonds kunt onder het genot 

van een digestief zoals één van de befaamde cocktails ‘ the Minty Sau Sau’ 

onder de Spaanse sterrenhemel genieten van livemuziek in de Summer Bar. In 

de exclusive Champagneroom heeft u de keuze uit maar liefst 65 verschillende 

soorten champagne. Het hotel biedt 24-uurs roomservice.  

ACCOMMODATIE
Dit in Andalusische stijl ontworpen resort beschikt over 110 kamers en suites 

en 15 villa’s die zijn ontworpen om u ware luxe en elegantie te bieden. Alle 

zijn voorzien van airconditioning, satelliet-tv, minibar en kluisje, marmeren 

badkamer met bad, douche, badjassen, slippers en haardroger. Balkon of terras 

met zitje.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): kamer met modern design, zitgedeelte 

en resortzicht. 

Deluxe Beach Front (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruime, elegante kamer gelegen 

naast de Beach Club met  ruim balkon met zeezicht.

Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte gelegen 

bij het zwembad met tuinzicht. 

Deluxe Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): moderne, ruime suite met 

privéterras.

Tuin Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): elegante woonkamer en slaapkamer met 

resort of tuinzicht.

Deluxe Tuin Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): ruime, modern 

ingerichte suite in mediterrane stijl met aparte woon- en slaapkamer met 

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/130500/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/130500/
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Villa Añil Kids Club

Villa del MarDeluxe Kamer

gemeubileerd privé terras of balkon en tuinzicht.

Duplex Suite (ca. 120 m², max. 5 pers.): modern ingerichte suite in duplex-

stijl. Woonkamer met 2 slaapkamers, 2 badkamers en gastentoilet. Terras met 

tuinzicht.

  

    

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  2435 2919 2972 1772 

Tuin Suite  3261 3962 4015 2251

Extra: 1 x gratis Green Fee bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19.  Bovendien 1 x lunch (excl. drank-

jes) bij verblijf van min. 7 nachten van 15/09/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/07/19 t/m 24/08/19 indien geboekt voor 31/03/19 en bij 

verblijf van 20/10/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/12/18.

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.

825 reviews

Tijdloze majestueuze villa’s voor uw luxe vakantie aan de Costa del Sol. 

Villa del Mar (ca. 2.500 m², max. 12 pers.): luxueuze villa direct aan 

het strand (direct toegang) met discrete entree, fraaie binnenplaats met 

fontein en tropische vegetatie. Zes slaapkamers (van ca. 80 tot 250 m²). 

De ‘Master Bedroom’ heeft een jacuzzi en directe toegang tot de hamam. 

Verder zijn er negen badkamers, woon- en eetkamer, filmzaal, keuken 

en groot zwembad. De fraaie tuinen (ca. 3.700 m² ) zijn geïnspireerd op 

het Alhambra met bomen, fonteinen en watervallen. 

Villa - 2 slaapkamers (ca. 150 m², max. 5 pers.): in mediterrane stijl 

ingerichte villa met twee slaapkamers met eigen badkamer en aparte 

woonkamer. Met privétuin-/patio met resortzicht. Ook boekbaar met 

privézwembad met resortzicht als Villa - 2 slaapkamers met Zwembad.

Villa - 3 slaapkamers met Zwembad (ca. 240 m², max. 7 pers.): gelegen 

in het hart van het resort op de begane grond met twee slaapkamers 

en ieder zijn eigen badkamer, woonkamer en een compleet uitgeruste 

keuken. Op de eerste verdieping een ruime slaapkamer met badkamer. 

Met privétuin met zwembad. Met resortzicht. Ook te boeken als 

Villa Bel Air (in het hart van het resort) of als Villa Casabel (gelegen 

naast de Kidsclub). Tevens boekbaar met vier slaapkamers (275 m²) als 

Villa - 4 slaapkamers met Zwembad of Villa El Cortijo met een 

modernere inrichting en een kitchenette.

Villa Añil (ca. 350 m², max. 11 personen): elegante villa bestaande uit 

twee woonkamers, compleet ingerichte keuken, vijf slaapkamers en vijf 

badkamers. Verder een fitnessruimte, massageruimte en een sauna. 

Privétuin met zwembad.

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

vliegreis van en naar Malaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Villa - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 4013 4898 4956 2557

Villa - 3 Slaapakmers zwembad (o.b.v. 6 pers.) 4074 5587 5640 2255

 

MARBELLA CLUB VILLAS & VILLA DEL MAR

       DELUXE

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/130500/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/130500/
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DON CARLOS RESORT & VILLAS
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

       

Beach Club

De uitstekende faciliteiten en de vriendelijke service typeren het gerenommeerde 

Don Carlos Hotel. Dit hotel is geschikt voor gasten die van modern design 

houden en voor families met kinderen, vanwege de unieke kindvriendelijke 

omgeving. Dit aangename en rustig gelegen hotel ligt direct aan één van de 

mooiste stranden van de Costa del Sol en beschikt over een subtropische tuin 

van 4 ha met vijverpartijen met vissen en waterlelies, met vele soorten bloemen, 

planten en bomen en het geluid van fluitende vogels. Het hotel ligt ca. 11 km van 

Marbella en ca. 38 km van de luchthaven.

FACILITEITEN
Comfortabele en moderne lounge met receptie, winkel, businesscenter, kapsalon 

en een miniclub (seizoengebonden). Verder is er een kinderzwembad en een 

speeltuin. In de riante tuin liggen 2 grote zwembaden (waarvan 1 verwarmbaar) 

omgeven door zonneterrassen met ligbedden en een fitnessruimte. De 

Clubmare Kidsclub (van 4 t/m 12 jaar) is een plek waar kinderen zich niet snel 

zullen vervelen. Er worden activiteiten georganiseerd, afgestemd op de leeftijd 

van het kind en onder professionele begeleiding (seizoengebonden). De Orange 

Beachclub is bijzonder en heeft een spectaculair 1000 m² zwembad met een 

uniek design en beschikt ‘s zomers over een bar/restaurant. Tevens is er een 

tennisacademie met 7 tennisbanen. 

The Oasis Spa biedt naast lichaamsbehandelingen en massages een 

binnenzwembad, hydromassagejets, sauna en een stoombad. 

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

Voor de overige maaltijden heeft u de keuze uit de volgende restaurants 

(seizoengebonden en niet dagelijks geopend): Los Naranjos serveert het 

ontbijtbuffet. In het á la carte restaurant Bahia met terras kunt u terecht voor 

diner met mediterrane gerechten en in La Trattoria voor Italiaanse delicatessen. 

Het in de tuin gelegen sfeervolle Ombú serveert fine dining Aziatische gerechten. 

Bij bar La Terrasse kunt u genieten van de ondergaande zon met livemuziek. Sol   

y Sombra is het restaurant bij het zwembad met terras. Het is geopend voor 

ontbijt, lunch en diner. Op het menu staan onder ander traditionele Spaanse 

gerechten zoals paella maar ook Italiaanse pastas en pizza’s en gezonde 

salades. Het hotel biedt 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 243 modern ingerichte kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, 

wifi-internet, tv, cd-speler, minibar en kluisje. Superior kamers zonder balkon.

Superior Kamer Bergzicht (ca. 28 m², max. 3 pers.): met zachte en warme tinten 

gedecoreerd en gelegen op de 1e t/m 4e etage, met bergzicht en panorama 

raam. Ook boekbaar met zeezicht op de 3e en 4e etage.

Deluxe Kamer (ca. 33 m², max. 3 pers.): gelegen op de 4e t/m 14e etage met 

prachtig zijzeezicht (Malaga- of Marbellazicht (Deluxe Premium)), balkon met 

zitje.

Deluxe Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): gelegen op de 10e en 11e etage. Woon-/

slaapkamer, 2 badkamers, balkon met zitje.

Presidential Suite (ca. 130 m², max. 4 volw. + 2 kind.): luxe suite met ruime 

woonkamer met eetkamer, cd-speler, 2 slaapkamers en 2 badkamers 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Villa’s

De geschakelde villakamers liggen naast het hoofdgebouw en bevinden zich op 

slechts 2 minuten loopafstand van het hotel. Zij beschikken over eigen faciliteiten 

zoals een zwembad met rondom ligbedden, butlerservice en parkeerplaats. 

Ze zijn uit rode baksteen opgetrokken en hebben strakke lijnen met veel open 

ruimtes om zonlicht door te laten. 

De villa’s bieden veel rust en privacy en combineren harmonieus alle faciliteiten 

van een 5-sterrenhotel met de voordelen van een comfortabele villa. Gasten 

kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het Don Carlos Hotel. Alle 24 

villa’s hebben een moderne sfeervolle inrichting en beschikken onder meer over 

dvd en hifi met MP4.

Villa - 1 Slaapkamer (ca.100 m², max 3 pers.): luxe ingerichte woonkamer met 

flatscreen-tv, wifi, compleet ingerichte keuken, slaapkamer met kingsizebed, 

badkamer, terras met directe toegang tot het zwembad.

Villa - 2 Slaapkamers (ca. 150 m², max. 5 pers.): gelegen op de 1e verdieping, 

in duplexstijl met woonkamer, keuken, slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden 

en badkamer, balkon met tuin/zwembadzicht. Boven een tweede slaapkamer 

met badkamer.

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/don-carlos-resort-villas
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/don-carlos-resort-villas
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-Superior kamer

Oasis Kamer

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1039 1213 1468 1239

Deluxe Kamer Málaga  1135 1365 1713 1391

Deluxe Suite   1739 1913 2167 1939

Extra: per dag max. 4 uur een huurauto (Mini Cooper indien beschikbaar) ter beschikking bij verblijf 

in een villa. 1x gratis toegang tot de Thermal Circuit in de Spa bij min. verblijf van 6 nachten.

Vroegboekkorting: 20% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 12/10/19 t/m 

27/10/19 in Superior kamer Bergzicht en Zeezicht, Deluxe Kamer en Deluxe Premium Kamer indien 

geboekt van 13/08/19 t/m 30/09/19. 

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.

1.680 reviews

Dit exclusieve gedeelte met hedendaagse architectuur en smaakvolle 

inrichting is voor adults only (vanaf 16 jaar). In The Oasis geniet 

u onder meer van de volgende privileges: privé check-in, aparte 

ontbijtruimte, gratis entree tot de Beach Club, The Oasis Spa (Thermal 

circuit) en fitnessruimte van de tennisacademie. Alle zijn modern en 

met natuurlijke tinten ingericht en voorzien van extra’s zoals Ipod-

dockingstation en koffie-/theezetfaciliteiten.

Oasis Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw.): fraaie ruime kamer. Uitzicht 

landinwaarts of op de villa’s. Ook boekbaar met zeezicht.

Oasis Suite (ca. 84 m², max. 2 volw.): ruime suite met aparte woon- 

en slaapkamer. In de woonkamer bevindt zich een zit- en eetgedeelte. 

Uitzicht landinwaarts of op de villa’s. Ook boekbaar met zeezicht.

Oasis Appartement (ca. 75 m², max. 2 volw.): ruim appartement gelegen 

op de 1e verdieping met volledig ingerichte keuken. Woonkamer 

en aparte slaapkamer. Groot terras (130 m²) met tuinmeubilair en 

plungepool. Met bergzicht. 

Oasis Imperial Suite (ca. 84 m², max. 2 volw.): luxueuze suite gelegen 

op de vierde verdieping met plungepool op het dakterras en met 

fraai uitzicht. Compleet gemeubileerd balkon met Balinees bed, 

loungebanken, eettafel, ligbedden en parasols.

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

vliegreis naar en van Málaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Oasis Kamer  1634 1910 2299 1698

Oasis Suite  2391 2687 3472 2329

Extra: dagelijks fruit op de kamer, gratis toegang tot de Thermal Circuit in de Spa, Don 

Carlos Beach Club & Sport Club Gym en u ontvangt een strandtas.

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

THE OASIS BY DON CARLOS

       

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/the-oasis-by-don-carlos-resort
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/the-oasis-by-don-carlos-resort
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MELIÁ SANCTI PETRI
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

De indrukwekkende landschappen van Andalusië en de charmante natuurlijke 

schoonheid van de Atlantische kust vormen slechts een deel van de 

aantrekkingskracht van dit hotel. Het ruim opgezette en stijlvolle Meliá Sancti 

Petri, gebaseerd op de architectuur van Andalusische paleizen heeft een 

idyllische binnenplaats met tuinen, fonteinen en terrassen en ligt direct aan het 

8 km lange en brede zandstrand Playa la Barrosa. Het is een ideaal hotel voor 

gezinnen met kinderen, strand- en natuurliefhebbers en gasten die het echte 

culturele leven van deze streek willen leren kennen. Er is tevens een gedeelte 

alleen voor volwassenen. De wijk Novo Sancti Petri ligt op ca. 6 km van de stad 

Chiclana met restaurants en winkels. De sherrystad Jerez (60 km) en Gibraltar 

(90 km) zijn aantrekkelijke excursiedoelen. De luchthaven van Sevilla bevindt 

zich op ca. 150 km afstand.

FACILITEITEN
In de entree vindt u een elegante receptie en diverse winkeltjes. In de ruime tuin 

ligt een groot zoetwaterzwembad met kinderbad omgeven door zonneterrassen 

met ligbedden en parasols. Aan het strand zijn tevens ligbedden. De kidsclub ‘Kids 

& Co’ (tot 12 jaar) is ideaal voor de kleinere gasten met in de zomer verschillende 

leuke activiteiten. In het wellnesscenter met onder andere Finse sauna, 

Romeins bad, hamam, Vichy douche, whirlpool, en een hydrothermaalzwembad 

kunt u heerlijk ontspannen. Tevens is er een moderne fitnessruimte en een 

uitgebreid programma van massages en schoonheidsbehandelingen. Verder is 

er een golfdesk om u te assisteren bij een bezoek aan een van de vijf golfbanen 

die in de directe omgeving van het hotel liggen. In de nabijheid van het hotel 

is er tevens de mogelijkheid om fietsen te huren en andere (water)sporten te 

beoefenen zoals tennis en surfen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en volpension zijn 

mogelijk. In het hoofdrestaurant El Patio worden zowel ontbijt als diner in 

buffetvorm opgediend met showcooking en meerdere avonden per week 

verschillende internationale themabuffetten in een typische Andalusische sfeer. 

In de zomer ’s avonds livemuziek (piano, flamenco, etc.) met terras voor ‘al 

fresco’ dineren. Alevante is een exclusief en elegant à la carte restaurant met 

visspecialiteiten en een uitstekende wijnkaart geopend voor diner. Het à la carte 

restaurant Aqua met terras naast het zwembad serveert mediterrane gerechten 

met verse seizoengebonden producten en is geopend voor de lunch. Don Juan is 

een gezellige tapasbar voor Spaanse tapas en andere heerlijke hapjes, drankjes 

en cocktails. De Poolbar & Möet Chandon Corner serveert verse vruchtensappen, 

cocktails en exclusieve champagne. In de Dune Beach Club aan het strand met 

aangename muziek kunt u terecht voor verschillende drankjes. Het hotel biedt 

een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 225 comfortabele kamers en suites verdeeld over drie ver- 

diepingen die voorzien zijn van airconditioning, telefoon, wifi, satelliet-tv, 

minibar, kluisje, badkamer met bad, aparte douche, haardroger en badjassen. 

Alle kamers hebben terracottavloeren en een terras of balkon met verschillende 

uitzichten. Derde persoon slaapt op een extra bed.

Premium Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): stijlvol ingerichte kamer. Balkon 

of terras met tuinzicht. Ook boekbaar met zwembad,-golf,- zijzee,- of frontaal 

zeezicht.

Family Kamer (ca. 40 m², max. 4 pers.): ruimere kamer met twee extra bedden. 

Balkon of terras met tuinzicht.

The Level Frontaal Zeezicht (ca. 40 m², max. 4 pers.): ruimere, elegante en lichte 

kamer met zitgedeelte, Nespresso-apparaat en cd-speler. Balkon of terras met 

zitjes en frontaal zeezicht. Deze kamer is ook boekbaar met directe toegang 

tot de tuin als The Level met Tuin of met direct toegang tot het adults only 

zwembad als The Level Zwembad (ca. 35 m², max. 2 volw.). Deze laatste twee 

kamers beschikken over een Balinees bed en ligbedden.

The Level-gasten kunnen gebruik maken van het The Level privézwembad 

(alleen voor volwassenen, vanaf 18 jaar). Tevens is uw kamer voorzien van vers 

fruit. U heeft ook toegang tot The Level Lounge (of Don Fernando Bar), waar 

u onder meer gebruik kunt maken van het ontbijtbuffet, hapjes, drankjes en 

gedurende bepaalde uren open bar. Conciërgeservice, persoonlijke check-in en 

u ontvangt dagelijks een internationale krant.

Suite (ca. 61 m², max.  2 volw. + 2 kind. ): ruime, lichte suite met open plan 

woongedeelte gelegen aan de voorzijde van het paradijselijke strand van La 

Barrosa. De suites op de 1e en 2e verdieping hebben uitzicht op de Atlantische 

The Level Zwembad

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-de-la-luz/melia-sancti-petri
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-de-la-luz/melia-sancti-petri
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Oceaan en de suites op de begane grond hebben een privétuin en uitzicht op de 

duinen en tuin. Balkon of terras met zitjes. Voor gasten die in een suite verblijven 

is The Level-service inbegrepen.

Presidential Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime, klassiek ingerichte 

woonkamer met aparte slaapkamer. Badkamer met jacuzzi. Gelegen op de 1e 

of 2e verdieping met ruim balkon met ligbedden, teakstoelen en fraai zeezicht 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Kamer  1097 1031 1592 1029

Premium Kamer Zwembadzicht  1159 1092 1681 1090

The Level met Tuin  1554 1552 2863 1550

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/19 t/m 25/07/19 en van 25/08/19 t/m 31/10/19 in-

dien geboekt voor 28/02/19.

Welkomstattentie: Welkomst cocktail bij aankomst. 

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.

1.830 reviews

Premium Zwembadzicht
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GRAN CANARIA

Gran Canaria, eiland met een surplus aan vakantiegenoegens voor een luxe verblijf. Een eiland ook met vele verschillende gezichten 

met een ruig en verrassend binnenland, duinlandschappen, schitterende stranden en het hele jaar door een mild klimaat.

AUTOHUUR

Op Gran Canaria bieden wij het Salobre Hotel, Resort 

& Serenity inclusief autohuur aan. Uiteraard is het 

ook mogelijk om bij de overige accommodaties 

een huurauto bij te boeken, in aanvulling op of ter 

vervanging  van de privétransfers.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP GRAN CANARIA HEBBEN VOORAL PALM BEACH 

EN HET LOPESAN VILLA DEL CONDE ONS HART 

GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA’S 236-237 EN 244-245

Al op een paar  kilometer uit de kust treft u op Gran 

Canaria volop stille dennenbossen, kale woestijn-

achtige gebieden en plotsklaps nevelige hellingen 

vol varens en bloemen. 

Terwijl in het binnen land u het gevoel bekruipt dat 

hier de tijd heeft stilgestaan, is aan de zuidkust 

van het eiland de toeristenindustrie vrijwel onop-

houdelijk in beweging. 

Vooral de plaatsen Playa del Inglés en Maspalomas 

zijn de afgelopen decennia uitgegroeid tot ware 

vakantie metropolen. U vindt er grote, moderne win- 

kel centra, maar ook diverse winkeltjes voor 

souvenirs of lokale specialiteiten. En natuurlijk een 

ontelbare hoe veel heid restaurants, bars en disco-

theken. Op de uitgestrekte promenades, boulevards 

en in kleine en grote winkelstraten heerst altijd een 

gezellige drukte. 

Ten oosten van Playa de Inglés ligt de kustplaats 

San AgustÍn met een rustig, mooi gelegen strand 

en een aangename boulevard. Hier selecteerden wij 

voor u het populaire adults only hotel Don Gregory 

by Dunas.

Bij Maspalomas ligt het unieke duinlandschap 

‘Dunas de Maspalomas’, in feite een stukje Sahara. 

De wind speelt zijn spel met zand, waardoor de 

duinen continue van vorm veranderen en daarom 

ook wel de ‘wandelende duinen’ worden genoemd. 

In Maspalomas selecteerden wij het verfijnde 

designhotel Palm Beach en het exclusieve boutique 

hotel Grand Hotel Residencia. 

In het hart van Playa del Ingles kozen wij voor het 

adults only Bohemia Suites & Spa. 

Aan de nabijgelegen Costa Meloneras kunt u een 

keuze maken uit het moderne en trendy Lopesan 

Baobab Resort, het kindvriendelijke Lopesan Costa 

Meloneras Resort en het in traditioneel Canarische 

stijl opgetrokken Lopesan Villa del Conde Resort. 

Enkele kilometers landinwaarts bieden wij het 

Salobre Hotel, Resort & Serenity naast 2 golfbanen 

aan. 

Las Palmas

Meloneras Maspalomas

Bohemia
SuitesSalobre

Palm BeachCosta Meloneras Residencia
Villa del Conde

Baobab
Don

Gregory

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

Dagtemperatuur in °C 19 19 20 20 21 22 24 24 25 24 22 20

Watertemperatuur in °C 18 17 17 19 19 21 23 23 24 22 20 19

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

Dagen met enige neerslag 5 4 3 1 1 0 0 0 1 3 5 6
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SALOBRE HOTEL, RESORT & SERENITY
GOLF | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Salobre Hotel, Resort & Serenity, met alle comfort vindt u enkele kilometers 

landinwaarts op een unieke locatie. Op een hoogte van 230 m geeft de 

bergachtige omgeving u een gevoel van inner lijke rust. Het hotel kenmerkt 

zich door bijzondere architectuur, waarbij gebruik gemaakt is van natuurlijke 

materialen, beton en glas. Ondanks het strakke, moderne design heerst er een 

warme sfeer. Het complex bevindt zich op ca. 10 km van Maspalomas met zijn 

prachtige duinen en uitgestrekte zandstrand. De luchthaven ligt op ca. 38 km 

afstand. 

FACILITEITEN
In het hoofdgebouw bevindt zich de receptie en een Pro Shop. Er zijn zes 

zwembaden, gebouwd op verschillende niveaus en omringd door zonne ter-

rassen met ligbedden en parasols. Het grote zwembad heeft een panoramisch 

uitzicht over de Atlantische Oceaan. Het verwarmde zwembad gelegen op het 

hoogste gedeelte van het hotel is toegankelijk vanaf 16 jaar. Er is een gratis 

shuttle bus naar het Beachhouse aan het strand. Hier kunt u gebruik maken van 

een klein zwembad, ligbedden en douches. De Panchurro kidsclub (4 t/m 12 jaar) 

heeft een speeltuin en kinderzwembad. Naast het hotel bevindt zich de Salobre 

Golf bestaande uit 2 golfbanen met totaal 36-holes. In de 1.500 m² grote Aloe 

Wellness kunt u genieten van massages en schoonheidsbehandelingen. Hier 

bevinden zich onder andere een buitenzwembad met hydromassage, stoombad, 

hamam, Finse sauna, biosauna, sensations-douche en een relaxlounge (vanaf 

16 jaar). Mogelijkheid om e-bikes te huren. Tevens is er een fitness met zeezicht

De verzorging is op basis van halfpension. In de Sens Kitchen Patio Garden kunt 

u genieten van het ontbijt en diner met showcooking. La Palmera met uitzicht 

over het zwembad is een lunchrestaurant met als specialiteit rijstgerechten. 

Voor internationale en Italiaanse gerechten kunt u terecht in Trattoria Moderna. 

De Perenquen Bar serveert cocktails. Hoyo 19 met spectaculair uitzicht biedt 

verfrissende drankjes. Ten slotte is er roomservice van 7.00 tot 24.00 uur.

ACCOMMODATIE
De 313 kamers zijn modern en trendy ingericht met fraaie natuurlijke mate ria len. 

Alle zijn voorzien van airconditioning, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten, mini bar, 

flatscreen-tv, wifi en telefoon. Badkamer met bad en aparte regendouche, toilet, 

make-upspiegel, haardroger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje. 

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer op lager gelegen 

verdiepingen. Ook boekbaar voor 2 volw. + 1 kind als Family Kamer (ca. 45 m²).

Deluxe Golfzicht (ca. 42 m², max. 2 pers.): hoger gelegen kamer met golf- of 

bergzicht. Ook boekbaar met twee Deluxe Kamers met verbindingsdeur als 

Deluxe Interconnecting Kamer (max. 2. volw. + 2 kind.).

Junior Suite (ca. 84 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime suite met aparte woon-/

slaapkamer. Met golfzicht.

Suite Bergzicht (ca. 79 m², max. 2 volw. + 2 kind.): met een aparte woonkamer, 

ruim terras of balkon met ligbedden en bergzicht. Ook boekbaar met 

panoramazicht.

Presidential Suite (ca. 162 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegante, ruime woonkamer. 

Groot dakterras met jacuzzi en ligbedden (limousine service binnen Nederland 

inbegrepen). 

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1247 1096 1155 1276

Junior Suite  1466 1322           1378       1498

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 27/04/19 t/m 05/05/19 en van 19/10/19 t/m 27/10/19.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/01/19 en 

15% indien geboekt voor 31/03/19. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

3.369 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/salobre-hotel-resort-serenity
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/salobre-hotel-resort-serenity


234 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Gran Canaria | Playa del Ingles

BOHEMIA SUITES & SPA
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

    

Junior Suite Zeezicht

Het acht verdiepingen hoge designhotel Bohemia Suites & Spa is een ver fijn de 

oase te midden van Playa del Inglés en combineert luxe met een levendige 

omgeving. Het adults only hotel is met name geschikt voor ‘free-minded people’ 

en een trendy publiek dat van het leven geniet op ieder niveau. Het strand ligt op 

ca. 300 m en de luchthaven op ca. 32 km afstand.

FACILITEITEN
In de weelderige tuin bevinden zich twee zwembaden, waarvan 1 verwarmd 

en een jacuzzi omringd door terrassen met ligbedden en parasols. In de Siam 

Spa kunt u terecht voor verschillende (Thaise) massages, schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen en aromatherapie. Verder zijn er 2 sauna’s, een Turks 

bad en een fitnessruimte aanwezig. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het 360º à la carte restaurant 

met terras en lounge serveert creatieve, medi terrane gerechten met Franse 

en Aziatische invloeden en is gelegen op de bovenste verdieping. Het biedt 

een adembenemend panoramisch uitzicht over de oceaan en de duinen van 

Maspalomas aan de ene kant en de bergen aan de andere kant. Het is geopend 

voor ontbijt, lunch en diner. Het Dunes restaurant met terras is geopend voor 

het diner. Naast het zwembad ligt de Saffire Poolbar waar u kunt genieten van 

tropische cocktails en kleine gerechten. Er is 24-uurs roomservice beschikbaar.

ACCOMMODATIE
De 67 elegante en sfeervolle, modern ingerichte kamers en suites zijn ontworpen 

in warme natuurlijke kleuren met mahoniehouten vloeren en olijfhouten 

meubelen. De kamers beschikken over airconditioning, Apple Imac-tv met iPod-

dockingstation, kluisje, minibar en wifi. Badkamer met douche, haardroger, 

badjassen en slippers. Vanaf Junior Suites ontvangen gasten een eigen tablet 

met 4G wifi-verbinding om ook buiten het hotel te gebruiken.

Deluxe Kamer (ca. 23 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met tuinzicht 

of gedeeltelijk zeezicht. Badkamer met regendouche. Gelegen op lagere 

verdiepingen (1,2,3). Ook boekbaar met zeezicht.

Junior Suite (ca. 46 m², max. 2 volw.): moderne open plan kamer met verfijnd 

interieur, espressoapparaat en inloopkast. Ligbed op het balkon. Met uitzicht 

over de tuin. Ook boekbaar met zeezicht.

Corner Junior Suite (ca. 70 m², max. 2 volw.): kleurige kamer gelegen op de 3e, 

4e of 5e verdieping met twee balkons en badkamer met douche en apart toilet. 

Verder een extra toilet en een vrijstaand bad.

Sky Suite (ca. 105 m², max. 2 volw.): stijlvolle en ruimere suite met woon- en 

aparte slaapkamer, gelegen op de 6e of 7e verdieping. Badkamer met douche en 

bad. Twee balkons met zee- of duinzicht. 

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

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer (voor alleengebruik)  2059 1338 1543 1672

Deluxe Kamer  1289 882 1005 1092

Junior Suite Zeezicht  1921 1240 1437 1555

Vroegboekkorting: 35% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 15/02/19 en 

25% indien geboekt vanaf 16/02/19 en uiterlijk 30 dagen voor aankomst.  

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.615 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/bohemia-suites
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/bohemia-suites
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DON GREGORY BY DUNAS
ADULTS ONLY

    

Zeezicht Kamer

Dit populaire adults only hotel is gelegen aan het strand van Las Burras in San 

AgustÍn, biedt onmiddellijke toegang tot het strand en heeft een zeezicht om van 

te watertanden. Het Don Gregory by Dunas is toegankelijk voor gasten vanaf 16 

jaar en is een geweldige plek voor diegenen die willen genieten van een rustig 

verblijf met goede maaltijden en een perfecte service. Kortom een hotel met 

een prima prijs-kwaliteitverhouding. De luchthaven van Las Palmas ligt op ca. 

28 km afstand.

FACILITEITEN
Ruime, smaakvolle entree met receptie, loungebar en terras. Wifi in de open-

bare ruimtes inclusief. Verder zijn er twee verwarmbare zoetwaterzwembaden 

omringd door ligbedden en parasols.

U kunt gebruik maken van de Spa met beautycenter, klein zwembad met hydro-

massage, sensation-douches en mogelijkheden voor massage, Turks bad, sauna 

en relaxrooms (tegen betaling). Tevens is er een fitness en in de omgeving zijn 

er mogelijkheden voor diverse watersporten, minigolf en een duikcenter (tegen 

betaling). Gedurende de dag is er soft entertainment en iedere avond muziek. 

Twee maal per week kunt u genieten van professio nele shows. 

De verzorging is op basis van halfpension. All inclusive is mogelijk, U maakt voor 

zowel ontbijt als diner gebruik van het restaurant ‘Gregs Kitchen’ met terras, 

buffetmaaltijden met een keur aan warme en koude gerechten, thema-buffetten 

en showcooking. In de poolbar ‘Gregs Bar’ geniet u eventueel van een lunch à 

la carte, alsmede van warme en koude snacks en koffie, thee met cake. Er geldt 

een dresscode in het restaurant.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt in totaal 241 comfortabel en modern ingerichte kamers en suites. 

Alle zijn voorzien van airconditioning, tv, wifi, telefoon, kluisje (tegen betaling) 

en minibar (op verzoek en tegen betaling gevuld). Badkamer met douche, toilet 

en haardroger.

Zeezicht Kamer (ca. 29 m², max. 3 volw.): comfortabele kamer met balkon en 

zeezicht met zitje, gesitueerd vanaf de eerste tot en met de 6e verdieping.

Zwembadzicht Kamer (ca. 29 m², max. 3 volw.): comfortabele kamer met terras 

met zitje, gesitueerd op zwembad niveau. Beperkt zeezicht mogelijk. 

De onderstaande kamers bieden extra services zoals: badjassen, slippers, 

koffie-/theezetfaciliteiten,  gratis kluisje, minibar met frisdrankjes (bij aankomst), 

i-Pad/i-Pod-station, hoofdkussenmenu, onbijt in de kamer (op verzoek), toegang 

tot het privé zonneterras op de 4e verdieping en welkomstpakket. 1x per verblijf 

vrije toegang tot de Spa.

Premium Kamer (ca. 29 m², max. 3 volw.): is identiek aan de Zeezicht Kamer, 

maar gelegen op de 7e of 8e verdieping met fantastisch uitzicht over de 

Atlantische Oceaan. 

Premium Top Kamer (ca. 29 m², min./max. 2 volw.): op de 9e verdieping met 

adembenemend uitzicht over zee en ligbedden op het ruime balkon.

Premium Suite Duplex (ca. 60 m², max. 3 volw.): suite gelegen op de 8e 

verdieping en verdeeld over 2 etages, Op de begane grond een woonkamer met 

balkon met zitje, satelliet-tv, minibar. Badkamer met bad. Boven bevindt zich 

een open slaapkamer met venster, satelliet-tv, badkamer met douche. Er zijn 

ligbedden op het ruime balkon.

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

naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Zeezicht Kamer (voor alleengebruik)  1306 1178 1276 1402

Zeezicht Kamer  949 828 920 1045

Premium  Top Kamer  1189 1068 1159 1285

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19  indien geboekt voor 31/03/19. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en toeslagen voor all inclusive: vraag uw reisadviseur of 

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

173 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/the-oasis-by-don-carlos-resort
https://www.silverjet.nl/nl/spanje/costa-del-sol/the-oasis-by-don-carlos-resort
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PALM BEACH
DESIGN

    

Tweepersoonskamer

Het Palm Beach hotel heeft een meer dan uitstekende reputatie, een verfijnde 

keuken en vele terugkerende tevreden gasten. Dankzij de bijzondere 

kleurencombinaties en de retro inrichting uit de jaren ‘70 behoort dit hotel tot de 

Designhotelgroep. De architect Alberto Pinto combineerde een fris en kleurrijk 

interieur op eigen wijze met de ronde vorm van het gebouw. Palm Beach heeft 

een fris en kleurrijk interieur en een elegante, sfeervolle ligging midden in een 

oase van palmbomen in het zuiden van het eiland. Vanwege de unieke atmosfeer, 

uitstekende service en ligging is dit hotel een uistekende keuze om vakantie te 

vieren. Het strand en de beroemde duinen en vuurtoren van Maspalomas liggen 

op korte afstand van het hotel (ca. 70 m). De luchthaven van Gran Canaria ligt 

op 36 km afstand en de hoofstad Las Palmas met zijn historische centrum op 

ca. 61 km.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een ruime lichte hal met atrium, receptieruimte, winkeltjes, 

internethoek en zitgelegenheid. In de weelderige tuin liggen een verwarmd 

zwembad en een kinderbad omgeven door een terras met ligbedden en parasols. 

Voor de jongste gasten is er de Pepes Kids Club (4-12 jaar) met onder andere 

een funpool (het hele jaar verwarmd), babybadje, speeltuin en kinderanimatie. 

De Health Garden (toegang vanaf 16 jaar) is de ideale plek om te ontspannen en 

biedt een Turks bad, verwarmd zoutwaterzwembad, zoutgrot en sauna (gratis). 

Verder zijn er thalassotherapie, massagecabines en Rasul- en Cleopatrabaden. 

U kunt hier tevens terecht voor verschillende lichaams- en schoonheids-

behandelingen en massages. Er is ook een fitnessruimte met eventueel een 

personal trainer. Voor jong en oud zijn er verschillende activiteiten zoals 

schaken op een groot schaakbord in de tuin, jeu de boules, darts, tafeltennis, 

yoga, aquarobics en Tai Chi. ‘s Avonds is er regelmatig een verzorgd entertain-

mentprogramma (vijf maal per week). Verder kunt u tennissen op de (‘s avonds 

verlichte) tennisbaan en is er een tv kamer en bridge tafels. Mocht u een huur-

auto hebben dan is er bij het hotel parkeergelegenheid. Ten slotte krijgen gasten 

korting op hun greenfees voor de drie verschillende golfbanen die in de directe 

omgeving liggen. 

De verzorging is op basis van halfpension. Volpension is mogelijk. U heeft de 

keuze uit verschillende restaurants en bars. Er is een uitgebreid al fresco 

ontbijtbuffet in het hoofdrestaurant met groot terras. Voor het diner is er vier 

maal per week een à la carte keuzemenu van 4-gangen en drie maal per week 

een barbecuebuffet. Voor de kinderen is er een apart kindermenu. Verder 

beschikt het hotel over het à la carte restaurant Esencia dat in Retro stijl is 

ingericht en traditionele mediterrane gerechten serveert, gemaakt van de beste 

verse lokale producten. In de Bodega Tapas bar kunt u terecht voor ‘haute cuisine’ 

Spaanse hapjes en wijnen (beide seizoensgebonden). De Bar Africano met terras 

is gelegen bij het zwembad en serveert onder andere crêpes, zoetigheden of 

regionale tapas en Canarische specialiteiten voor de lunch. De Bar Salon voert 

u terug naar de jaren 70. Hier kunt onder het genot van een drankje of cocktails 

meerdere malen per week van livemuziek of een show genieten. Ten slotte is er 

van 08.00 tot 24.00 uur roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 328 design kamers en suites die alle kleurig en smaakvol zijn 

ingericht en voorzien van airconditioning (afhankelijk van de temperatuur), 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, wifi, telefoon, tv en kluisje. De kamers 

hebben een middelgrote badkamer met douche of bad, haardroger, badjassen 

en slippers. Vanaf kamer Deluxe C hebben alle kamers dvd-speler en ontvangen 

dagelijks een krant. De Corner kamer en alle suites hebben tevens een 

espressomachine op de kamer. Balkon met zitje. 

Tweepersoonskamer Superior B + Deluxe C (ca. 25 m², max. 2 volw. + 1 kind 

t/m 12 jaar): gelegen op de 2e t/m 5e (B) resp. 5e t/m 7e etage (C) met tuin-, 

zwembad- of zeezicht. Voor enkele tweepersoonskamers is een verbindingsdeur 

mogelijk.

Corner Kamer (ca. 27 m², max. 2 volw. 1 kind t/m 12 jaar): gelegen op de 2e t/m 

7e etage. Met uitzicht op het zwembad of de tuin.

Junior Suite (ca. 34 m², max. 3 pers.): gelegen op de 5e t/m 7e etage, in open 

plan stijl met zithoek. Uitzicht op de tuin, het zwembad of op zee.

Suite (ca. 37 m², max. 3 pers.): ruime suite gelegen op de 5e t/m 7e etage, open 

plan woon-/slaapkamer. Twee balkons met uitzicht op de tuin, het zwembad of 

op zee.

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/palm-beach
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/palm-beach
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Master Suite (ca. 41 m², max. 3 pers.): grote suite gelegen op de 6e en 7e etage 

met luxueuze open plan woon- en slaapkamer. Twee balkons en uitzicht op de 

tuin en het zwembad. 

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

naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Superior B  1882 1196 1314 1754

Junior Suite  2625 1523 1677 2273

Long Stay: 15% korting bij min. 29 nachten verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19; 10% korting bij min. 

10 nachten verblijf van 29/06/19 t/m 23/07/19 en van 29/09/19 t/m 13/10/19 en 13% bij min. 13 

nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/12/18 en 

13% indien geboekt van 01/01/19 t/m 28/02/19. 10% bij verblijf van 01/06/19 t/m 31/10/19 indien 

geboekt van 01/03/19 t/m 31/03/19 en 10% bij verblijf van 01/09/19 t/m 31/10/19 indien geboekt 

van 01/04/19 t/m 30/06/19.

Welkomstattentie:  fruit en mineraalwater op de kamer. 

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

HET DESIGN HOTEL PALM BEACH IS VANWEGE DE FANTASTISCHE LIGGING, 

DE UNIEKE SFEER, HET HOGE SERVICENIVEAU EN DE UITSTEKENDE KEUKEN 

ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET.

1.289 reviews
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GRAND HOTEL RESIDENCIA
BOUTIQUE

       DELUXE

Junior Suite

Dit verfijnde boutique hotel straalt al vanaf de ingang exclusiviteit uit en 

kenmerkt zich door de grote rust die er heerst. Verder maken de mooie 

locatie in het zuiden van het eiland, de karakteristieke architectuur en de 

persoonlijke service dit hotel tot een juweeltje van de Seaside-groep. Grand 

Hotel Residencia kan absoluut gerekend worden tot één van de beste hotels van 

Gran Canaria. Het luxueuze hotel is gebouwd in klassieke stijl en is ontworpen 

door de internationaal vermaarde Franse architect en ontwerper Alberto 

Pinto. De 2 verdiepingen tellende gebouwen van het hotel zijn omgeven door 

het maar liefst honderden jaren oude palmenbos van Maspalomas (officieel 

beschermd natuurgebied), hetgeen een sfeer van een kalme en verkoelende 

oase oproept. Het hotel bevindt zich op korte afstand van het zandstrand en het 

duinenlandschap van Maspalomas. De moderne boulevard Meloneras met zijn 

restaurants, bars en winkels ligt op ca. 400 m afstand. Grand Hotel Residencia 

biedt u een zeer speciale vakantie ervaring op Gran Canaria in luxe en comfort. 

De luchthaven ligt op ca. 38 km, Playa del Inglés op ca. 5 km en de hoofdstad Las 

Palmas op ca. 60 km afstand.

FACILITEITEN
Het intieme Grand Hotel Residencia beschikt over een sfeervolle receptie met 

dvd bibliotheek, restaurant, bibliotheek met internetfaciliteiten en bordspelen, 

bridgeruimte, fitnessruimte, kapsalon en boetiekjes. Verder een tropische tuin 

met daarin een verwarmbaar zoutwaterbad met apart babybad, met groot 

zonneterras. Hier vindt u comfortabele loungestoelen en parasols die uitnodigen 

om te ontspannen en van de zon te genieten. Ook is er een poolbar aanwezig. 

In de directe omgeving van het hotel bevinden zich 3 golfbanen waarvan de 

dichtstbijzijnde op ca. 2 km afstand ligt. Het “Campo de Golf Maspalomas” is een 

unieke baan met goed onderhouden greens en een adembenemend landschap, 

geÏllustreerd door de bekende duinen van Maspalomas. Gasten krijgen korting 

op de greenfees. Verder kunt u uw huurauto parkeren in een ondergrondse 

parkeergarage (kosteloos). Babysitservice op aanvraag. 

Grand Hotel Residencia kent een professionele Spa & Wellness onder 

medisch toezicht. U kunt hier (kosteloos) ontspannen in bijvoorbeeld de Finse 

sauna, het stoombad, zoutgrot of het verwarmde zoutwaterbad. Diverse 

behandelingen zoals thalassotherapie, Aziatische massages, hydromassage 

en schoonheidsbehandelingen zijn (tegen betaling) mogelijk in één van de 8 

behandelkamers. De fitnessruimte beschikt over moderne cardioapparatuur. 

Met een personal trainer (op aanvraag) kunt u snel en effectief uw conditie 

verbeteren. Verder zijn er mogelijkheden voor onder meer Tai Chi, yoga en 

aquarobics in het naastgelegen Palm Beach Hotel.

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

de overige maaltijden heeft u de keuze uit de volgende restaurants en bars. 

Grand Hotel Residencia: ontbijt in buffetvorm en diner. Dit restaurant (met 

airconditioning) heeft een uitstekende keuken waar dagelijks verschillende 

4-gangenmenu´s of à la carte diners en 2x per week een themabuffet of 

barbecue worden geserveerd. U kunt ook van uw diner genieten buiten op het 

terras, onder de sterrenhemel met uitzicht op de duinen en bergen van Gran 

Canaria. Poolbar: voor een lunch à la carte. Snacks, lichte maaltijden en tapas 

worden hier het gehele jaar geserveerd. Pianobar: gelegen onder het restaurant. 

Een ideale ontmoetingsplaats voor een cocktail of een glas wijn met livemuziek.

ACCOMMODATIE
De in totaal 94 stijlvolle kamers en suites van het Grand Hotel Residencia 

zijn in Spaans-koloniale stijl ingericht en alle voorzien van airconditioning, 

verwarming, wifi, tv, dvd- en cd-speler, telefoon, minibar, espressoapparaat, 

theezetfaciliteiten (op aanvraag), kluisje en 2 telefoons. Comfortabele badkamer, 

apart toilet, haardroger en badjassen. De badkamers op de begane grond 

beschikken over vloerverwarming. Alle kamers en suites hebben een fraai 

houten balkon of terras met zitje of een (afgeschermde) patio met stijlvolle 

teakhouten meubelen. Enkele kamers zijn aangepast voor mindervalide gasten.

Kinderen tot en met 15 jaar zij alleen toegestaan in Superior B Minor Kamer. 

Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 2 volw.): luxueus ingerichte kamer. 

Badkamer met bad/douche (Superior B (behalve 2 kamers die alleen douche 

hebben) en Deluxe C bad met jacuzzi met comfortabele instapdeur). Deze kamer 

is boekbaar met landzicht (Standard A) - of tuin-/duinzijde (Superior B) of met 

zwembadzicht (Deluxe C). In de Superior B Minor kamer zijn max. 2 kinderen 

(t/m 15 jaar) toegestaan.  

Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 volw.): ruime open plan woon-/slaapkamer 

met exclusieve design meubels, badkamer met jacuzzibad en aparte douche. 

Uitzicht op de tuin, het zwembad of het land.

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/grand-hotel-residencia
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/grand-hotel-residencia
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Master Suite (ca. 65 m², max. 4 volw.): woonkamer met slaapgedeelte, slaap-

kamer, 2 tv’s, dvd-speler, 1 hifi-set. In de badkamer bevindt zich een aparte 

douche en een hydromassagebad. Verder beschikt deze suite over een ruim 

terras met tuin- of zwembadzicht.

Presidential Suite (ca. 78 m², max. 4 volw.): deze exclusieve en ruime suite 

beschikt over een privétuin van ca. 400 m² en is voorzien van een slaapkamer, 

woonkamer met zit- en eetgedeelte, badkamer, inloopkast en een extra 

terras. Ook te boeken met 2 slaapkamers (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).

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

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer type A (voor alleengebruik)  3777 2172 2405 3354

Tweepersoonskamer type A  2560 1581 1753 2438

Junior Suite  4114 2376 2651 3726

Welkomstattentie: fruit en mineraalwater bij aankomst op de kamer. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

739 reviews
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LOPESAN COSTA MELONERAS
FAMILY | GOLF | WELLNESS

      SUPERIOR

Het Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino is een groots 

vakantieresort met een prachtige ligging aan zee en vele faciliteiten en 

activiteiten voor jong en oud. U kunt hier heerlijk relaxen bij een van de 

zwembaden, gebruik maken van de grootste en meest uitgebreide Spa van 

Gran Canaria of meedoen aan één van de vele sportieve activiteiten die door 

het hotel worden georganiseerd. Costa Meloneras is uitstekend geschikt voor 

gezinnen met kinderen of voor een sportieve en ontspannen vakantie. Het 

opvallende hotel is in Canarisch-koloniale stijl opgezet en ligt in het zuiden 

van Gran Canaria naast de vuurtoren van Maspalomas. Het resort is door een 

wandelboulevard gescheiden van de Atlantische Oceaan. De directe omgeving 

van het hotel is bijzonder levendig met winkels, bars en restaurants. Het 

strand en de duinen van Maspalomas liggen op ca. 300 m. De luchthaven van 

Las Palmas bevindt zich op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
Voor het hotel ligt een weelderige, subtropische tuin met fonteinen, welke  

‘s avonds worden verlicht, waardoor er een mooi schouwspel ontstaat. 

De zeer ruime lobby met warme kleuren en vele zitjes, diverse boetieks 

en bars is spectaculair. De tussen het hotel en de boulevard gelegen tuin 

van maar liefst 76.000 m² telt meer dan 700 palmbomen. Aan de zeezijde 

vindt u 4 zwembaden (waarvan 2 verwarmbaar en 1 voorzien van een 

kunstmatig aangelegd strand), verschillende watervallen, jacuzzi’s en een 

kinderbad. Diverse zonneterrassen met ligbedden en parasols. Tevens een 

putting green, jeu de boules, fitnessruimte, tafeltennis en shuffleboard. 

Ook 4 tennisbanen, internationale Tennis Academy, minigolf, biljart en 

paddletennisbaan (alle tegen betaling). In de directe omgeving verschillende 

watersportmogelijkheden zoals windsurfen, zeilen en duiken (tegen 

betaling). Het Lopesan Costa Meloneras Resort biedt zowel overdag als in 

de avonduren een animatieprogramma voor jong en oud (6x per week). Voor 

de kinderen is er een miniclub (4-12 jaar) met animatie. Gameroom. Babysit 

op aanvraag. Verder is er een golfdesk voor het reserveren van tee times op 

de golfbanen van Maspalomas, Meloneras (gratis shuttletransfer) en Salobre 

Golf. U kunt hier ook korting krijgen op de greenfees. Het resort heeft een 

modern Spacenter, genaamd Corallium Spa Costa Meloneras (3.500 m², 

toegang vanaf 18 jaar en tegen betaling) met een hydrocircuit met Afrikaanse 

sauna, 2 stoombaden, ijsgrot, Kneippbad, hamam, Himalaya zoutwatergrot 

en buitenzwembaden. Verder is er een beautycenter met verschillende 

behandelkamers voor diverse massages en schoonbehandelingen. 

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

heeft de keuze uit de volgende restaurants: Atlantico en Alameda: voor 

halfpensiongasten, ontbijt en diner in buffetvorm met verschillende thema-

avonden. La Toscana is een exclusief à la carte restaurant met traditionele 

Italiaanse gerechten. El Churrasco en Las Rías: gesitueerd aan beide zijden 

van de waterval aan de wandelpromenade, voor lunch en diner. Las Rías biedt 

specialiteiten van rijst, zeevruchten en verse vis. El Churrasco: grillrestaurant 

met terras gespecialiseerd in Aberdeen Angusvlees met meer dan 100 rode 

en witte wijnen. Central bar: gelegen in de hal van het hotel met pianomuziek 

en met wifi. Roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 1136 kamers en suites, verdeeld over verschillende 

gebouwen van maximaal 8 verdiepingen, alle voorzien van een marmeren 

vloer, airconditioning, tv, telefoon, wifi, minibar en huurkluisje. Alle kamers 

hebben een compleet ingerichte badkamer met aparte douche, haardroger 

en badjassen.

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): balkon of terras met zitje. Ook 

boekbaar met tuin-/zwembadzicht of als minder gunstig gelegen Economy 

Kamer (max. 2 volw.).

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): gelegen op de bovenste verdiepingen. 

Met zeezicht.

Deluxe Pool Kamer (ca. 32 m², max. 3 pers.): ruimere kamer met sofa. Gelegen 

op de begane grond met terras met zitje en ligbedden. Met toegang tot het 

Ladon zwembad.

Junior Suite (ca. 51 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): aparte 

woon- en slaapkamer, in de woonkamer een sofabed en zitje. Balkon of terras 

met zitje.

Senior Suite (ca. 64 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): grotendeels 

identiek aan de Junior Suite, maar met een ruimere badkamer met hydro-

massagebad en in de woonkamer een groot sofabed. Met zeezicht.

Superior Suite (ca. 70 m², max. 2 pers.): met houten vloer, woonkamer, slaapkamer 

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/lopesan-costa-meloneras
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/lopesan-costa-meloneras
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met extra tv, inloopkast, badkamer met jacuzzi en aparte douche. Groot terras 

met ligbedden en zitje. Met zeezicht.

Royal Suite (ca. 225 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): woonkamer 

met houten vloer, 2 slaapkamers, 2 marmeren badkamers, groot balkon van 

ca. 90 m² (limousineservice binnen Nederland inbegrepen). 

Bij verblijf in een Deluxe Kamer of één van de Suites ontvangt u extra services 

(Unique by Lopesan): waaronder exclusieve check-in/-out, gratis wifi, ‘Dine 

around’, ‘Early breakfast’, eenmaal per volwassene per verblijf toegang in 

het Wellness Center, VIP ontbijt en diner in een exclusief gedeelte van het 

buffetrestaurant, een exclusief gedeelte bij de zwembaden met comfortabele 

ligbedden en toegang tot de exclusieve VIP lounge, voor drankjes en snacks. 

In de kamer premium amenities, twee flesjes wijn bij aankomst en voor de 

kinderen een welkomstgeschenk.

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

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1081 811 839 926

Deluxe Kamer  1566 1129 1192 1324

Long Stay: 5% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 20% bij min. 5 nachten verblijf bij aankomst op 01/05/19 t/m 31/10/19 indien 

geboekt voor 31/01/19; 15% indien geboekt voor 28/02/19 en 10% indien 60 dagen voor aankomst 

geboekt.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

6.000 reviews

Tweepersoonskamer
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LOPESAN BAOBAB RESORT
FAMILY | GOLF

    

Als inspiratiebron voor het Lopesan Baobab Resort heeft het mysterieuze en 

kleurrijke Afrika gediend, waarbij de landschappen en cultuur van dit continent 

zijn gebruikt om een unieke atmosfeer en uitstraling te scheppen. Daarbij is 

gebruik gemaakt van veel hout en andere natuurlijke materialen. Het Baobab 

Resort heeft alles wat u  van een vijfsterrenresort mag verwachten: modern, 

trendy, uniek en geschikt voor het hele gezin. De prachtige omgeving en de 

aangename temperatuur gedurende bijna het gehele jaar, nodigen uit om te 

genieten van de unieke sfeer en vele activiteiten. Het resort met een spectaculaire 

architectuur biedt een mooi uitzicht over de Atlantische Oceaan, de zandduinen, 

de palmenoase of het berglandschap van Gran Canaria en ligt in een grote 

aangelegde subtropische tuin met vijvers en watervallen. De blikvanger is een 

enorme houten brug, gebouwd over een grote waterpartij. Het resort ligt ideaal 

in het centrum van Maspalomas/Meloneras met in de nabijheid de historische 

vuurtoren, de duinen en de promenade met vele winkels, bars en restaurants. 

Op korte afstand liggen verschillende golfbanen. Het winkelcentrum Varadero 

ligt op  ca. 250 m en de luchthaven van Las Palmas op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
Ruime, fraaie lobby met exotische receptie en gratis wifi, lounge en winkel. Er is 

een indrukwekkend zwembadlandschap dat bestaat uit meerdere zwembaden 

met verschillende temperaturen, waaronder een relaxation zwembad, ‘slow 

river’ zwembad, waterval zwembad, zwembad met watergrotten en een 

zwembad met 2 kunstmatig aangelegde stranden die op harmonieuze wijze 

geïntegreerd zijn in de ‘Afrikaanse’ omgeving. De zwembaden zijn omringd door 

terrassen met ligbedden en parasols. Dé ontmoetingsplek voor jong en oud 

met verschillende shows en entertainment is de gezellige bar Dodori. Voorts 

zijn er een fitnessruimte, een multifunctioneel sportveld en een kapper met 

schoonheidsalon. De Kids Club van Lopesan, Panchi World (van 4 tot 12 jaar), 

is ingericht in Afrikaanse stijl en is een kinderparadijs dat de jonge gasten een 

onvergetelijke vakantie bezorgt. Er is onder meer een kinderzwembad met 

glijbaan. Panchi World staat onder leiding van een professionele staf. Verder 

kunt u in de directe omgeving tennis of minigolf spelen. De verzorging is op 

basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. 

Het ontbijt en diner worden aangeboden in de buffetrestaurants Baobab 

en Marula. Het à la carte grillrestaurant Pili Pili bij het zwembad serveert 

barbecuegerechten, terwijl u voor Afrikaanse specialiteiten in een persoonlijke 

ambiance terecht kunt in het à la carte restaurant Akara. Er zijn diverse bars 

voor koffie, versgeperste vruchtensappen of overheerlijke cocktails, zoals de 

Richard Burton Bar. In deze bar worden naast drankjes ook gebakjes en snacks 

geserveerd. In de lobbybar Samuel Baker kunt u cocktails en koffie bestellen. 

Verfrissende drankjes zijn te verkrijgen bij Mungo Park bij het zwembad. Andere 

gelegenheden zijn de Henry Stanley Bar bij de grot en de Dodori Bar op de 

begane grond van de Afrika Lodge. Er geldt een dresscode voor de restaurants. 

Ten slotte biedt het resort roomservice.

ACCOMMODATIE
Het Resort telt in totaal 677 ruime kamers en suites die bestaan uit een 

indrukwekkende mengeling van modern ontwerp, exclusieve apparatuur en 

Afrikaanse elementen, gedecoreerd in zachtbruine kleuren. Voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, huurkluisje, minibar en wifi. Badkamer 

met bad en aparte douche, haardroger, badjassen, slippers (in de Suites) en 

balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 34 m², max. 3 pers.): elegante, ruime kamer met 

balkon en zitje. De tv kan worden weggeschoven achter een paneel. Ook boek-

baar met tuin-/ zwembadzicht of als minder gunstig gelegen Economy Kamer 

(max. 2 volw.).

Superior Kamer (ca. 51 m², max. 3 pers.): ruimere kamer gelegen op de bovenste 

verdieping. Met tuin-/zwembadzicht.

Family Kamer (ca. 42 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): met twee queen-

sizebedden (1,50 m breed) en een sofabed. 

Pool Access Kamer (ca. 34 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane grond met 

directe toegang tot het zwembad.

Deluxe Plungepool Kamer (ca. 34 m², max. 3 pers.): gelegen op dezelfde verdieping 

als de receptie met plungepool en ligbedden.

Junior Suite (ca. 56 m², max.  3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): met afge- 

scheiden woon- en slaapgedeelte met 2 plasma-tv´s. Met tuin-/zwembadzicht 

of bergzicht.

Senior Suite (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): ruimere 

suite met woonkamer met sofabed, aparte slaapkamer en groot balkon met fraai 

uitzicht. Badkamermet een groter bad. Met tuin-/ zwembadzicht of bergzicht. 

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/lopesan-baobab-resort
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/lopesan-baobab-resort
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Superior Kamer

Royal Suite (ca. 220 m², max. 4 pers.): ruime suite  met Afrikaanse accenten. 

Woonkamer met eetgedeelte en als extra een gastentoilet. Verder zijn er twee 

slaapkamers, een met kingsizebed en een met twee bedden, beide met eigen 

badkamer. Ruim balkon met jacuzzi met fraai uitzicht (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen).

Bij verblijf in een Deluxe Plungepool Kamer, de Superior Kamer of één van de 

Suites ontvangt u extra services (Unique by Lopesan): waaronder exclusieve 

check-in/-out, gratis wifi, ‘Dine around’, ‘Early breakfast’, eenmaal per 

volwassene per verblijf toegang in het Wellness Center, VIP ontbijt en diner 

in een exclusief gedeelte van het buffetrestaurant, een exclusief gedeelte bij 

de zwembaden met comfortabele ligbedden en toegang tot de exclusieve VIP 

lounge, voor drankjes en snacks. In de kamer premium amenities, twee flesjes 

wijn bij aankomst en voor de kinderen een welkomstgeschenk.

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

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1234 827 850 954

Junior Suite  2102 1358 1427 1627

Long Stay: 5% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 20% bij min. 5 nachten bij aankomst op 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt 

voor 31/01/19, 15% indien geboekt voor 28/02/19 en 5% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 

     

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

6.728 reviews
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LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

Dit in traditioneel Canarische stijl gebouwde hotel behoort tot dezelfde hotel-

groep als het nabijgelegen hotel Lopesan Costa Meloneras en het Lopesan 

Baobab Resort. Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso Corallium is een 

uitstekende aanwinst in de standaard vijfsterrencategorie vanwege zijn ligging, 

bijzondere infrastructuur en architectuur. Het hotel is zeer geschikt voor een 

ontspannen vakantie met het hele gezin. Dit bijzondere resort is gebouwd op 

een terrein van ruim 56.000 m² en gelegen in het zuidelijke gedeelte van Gran 

Canaria, door de wandelpromenade van de Atlantische Oceaan gescheiden. Via 

deze promenade bereikt u de op ca. 800 m gelegen vuurtoren van Maspalomas 

en boulevard met vele winkels en eetgelegenheden. Het bekende strand van 

Meloneras ligt op ca. 300 m afstand. Lopesan Villa Del Conde reflecteert diverse 

traditionele Canarische bouwstijlen, waarvan de hangende houten balkonnetjes, 

de receptie en lobby prachtige voorbeelden zijn. De indrukwekkende en grootse 

entree is een exacte replica van de neoklassieke kathedraal van Aguïmes, één 

van de oudste dorpen op Gran Canaria, en heeft twee torens, een klokkentoren 

en een centrale koepel. Ook in de lobbybar kunt u deze architectuur bewonderen 

onder het genot van een heerlijk koel drankje of een typisch Spaanse koffie 

met uitzicht over het centrale pleintje. De gehele façade is vervaardigd van 

natuursteen afkomstig van het eiland. De luchthaven ligt op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
Het resort heeft een grote receptie, imposante lobby met zitjes, loungebar en een 

pub. Gratis wifi op het centrale plein. In de prachtig aangelegde tuinen met een 

grote diversiteit aan subtropische en Canarische planten liggen 5 zwembaden, 

waarvan 2 verwarmbaar en 1 met zoutwater, omgeven door zonneterrassen met 

ligstoelen en parasols. Voorts een kinderzwembad (verwarmbaar), 3 jacuzzi’s en 

een salade-grill restaurant bij het zwembad. Verder is er een verlichte tennisbaan 

en biljart (tegen betaling), een putting green en fitnessruimte. Tennisles mogelijk. 

Op het centrale plein, de boulevard El Patio bevinden zich boetiekjes. Voor de 

kinderen (4 t/m 12 jaar) is er een miniclub met kinderzwembad en animatie. 

Babysit op aanvraag. ‘s Avonds biedt het hotel diverse shows en entertainment 

met livemuziek. Rondom dit plein bevinden zich alle restaurants en bars, zodat 

u tijdens het eten of een drankje kunt genieten van de muziek en van de shows. 

Er is een kosteloze transfer naar de golfbanen van Meloneras en Maspalomas, 

waar u korting op de greenfees krijgt (reservering via het hotel). In de omgeving 

kunt u ook fietsen, surfen of duiken (tegen betaling). Villa Del Conde heeft een 

uitgebreid thalassotherapiecenter (tegen betaling) waar u terecht kunt voor een 

ontspannende massage en diverse schoonheidsbehandelingen. Het  centrum 

beschikt over een binnenzwembad (met zeewater), ijsdouches, sauna, baden 

met waterstralen en een floatingbad. Tevens meditatie- en relaxruimte. Vanuit 

de stijlvol gedecoreerde behandelkamers geniet u van een prachtig uitzicht over 

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

Voor de overige maaltijden heeft u de keuze uit de volgende restaurants: La 

Plaza: buffetrestaurant met terras en showcooking. Geopend voor ontbijt en 

diner.  Alpendre: salade-grillrestaurant voor de lunch bij de zwembaden. Akoran: 

lobbybar met uitzicht over het centrale pleintje. Tizziri: lounge bar. Roomservice.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 561 kamers en suites verdeeld over verschillende 

gebouwen met maximaal 7 verdiepingen en alle voorzien van liften. De kamers 

en suites zijn modern ingericht met stenen of houten vloeren (Suites) en voorzien 

van airconditioning, telefoon, huurkluisje, minibar, wifi, schrijftafel, inloopkast, 

satelliet-tv, een zithoek en een balkon of terras met zitje. Compleet ingerichte 

badkamer met toilet, bidet, bad, aparte douche, badjassen en haardroger.

Tweepersoonskamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): ruime kamer met balkon en zitje. 

Eventueel ook te boeken met zeezicht. Ook boekbaar als minder gunstig gelegen 

Economy Kamer (max. 2 volw.).

Deluxe Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): gelegen op de bovenste verdieping. Met 

panoramisch resort- en zeezicht. Balkon met ligbedden en parasol.

Junior Suite (ca. 80 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): als de Twee- 

persoonskamer, maar ruimer en met een aparte salon (niet afsluitbaar), dvd-

speler, extra tv en internetaansluiting.

Senior Suite (ca. 96 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): als de Junior 

Suite, maar ruimer. Groot balkon met ligstoelen, parasol, zitje en zeezicht.

Superior Suite (ca. 96 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): met houten 

 vloer, woonkamer, slaapkamer met extra tv, inloopkast, badkamer met aparte 

hydromassage douche. Groot terras met ligbedden, parasol, zitje en jacuzzi.

Quite Pool

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/lopesan-villa-del-conde-resort
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/gran-canaria/lopesan-villa-del-conde-resort
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Royal Suite (ca. 100 m², max. 4 volw.): met houten vloer, woonkamer, 2 

slaapkamers met en suite marmeren badkamers, groot balkon van ca. 50 m² 

met ligbedden (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Bij verblijf in een Deluxe Kamer of één van de Suites ontvangt u extra services 

(Unique by Lopesan): waaronder exclusieve check-in/-out, gratis wifi, ‘Dine 

around’, ‘Early breakfast’, eenmaal per volwassene per verblijf toegang in 

het Wellness Center, VIP ontbijt en diner in een exclusief gedeelte van het 

buffetrestaurant, een exclusief gedeelte bij de zwembaden met comfortabele 

ligbedden en toegang tot de exclusieve VIP lounge, voor drankjes en snacks. 

In de kamer premium amenities, twee flesjes wijn bij aankomst en voor de 

kinderen een welkomstgeschenk.

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

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1239 894 929 1033

Junior Suite  2159 1365 1432 1609

Long Stay: 5% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 20% bij min. 5 nachten verblijf bij aankomst op 01/05/19 t/m 31/10/19 indien 

geboekt voor 31/01/19; 15% indien geboekt voor 28/02/19 en 10% indien 60 dagen voor aankomst 

geboekt. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT RESORT IS IDEAAL VANWEGE DE RUIME KEUZE AAN ZWEMBADEN EN HET 

UITSTEKENDE THALASSOTHERAPIECENTER, VELE FACILITEITEN EN FRAAIE 

UITZICHT OVER DE KUSTLIJN.

3.727 reviews

Tweepersoonskamer
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TENERIFE

Vanwege het heerlijke klimaat met een gemiddelde temperatuur van ca. 23 °C wordt Tenerife wel ‘het eiland van de eeuwige lente’ genoemd. 

Het eiland is dan ook bijzonder populair, niet in de laatste plaats vanwege de vele uitstekende resorts.

AUTOHUUR

De hotels op Tenerife bieden wij inclusief privé-

transfers 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

OP TENERIFE HEBBEN VOORAL HET 

BAHIA DEL DUQUE EN THE RITZ-CARLTON, ABAMA 

ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA’S 248-249 EN 262-263.

Vanaf de zuidelijke luchthaven van Tenerife bereikt u 

allereerst Playa de las Américas, een druk bezochte 

toeristenplaats. Direct ten noorden hiervan strekt 

zich de mondaine Costa Adeje uit, met verschillende 

witte stranden. 

Aan Playa Fañabé kozen wij voor het Jardines  

de Nivaria met zijn art-deco-elementen en aan 

Playa del Duque dienen het kleinschalige Iberostar 

Grand El Mirador, Wellnesshotel GF Victoria, het 

sprookjesachtige Gran Hotel Bahia del Duque met 

een apart villagedeelte en Iberostar Anthelia & 

Grand Salomé zich aan. Dit laatste complex bestaat 

feitelijk uit twee hotels: Anthelia voor gezinnen met 

kinderen en Salomé louter voor volwassenen. 

Op een heuvel boven Playa del Duque liggen de 

moderne en trendy Baobab Suites.

In La Caleta, ten noorden van Playa del Duque, 

selecteerden wij het elegante Sheraton La Caleta en 

het villacomplex Hotel Suite Villa María.

Langs de kust van La Caleta het Royal Hideaway 

Corales Resort bestaande uit Corales Beach voor 

adults only en Corales Suites voor families.

Bent u op zoek naar een intiem, romantisch en 

luxueus verblijf, dan raden wij de Royal Garden 

Villas aan, gelegen naast de golfbaan Costa Adeje. 

Voor een luxueus verblijf kunt u zowel terecht in 

The Ritz-Carlton, Abama Golf & Spa Resort, 10 

kilometer ten noorden van de Costa Adeje, als in 

het Gran Meliá Palacio de Isora & Red Level in het 

nabijgelegen plaatsje Alcala.

In het groene noordwesten in een schilderachtige 

omgeving selecteeerden wij het intieme boutique 

 hotel Meliá Hacienda del Conde. Een heerlijk gelegen 

adults only hotel gekenmerkt door rust, privacy en 

een stijlvolle en discrete service. Santa CruzPuerto
de la Cruz

Guía
de Isora

Adeje
Villa Maria Royal Garden Villas

Baobab Suites
Sheraton
la Caleta

Abama

El Mirador
Bahia del Duque

GF Victoria
Anthelia & Salome
Jardines de Nivaria

Gran Melià
Palacio de Isora

Corales Beach
Corales Suites

Melià Hacienda
del Conde

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

Dagtemperatuur in °C 20 20 21 22 23 25 27 28 27 25 23 21

Watertemperatuur in °C 18 17 18 19 20 21 23 24 24 22 20 19

Zonne-uren per dag 6 7 7 8 9 10 11 11 9 7 6 6

Dagen met enige neerslag 3 3 2 1 0 0 0 0 0 2 4 3
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VILLAS BAHIA DEL DUQUE
 CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

Mimosas

Deze unieke en zeer bijzondere villa’s zijn tegen een heuvel gebouwd en liggen 

naast het bekende, op de volgende bladzijden beschreven Gran Hotel Bahia del 

Duque. Het intieme resort is er in geslaagd om lokale tradities, bouwstijlen en 

sfeer te combineren met luxe en een uitstekende service. De villa’s zijn nog 

prestigieuzer en vindingrijker ontworpen dan alles wat Bahia del Duque tot nu 

toe te bieden had. De tekst ‘live the difference’ past dan ook uitstekend bij dit 

exclusieve complex. De luchthaven ligt op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Receptie met open-air patio en solarium. Groot zwembad met zonneterrassen, 

ligbedden en parasols. Uiteraard kunt u gebruik maken van alle faciliteiten, 

restaurants en bars van het Bahia del Duque. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Uw ontbijt wordt geserveerd in de 

Reception Room. Het is ook mogelijk om het ontbijt in uw villa te laten serveren 

door uw butler. Voor de overige maaltijden kunt u uit meerdere restaurants 

kiezen, zoals genoemd op de volgende pagina’s. Bij de villa’s hoort nog een 

aparte Snackbar met lichte snacks en salades.

ACCOMMODATIE
De in totaal 40 luxe villa’s zijn gelegen op een ca. 50.000 m² groot terrein en 

ingericht door de bekende binnenhuisarchitect Pascual Ortega. Alle villa’s 

hebben een ruime sfeervolle woonkamer, 1 of 2 slaapkamers (kingsizebed) en 

zijn voorzien van magnetron, airconditioning, telefoon, kluisje, tv, cd- en dvd-

speler, hifi-set en wifi. Zeer fraaie en ruime badkamer met bad en douche, apart 

toilet, haardroger, badjassen en slippers. 

Elke villa heeft een ruim terras, waarvan sommige met een fraai beplante tuin. 

Verder een klein privézwembad met zonneterras, ligbedden, parasol en zitje. 

Uitzicht over de Costa Adeje. 

Naast de 24-uurs roomservice beschikt u over een butler die het u geheel naar 

de zin maakt. U kunt verder gebruik maken van de buggyservice binnen het 

complex.

Villa Las Palmeras (ca. 103 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 1 slaap- 

kamer met groot terras (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Villa Las Retamas (ca. 170 m², max. 3 pers.): terras van ca. 86 m², 1 slaapkamer. 

Enkele in duplexstijl (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Villa Las Mimosas (ca. 194 m², max. 5 pers.): terras van ca. 246 m², 2 slaapkamers 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen). 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr juni aug okt

Las Palmeras  3189 3264 3297 3356

Las Mimosas (o.b.v. 4 pers.)  4272 4573 4610 4621

Extra:: 1 x gratis vastgestelde lunch in de Beach Club (incl. lokale wijn en water) en gratis toegang tot 

de VIP Lounge bij vertrek op Montana Roja airport  bij verblijf van min. 7 nachten.

Honeymoon: 10% korting voor beide personen.

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij aankomst op 26/04/19 t/m 15/05/19 en 01/09/19 t/m 

15/09/19.

Seniorenkorting: 10% bij 56 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 25% bij aankomst op 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19 en 

20% indien geboekt van 01/04/19 t/m 30/04/19.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure..

2.221reviews

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/villas-bahia-del-duque
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/villas-bahia-del-duque
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BAHIA DEL DUQUE
FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

Gran Hotel Bahia del Duque heeft een sprookjesachtige architectuur, hetgeen 

de bijzondere sfeer creëert waarin de veeleisende gast zich snel thuis zal 

voelen, zeker ook door de luxe en kwaliteit die dit hotel biedt. Een aangenaam 

verblijf met veel sport- en ontspanningsactiviteiten voor jong en oud en culinaire 

verrassingen in een van de beste hotels die Tenerife rijk is. Het motto van het 

hotel is ‘live the difference’. Het luxueuze hotel is uniek gebouwd in de vorm 

van een dorp met klassieke Canarische en koloniale architectonische invloeden. 

Bahia del Duque ligt direct aan het Duque-strand, dat via de wandelpromenade 

te bereiken is. De luchthaven ligt op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Een riante, uiterst sfeervolle lounge met subtropische bomen, planten, grote 

volière en een gezellige bar met terras. Winkelgalerij met diverse boetieks, 

fitnessruimte, internetcafé. In de subtropische tuin treft u vier zwembaden (twee 

verwarmbaar en twee met zeewater), omgeven door zonneterrassen, ligbedden 

en parasols. Voorts een kinderzwembad, speeltuin, Mini Club (3-12 jaar, gehele 

jaar geopend) en een minidisco. Babysit is op aanvraag. Meerdere keren per 

week soft animatie en/of muziek- of dansshows. Op het strand ligstoelen, 

beachvolleybal, jetskiën en parasailing (tegen betaling). Golfbanen op 3 resp. 

20 km. Tegen betaling kunt u gebruik maken van de tennisbanen, squashbaan, 

pitch & putt en mountainbikes, alsmede verschillende excursies boeken. 

In het Spa & Thalassotherapiecenter (tegen betaling) kunt u terecht voor allerlei 

schoonheidsbehandelingen en massages. De Spa is verdeeld over drie ver-

diepingen met een totale oppervlakte van 3500 m² en biedt een thermaalcircuit 

met solarium (buiten), sauna, 20 behandelkamers, aparte ontspanningsruimtes 

voor dames en heren, beauty- en kapsalon, ruimte voor onder meer pilates en 

kinesis met persoonlijke trainer. Hier vindt u de modernste faciliteiten op het 

gebied van ontspannen en relaxen. Het openlucht Spa Café biedt een uitgebreide 

keuze aan verse, gezonde maaltijden. De Thai Room Plaza is het nieuwe concept 

voor de zintuigen en beschikt over een Spacircuit, Thai massage Kamer, aroma 

bar en een Thai Tonic Buffet. 

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

biedt in totaal 9 (seizoengebonden) specialiteitenrestaurants. Wij noemen het 

steak house Vasco Sua, het Italiaanse La Trattoria met een warme sfeer en 

uitstekende kaart en het Franse à la carte restaurant La Brasserie. El Bernegal 

biedt een grote verscheidenheid aan themabuffetten voor ontbijt en diner. La 

Hacienda voor internationale gerechten en Mexicaanse specialiteiten. Alisios 

Market Food serveert lokale en internationale gerechten gemaakt van verse 

lokale producten en Sensu is er voor Japanse specialiteiten. Het gastronomische 

restaurant Las Aguas specialiseert zich in creatieve gerechten van verse 

kwaliteitsproducten en staat bekend om zijn uitstekende selectie wijnen uit de 

gehele wereld. Café la Bahia serveert snacks voor de lunch, in de Beach Club 

staan mediterrane specialiteiten op de menukaart. 24 uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Bahia del Duque heeft 346 kamers en suites, verspreid over verschillende 

gebouwen. Alle zijn voorzien van airconditioning, zithoek, wifi, tv, telefoon, 

minibar en kluisje. Badkamer met Spaanse tegels en bad/douche, toilet, bidet, 

badjassen, slippers en haardroger. Bijna alle kamers hebben een balkon of 

terras met tuin- of (zij)zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): sfeervol, met oog voor detail ingericht. 

Kamers met verbindingsdeur mogelijk. Met tuinzicht of (zij)zeezicht.

Junior Suite (ca. 49 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): open plan 

woon-/slaapkamer met zitgedeelte en ruime badkamer. Met tuin- of zeezicht.

Tweekamer Suite (ca. 52 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

identiek aan de Junior Suite, maar met een aparte woon- en slaapkamer. Met 

tuin- of zeezicht.

Driekamer Family Suite (ca. 100 m², max. 6 pers.): woonkamer met 2 aparte 

slaapkamers. Boekbaar met tuinzicht of zeezicht.

Presidential Suite (ca. 82 m², max. 5 pers.): grote woonkamer met zitje, hifi-

set, eethoek, groot balkon met jacuzzi, ligbedden en zitje, 2 slaapkamers met 

badkamers en balkon. Met zeezicht (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).

Royal Suite (ca. 95 m², max. 5 pers.): bijzonder elegante en luxueus ingerichte 

suite met woonkamer, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Groot terras met jacuzzi 

en zeezicht (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/bahia-del-duque
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/bahia-del-duque
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Bovengenoemde kamertypes zijn ook te boeken in Las Casas Ducales, een 

exclusief gedeelte met 51 kamers met als extra service een aparte ingang, 

receptie en check-in, krant, bar, selfservice met softdrinks en snacks, 

alcoholische drankjes, butlerservice, ontbijtrestaurant en zonneterras. 

Suite Imelda (ca. 110 m², max. 6 volw. + 2 kind.): spectaculaire duplex suite 

met smaakvol ingericht woongedeelte (40 m²) en 3 slaapkamers met eigen 

badkamer waarvan één gelegen op de bovenste verdieping. De masterbedroom 

beschikt over een badkamer met bad, aparte douche, inloopkast en directe 

toegang tot het terras. Ten slotte twee ruime terrassen (121 m²) waarvan één 

met jacuzzi en zeezicht.

In het gebouw Casa Sofia bevinden zich de volgende kamers en suites:

Deluxe Kamer Casa Sofia (ca. 28 m², max. 3 pers.): moderne gerenoveerde 

kamer met hedendagse inrichting. Met zeezicht.

Tweekamer Suite Casa Sofia (ca. 52 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

elegant en sfeervol gerenoveerde suite met aparte woon- en slaapkamer. Met 

zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1408 1273 1308 1365

Casas Ducales Deluxe Kamer Tuinzicht  1848 1687 1724 1779

Extra: 1 x gratis vastgestelde lunch in de Beach Club (incl. lokale wijn en water) bij min. verblijf van 

7 nachten. Tevens  gratis toegang tot de VIP Lounge bij vertrek op Montana Roja airport en 1 x gratis 

toegang tot de Spa (vanaf 16 jaar) bij verblijf in een Junior Suite of hoger.

Honeymoon: 10% korting voor beide personen.

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij aankomst op 26/04/19 t/m 15/05/19 en 01/09/19 t/m 

15/09/19.

Seniorenkorting: 10% bij 56 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 25% bij aankomst op 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19 en 

20% indien geboekt van 01/04/19 t/m 30/04/19. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN DIT HOTEL VOELEN VEELEISENDE GASTEN ZICH BIJZONDER GOED THUIS, 

MEDE DOOR DE LUXE EN KWALITEIT. EEN ZEER AANGENAAM VERBLIJF 

MET VEEL SPORT EN ONTSPANNING, ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD EN 

CULINAIRE VERRASSINGEN.

2.427reviews

Casas Ducales Deluxe Kamer Zeezicht
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BAOBAB SUITES
DESIGN | FAMILY

       

De modern en trendy ingerichte Baobab Suites zijn gelegen aan de prestigieuze 

Costa Adeje. Het hotel is gelegen op een heuvel op slechts ca. 10 minuten lopen 

van het Playa del Duque strand. Baobab Suites is een uitstekende keuze voor 

onder andere families vanwege de ruime keuze aan suites. Laat u verrassen 

door de zorgvuldige mix van design en natuurlijke elementen die in het interieur 

is verwerkt. Het hotel biedt een fraai uitzicht over Costa Adeje en de oceaan en 

ligt op ca. 500 m van het centrum van Costa Adeje. De luchthaven Reina Sofia 

bevindt zich op ca. 22 km afstand. 

FACILITEITEN
Imposante entree. De halfopen ontvangsthal is modern ingericht met een 

receptie en subtropische binnentuin. Het hotel beschikt over twee zoet water-

zwembaden met elk een babybad omringd door ligbedden en kleurige parasols. 

Kidsclub (3-12jaar) met een overdekte speelruimte. Babysit op aanvraag. Verder 

een kapper, schoonheidssalon voor diverse lichaams- en gezichtsbehandelingen 

en massages en een gezondheidsbar. Tevens is er een squashbaan. In het 

tegenover gelegen sportcenter kunnen gasten gebruik maken van verschillende 

sportfaciliteiten. Hier bevinden zich ook 4 paddelbanen (tegen betaling), een 

speeltuin en bar Fuel. De verzorging is op basis van logies/ontbijt, welke in de 

suite kan worden geserveerd of u kunt gebruik maken van het ontbijtbuffet. 

Halfpension (lunch -of diner) en volpension zijn tevens mogelijk. Zowel ontbijt 

als diner geniet u in Bite internationaal Buffet Restaurant, met voor het diner 

verschillende thema-buffetten. De lunch is beschikbaar in de Fuel RestoBar of 

in BB Restaurant en bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert, te 

kiezen van de kaart. Sucas is het gourmet restaurant voor diner.

ACCOMMODATIE
De 125 moderne en sfeervolle suites zijn ruim en modern ingericht en be schik-

ken over een volledig ingerichte keuken met inductiekookplaat, combimag ne tron, 

afwasmachine, koelkast, strijkfaciliteiten, wasmachine en droger. Woon kamer 

met zithoek en flatscreen-tv, airconditioning, telefoon, wifi en kluisje. Balkon met 

glazen balustrade voor een maximaal uitzicht, met zitje en zijzeezicht.

Tweekamer Suite (ca. 64 m², max. 3 pers.): open plan woonkamer met keuken 

en aparte slaapkamer. Badkamer met bad en regendouche. Ook boekbaar met 

jacuzzi of met privézwembad (ca. 110 m²).

Driekamer Suite (ca. 68 m², max. 5 pers.): elegante open plan woonkamer met 

keuken en twee aparte slaapkamers. Een slaapkamer met en suite badkamer. 

Tweede badkamer met bad en/of regendouche. Tevens boekbaar met jacuzzi. 

Ook boekbaar met privézwembad als Driekamer Pool Suite (ca. 85 m², max. 5 

pers.) en met jacuzzi als Driekamer Pool Suite met jacuzzi.

Vierkamer Pool Suite (ca. 156 m², max. 7 pers.): ruime open plan woonkamer met 

keuken en in totaal drie slaapkamers. Eén slaapkamer met en suite badkamer 

en 2 met aparte badkamers. Alle badkamers met bad en/of regendouche. 

Balkon met privézwembad en ligbedden. Ook boekbaar met jacuzzi.

Vijfkamer Pool Penthouse (ca. 177 m², max. 9 pers.): luxueuze suite met 4 

slaapkamers en 3 badkamers. Privézwembad met zonneterras, pergola, zitje, 

jacuzzi en een uniek 360 graden uitzicht. Met frontaal zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweekamer Suite  1312 1082 1160 1215

Driekamer Suite (o.b.v. 4 pers.)  1112 940 960 1045

Long Stay: 15% korting bij verblijf van min. 14 nachten.

Seniorenkorting: 10% bij 56 jaar en ouder bij  min. 7 nachten verblijf van 27/04/19 t/m 31/10/19 

in een Boutique Suite.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19  indien geboekt voor 31/03/19 en 

10% indien geboekt van 01/04/19 t/m 30/04/19.

Welkomstattentie: fles wijn en water op de kamer bij aankomst. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

832 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/baobab-suites
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/baobab-suites
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IBEROSTAR GRAND EL MIRADOR
ADULTS ONLY

    

Junior Suite Superior

Een kleinschalig, elegant en bijzonder fraai hotel, gebouwd in een paleisachtige 

stijl waar u volop van uw privacy kunt genieten. Het Iberostar Grand El Mirador 

is gelegen op een grondstuk van 22.000 m² en door de boulevard gescheiden 

van het vermaarde strand Playa del Duque. Op heldere dagen geniet u van een 

fraai uitzicht tot aan het eiland La Gomera. Kinderen vanaf 16 jaar zijn welkom!

FACILITEITEN
Ruime en smaakvolle ontvangsthal met receptie, lounge, lobbybar en terras. 

Een verwarmbaar zwembad (1067 m²), omgeven door ligbedden en een tuin. 

Er is een tweede zwembad in de VIP-area ‘La Balconada’. Spa Sensations 

(1000 m² en tegen betaling) is een centrum voor ontspanning, wellness en 

beauty met hydromassagepool, hamam en jacuzzi. Verder zijn er verschillende 

massagebehandelingen mogelijk. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 

Halfpension is mogelijk. In restaurant El Mirador worden ontbijt en diner in 

buffetvorm geserveerd. Voor de traditionele mediterrane keuken kunt u terecht 

in à la carte restaurant La Pergola aan de rand van het zwembad, met uitzicht 

over zee. Een andere optie is het à la carte restaurant El Cenador. Er is een 

dresscode in de restaurants. Voor een drankje zijn er 2 bars, De Las Pardelas 

(snack-)bar (11.00-18.00 uur) en La Tosca (10.00-24.00 uur), met dagelijks ‘s 

avonds livemuziek. 

ACCOMMODATIE
Het hotel bevat 124 sfeervolle, comfortabele junior suites en suites, verdeeld over 

6 verdiepingen, ontworpen in koloniale stijl, met de nadruk op licht en kleuren. 

Alle suites zijn voorzien van airconditioning, kluisje, satelliet-tv, minibar, wifi en 

telefoon. Volledig ingerichte badkamers met aparte douche, toilet, haardroger, 

badjassen en slippers. Met uitzondering van de Junior Suite Tuinzicht bieden alle 

suites direct zeezicht. Balkon of terras met zitje. Een eventuele derde persoon 

slaapt op een bedbank. Enkele kamers zijn met verbindingsdeur te boeken.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 pers.): open plan woon/slaapkamer. Boekbaar 

met tuin- of zeezicht. Alle junior suites met zeezicht hebben balkon, geen terras.

Superior Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): sfeervolle, ruimere suite.

Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): woonkamer en slaapkamer met terras of balkon.

Junior Suite zeezicht en Suite zijn ook te boeken in de VIP-area La Balconada 

op de eerste en tweede verdieping. Tevens bevindt zich hier de Junior Suite 

Superior Priority Location. Dit gedeelte heeft een eigen ruime tuin met terras, 

‘Arabische haimas’, een zwembad en à la carte ontbijt. Thee en koffie in de 

namiddag, fruit, cava-wijn. Open bar en butlerservice (10,00-18,00 uur). Gratis 

toegang tot de Spa Sensations. Suites met koffiezetfaciliteiten.

Presidential Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): gelegen op de bovenste etage 

met een indrukwekkend uitzicht. Ruim terras met jacuzzi en ligbedden 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Royal Suite (ca. 150 m², max. 3 pers.): gelegen op de zesde verdieping van een 

van de torens. Ruime, imposante woonkamer met kamerhoge ramen, slaapkamer, 

badkamer en  gastentoilet. Ruim terras met jacuzzi, ligbedden en panoramisch 

uitzicht (limousineservice binnen Nederland inbegrepen). 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  1679 1195 1273 1344

Junior Suite Zeezicht Vip-Area La Balconada  2340 1820 1898 1969

Extra: 1x vastgesteld diner (excl. drankjes) in restaurant La Pergola of El Cenador bij verblijf van min. 

5 nachten op basis van halfpension.  1x gratis toegang tot de Spa Circuit per volwassene per verblijf.

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/01/19; 10% 

indien geboekt van 01/02/19 t/m 28/02/19 en 5% indien geboekt van 01/03/19 t/m 31/03/19.

Welkomstattentie: fles Cava wijn bij aankomst op de kamer.

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

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.737 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/iberostar-grand-el-mirador
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/iberostar-grand-el-mirador
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IBEROSTAR ANTHELIA
 FAMILY | WELLNESS

Het deels in Canarische stijl opgetrokken Iberostar Anthelia & Grand Salomé 

bestaat uit twee afzonderlijke delen. Het Anthelia is ideaal voor gezinnen met 

kinderen vanwege de vele dagelijkse activiteiten en het prachtige zwembad. 

Het Salomé is bestemd voor personen vanaf 16 jaar en niet toegankelijk voor 

Anthelia-gasten. Deze heerlijke vakantiehotels zijn gelegen in een tuin van ca. 

60.000 m², direct aan het strand van Fañabé en de zee. De luchthaven bevindt 

zich op ca. 20 km en de hoofdstad Santa Cruz de Tenerife op ca. 80 km afstand.

FACILITEITEN
Receptie, kleine bioscoop en twee verwarmde zoetwaterzwembaden die worden 

omgeven door zonneterrassen en een kinderbad. Daarnaast een bij zee gelegen 

zoutwaterzwembad. Voor kinderen van 4-7 jaar is er Star Camp, Monkey voor 

8-12 jaar en tieners van 13-17 jaar kunnen terecht in Eagle. Voor hen is er o.a. 

de Fun Park speeltuin en Agua Fun (twee kinderbaden waarvan één met een 

piratenschip) en de minidisco. Babysit is mogelijk op aanvraag. Verder zijn 

er tafeltennis, biljart, fitness, tennis en paddle tennis. Voor de golfliehebbers 

zijn er in de omgeving verschillende golfbanen zoals Costa Adeje en Las 

Américas. De exclusieve Spa Sensations (tegen betaling) met zwembad met 

massagestralen, sauna, stoombad en fitnessruimte biedt diverse massages en 

schoonheidsbehandelingen op basis van oosterse geneeskunde. De verzorging is 

op basis van logies/ontbijt. Halfpension en All Inclusive zijn mogelijk. Restaurant 

Zeus heeft een terras en biedt een uitgebreid ontbijt en diner in buffetvorm en 

showcooking. Andere keuzes zijn het Italiaanse à la carte restaurant Portofino, 

het gourmetrestaurant Poseidon en het à la carte lunchrestaurant Barbacoa met 

mediterrane specialiteiten. In SeaSoul Restaurant & Lounge kunt u genieten van 

een fantastich uitzicht op zee tijdens uw lunch of diner. Voor vers vruchtensap 

of een snack kunt u terecht in de Pool Snack Bar Zumería of Barrito. ’s Avonds 

worden in de Anthelia Mall shows opgevoerd en is er livemuziek in de Bar Hall. 

Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het Iberostar Anthelia beschikt over 367 comfortabele kamers en suites, welke 

alle voorzien zijn van airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, kluisje, minibar, 

wifi en Bluetooth geluidssyteem. Badkamer met douche, toilet, haardroger en 

telefoon. Balkon of terras met zitje.

Tuinzicht Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 16 jaar): comfortabele 

kamer. Ook boekbaar met Zijzeezicht of Zeezicht. Family Kamer (max. 4 volw. + 

2 kind. t/m 16 jaar): Twee Tuinzichtkamers met verbindingsdeur. Ook te boeken 

met zeezicht. Priority Location Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 16 

jaar): gelegen op de bovenste verdiepingen met zijzeezicht. Ook als Superior 

Priority Location Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): met een erker en met zeezicht.

Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): in duplex stijl met woon- en slaapkamer. soms 

gelijkvloers. Frontaal zeezicht. Ook boekbaar in duplexstijl met twee badkamers 

als Suite Duplex met zijzeezicht. Presidential Suite (ca. 108 m², max. 3 volw. en 

1 kind t/m 16 jaar): woonkamer, 2 slaapkamers, 2 badkamers, keuken, jacuzzi 

en ligbedden op het terrace (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tene-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tuinzicht Kamer  1411 1086 1216 1296

Suite  2089 1496 1626 1743

Extra: 1x vastgesteld diner (excl. drankjes) in restaurant Poseidon of Portofino bij verblijf van min. 

5 nachten op basis van halfpension.  1x gratis toegang tot de Spa Circuit per volw./verblijf. Gratis 

kinderen: max 1 kind t/m 16 jaar gratis bij de ouders op de kamer bij verblijf van 01/04 t/m 31/10/19 

geboekt voor 28/02/19. Kamerupgrade: upgrade van Tuinzichtkamer naar Zijzeezichtkamer, van 

Zijzeezichtkamer naar Zeezichtkamer en van Superior Priority Location Kamer naar Suite Duplex bij 

verblijf van 27/04 t/m 30/06/19 geboekt voor 31/03/19. Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 

21 nachten. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04 t/m 31/10/19 geboekt voor 31/01/19, 10% 

geboekt van 01/02 t/m 28/02/19 en 5% geboekt van 01/03 t/m 31/03/19. Welkomstattentie: fles 

cavawijn bij aankomst.

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

of all-Inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

2.993 reviews

      

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/iberostar-anthelia
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/iberostar-anthelia
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Zeezicht Kamer

Het naastgelegen Grand Salomé is exclusief voor adults only (vanaf 

16 jaar). Het beschikt over 33 suites en biedt meer luxe en een 

hoogstaande service. In Salomé geniet u onder meer van de volgende 

privileges: aparte check-in, receptie, eigen verwarmd zwembad, klein 

infinity zwembad met jacuzzi, ontbijtterras, lunchrestaurant, butler- 

en conciërgeservice, dagelijkse krant en gratis entree tot de Spa 

Sensations. 

De suites (ca. 55 - 70 m², max. 2 volw.) hebben een woon- een aparte 

slaapkamer, airconditioning, wifi, Bluetooth geluidssysteem, koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar en kluisje. Badkamer met jacuzzi, douche 

en apart toilet, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje en 

ligbedden.

Suite Terras: op de begane grond met directe toegang tot de tuin en het 

zwembad. Terras met gedeeltelijk zeezicht. 

Suite: op hoger gelegen verdiepingen. Balkon met zeezicht. 

Superior Suite: ruimere suite gelegen op de begane grond of 1e of 2e 

verdieping, met groter terras of balkon. 

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

vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Suite Terras  2535 1799 1948 2081

Superior Suite  2845 2091 2239 2373

Extra: 1x vastgesteld diner (excl. drankjes) in gourmetrestaurant Poseidon of Portofino  

bij verblijf van min. 5 nachten op basis van halfpension. Dagelijks gratis toegang tot de 

Spa Circuit per volwassene en  2 x per week toegang tot de Sunset Champagne Lounge.

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten van 01/05/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 

31/01/19, 10% indien geboekt van 01/02/19 t/m 28/02/19 en 5% indien geboekt van 

01/03/19 t/m 31/03/19.

Welkomstattentie: fles champagne bij aankomst. 

IBEROSTAR GRAND SALOMÉ
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JARDINES DE NIVARIA
    

De ideale ligging, de uitstekende keuken en de hoogstpersoonlijke service maken 

van Hotel Jardines de Nivaria dé plaats om een comfortabele vakantie door te 

brengen! Een elegant in terrasvorm gebouwd hotel bestaand uit verschillende 

gebouwen in art-decostijl en omgeven door een riante tuin met subtropische 

bloemen- en plantensoorten, fonteinen en watervallen. 

Het Jardines de Nivaria ligt aan de wandelboulevard van de Costa Adeje, direct 

aan het strand Fañabe dat vanaf de boulevard via een lift  te bereiken is. Bij 

helder weer heeft u een prachtig uitzicht op het voor de kust gelegen eiland La 

Gomera. De luchthaven ligt op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
In het hoofdgebouw bevinden zich een lounge met zitjes en een zeer fraaie 

glas-in-loodkoepel, die in schitterende kleuren de sterrenstand op de eerste 

lentedag uitbeeldt. Er is veel aandacht besteed aan de architectuur en inrichting  

van het hotel, een mix van art deco en klassieke stijl. Verder vindt u hier de 

indrukwekkende receptie, de restaurants en bars, internetfaciliteiten, tv- en 

videoruimte, geldautomaat, kapsalon, tafeltennis, biljart, kinderspeelruimte, 

fitnessruimte en aerobics. Babysit is op aanvraag. Tevens wifi in de openbare 

ruimten. In de riante, fraai aangelegde tropische tuin bevinden zich twee 

zwembaden, waarvan één met verwarmd zoutwater en waterval, jacuzzi, 

kinderbad met zoutwater, zonneterrassen met ligbedden, parasols en een 

speeltuin. Verlichte tennisbaan. 

Golfers kunnen kosteloos gebruik maken van de 9-holes putting green. Uw 

huurauto kunt u gratis parkeren in de onder het hotel gelegen parkeergarage. 

Het hotel biedt dagelijks live muziek en/of internationale shows. Laat u eens 

verwennen in het fraaie Spacenter Aequor (tegen betaling) waar u terecht kunt 

voor een Turks bad, sauna, Vichy-douche, diverse schoonheidsbehandelingen 

en massages. 

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

het hoofdrestaurant Solandra worden ontbijt en diner in buffetvorm opgediend, 

met showcooking en meerdere avonden in de week volgens een bepaald thema. 

Desgewenst wordt het hoofdgerecht aan tafel geserveerd. Het stijlvolle à la 

carte restaurant La Cúpula biedt gerechten uit de internationale keuken. Bij 

het zwembad kunt u terecht in La Cascada voor een lichte lunch, een heerlijk 

diner of typisch Spaanse tapas. De Pianobar schenkt cocktails bij livemuziek, 

terwijl de Lobbybar zich toelegt op koffie, drankjes en gebak. Het hotel biedt een 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De in totaal 271 kamers en suites zijn zonnig en in typisch Spaanse stijl ingericht 

en alle voorzien van airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, wifi, minibar en 

kluisje. Comfortabele badkamer met bad en aparte douche, toilet, haardroger, 

badjassen en slippers. Balkon met zitje en ligbedden. Indien u in een Superior 

Suite, Presidential of Royal Suite verblijft kunt u genieten van een à la carte 

ontbijt in het intieme restaurant La Cúpula.

Comfort Kamer (ca. 29-32 m², max. 2 pers.): smaakvol ingerichte kamer met 

landzicht. Kamers met verbindingsdeur mogelijk (op aanvraag). Ook boekbaar 

met tuin -/ zwembadzicht en met zeezicht als Superior Kamer.

Junior Suite (ca. 35-40 m², max. 3 pers.): elegante kamer met een apart zitge-

deelte met bank en ruim balkon. Ook te boeken met zeezicht.

Suite (ca. 40-50 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer en uitzicht op 

zee.

Superior Suite (ca. 45-50 m², max. 3 pers.): hifi-set, badkamer met aparte 

douche en jacuzzi of hydromassagecabine. Uitzicht op zee.

Family Suite (ca. 60 m², max. 4 pers., min. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): deze 

comfortabele suite is voorzien van een open plan woon-/slaapkamer, een aparte 

slaapkamer en een badkamer. Tevens tuintje met zitje en ligbedden.

Superior Duplex Suite (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): woon- 

kamer, slaapkamer op de 1e verdieping en 2 badkamers (waarvan 1 met hydro- 

massagebad). Met zeezicht. Verbindingsdeur naar een Superior Zeezicht mogelijk.  

Presidential Suite (ca. 93 m², max. 2 volw. + 1kind t/m 12 jaar): slaapkamer en 

aparte woonkamer. Luxueuze badkamer met hydromassagedouche en halfopen 

jacuzzi. Ruim terras met adembenemend zeezicht (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen).

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/jardines-de-nivaria
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/jardines-de-nivaria
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Superior Kamer

Royal Suite (ca. 100 m², max. 4 volw.): modern en schitterend ingerichte suite 

met exclusief meubilair bestaand uit een woonkamer, 2 slaapkamers met 

plasma-tv, dvd-speler, 2 badkamers met jacuzzibad en hydromassagedouche. 

Ruim balkon met ligbedden en uitzicht over zee (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen). 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Comfort Kamer Zwembad-/Tuinzicht (voor alleengebruik) 1997 1494 1598 1715

Comfort Kamer Zwembad-/Tuinzicht  1568 1143 1250 1364 

Junior Suite  1757 1270 1374 1487

Extra: 1x diner in een a la carte restaurant  op basis van halfpension in een Superior Suite, Presi-

dential Suite of Royal Suite.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19  indien geboekt voor 28/02/19.

Welkomstattentie: fruit op de kamer.

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.

2.501 reviews
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GF VICTORIA
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Senior Suite Harmony

Het GF Victoria is een toonbeeld van welbevinding. Er is geen andere plek op 

Tenerife waar lichaam en geest zo op elkaar in kunnen spelen als in dit hotel. 

Het is gelegen op ca. 150 m van het strand Playa del Duque en ca. 400 m van het 

Fañabe strand. De luchthaven Reina Sofia ligt op ca. 20 km afstand. Dichtbij vindt 

u tevens een aantal golfcourses.

FACILITEITEN
Lichte receptie met lounge. Separate receptie voor kinderen. U heeft de keuze 

uit 7 zwembaden, waaronder 1 van ca. 650 m² en een van ca. 246 m². Voor 

ultieme vrijheid kiest u het nudistenzwembad op het dakterras. Uw sportieve 

aspiraties kunt u kwijt op de tennisbaaan, de squashbaan of tijdens een partijtje 

minigolf. De kinderen vermaken zich in de surfpool met glijbanenen en tijdens 

activiteiten die voor alle leeftijden georganiseerd worden in de miniclubs 

BabyGofi (10 mnd-3 jaar), MiniGofi (4-7 jaar), MaxiGofi (8-12 jaar), Teenagers 

Club (SurferClub, 13-17 jaar.). In het buffetrestaurant is een speciale kinderhoek. 

Ontspanning vindt u in de Air Bio-Spa op het dakterras met jacuzzi, massage, 

sauna en Balinese bedden Op de bovenste verdieping ligt de Japanse tuin met 

o.a. yoga en Pilates, Het wellnesscenter Victoria Bio-Spa voorziet in een keur aan 

schoonheids behandelingen en therapieën. Het beschikt over zowel een binnen- 

als buitenzwembad en bestaat uit 2 gedeeltes, 1 gedeelte voor volwassenen en 

1 voor families. In combinatie met een bezoekje aan de detoxbar Jardin del Sol, 

voelt u zich een ander mens! 

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

Naast buffetrestaurant Chaboco en pool bar-restaurant Amaina, kunt u à la 

carte dineren in restaurant Donaire met Canarische gastronomie. Van de vier 

gezellige bars verdient chill-out Sky Bar Zambra aanbeveling; tijdens een 

cocktail geniet u van een fantastisch panorama over zee met adembenemende 

zonsondergangen. Daarnaast zijn er nog de lobbybar Los Naranjos en de 

juicebar Narim. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 242 suites zijn modern ingericht en voorzien van koffie-/theezetfaciliteiten, 

magnetron, minibar (tegen betaling), tv, wifi en kluisje.

Senior Suite (ca. 55 m², max. 2 volw. + 2 kinderen of 3 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): 

stijlvol ingerichte suite met woonkamer met sofabed, aparte slaapkamer en twee 

badkamers, waarvan 1 met bad en 1 met douche. Balkon met zee-, zwembad-, 

plaza/tuinzicht of uitzicht op het resort. Ook boekbaar als Senior Suite Harmony 

(ca. 91-138 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw. + 1 kind t/m 12 jaar), waarvan de meeste 

met open badkamer met bad en douche, apart toilet. Alle met jacuzzi op het 

balkon of als 

Senior Suite Premium (ca. 91-138 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw. + 1 kind t/m 

12 jaar): ruimer met zwembadzicht.

Senior Suite Accessible (ca. 59 m². max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw. + 1 kind t/m 

12 jaar): voor mindervalide gasten. Badkamer met rolstoeltoegankelijke douche. 

Uitzicht op de straat of op het terras van Jardin del Sol.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr juni aug okt

Senior Suite  1397 1315 1540 1428

Senior Suite Harmony  1760 1556 1781 1664

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 27/04/19 t/m 30/06/19 en van 14/09/19 t/m 29/09/19.

Long Stay: 15% korting bij min. 15 nachten verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19 en 

15% indien geboekt voor 31/03/19. 15% bij verblijf van 19/07/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 

31/05/19.

Welkomstattentie: speciale welkomst attenties bij aankomst (o.a. water, fruit) 

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

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

189 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/gf-victoria
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/gf-victoria
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SHERATON LA CALETA
 FAMILY | WELLNESS

       

Premium Kamer

Een elegant resort met uitgebreide faciliteiten en een kleurrijke uitstraling door 

de Moorse architectuur en subtropische tuinen. Sheraton La Caleta wordt door 

een wandelboulevard gescheiden van zee en ligt op ca. 6 minuten lopen van het 

strand. De familiaire atmosfeer en kinderfaciliteiten maken het zeer geschikt 

voor gezinnen.

FACILITEITEN
Receptie met lobbybar, twee verwarmbare zwembaden en één zoutwaterzwem- 

bad. Tevens biljart en minigolf. Paddle en tennis (tegen betaling). Golfbanen 

in de directe omgeving. Kids Club El Guanchito (3 t/m 12 jaar, 600 m²) met zwem- 

bad, speeltuin en minivoetbalveld. Teenager Club M@GMA (vanaf 8 jaar) met 

computers, playstation3 en DJ-pult. 

Spa Eutonos (tegen betaling) biedt een thalassozwembad met hydro therapie, 

stoombad, sauna, ijsiglo, twee thermale baden en een fitnesscentrum. Schoon-

heidsbehandelingen en massages. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, half- en volpension mogelijk. In 

restaurant El Parador wordt ontbijt en diner in buffetvorm geserveerd. Voor een 

à la carte diner kunt u terecht bij La Venta, het Japanse restaurant Kamakura. 

Vivace bij het zwembad verwelkomt u graag voor de lunch. In de Coral Pool Bar 

kunt u een drankje bestellen.

ACCOMMODATIE
Het hotel biedt 284 verzorgd ingerichte kamers en suites met satelliet-tv, 

airconditioning, wifi, minibar à la carte (naar wens gevuld), kluisje, koffie- en 

theezetfaci liteiten en badjassen. Badkamer met bad en douche.

Deluxe Kamer (ca. 36-40 m², max. 3 pers.): ruime kamer gelegen op de lagere 

verdiepingen met balkon en tuinzicht.

Premium Kamer (ca. 36-40 m², max. 3 pers.): op de 2e t/m 4e verdieping, met 

balkon met zee-/zwembadzicht. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk 

(Family Kamer).

Club Kamer (ca. 36-40 m², max. 3 pers.): op de 3e t/m 5e verdieping, met zeezicht 

en zitje op het balkon.

Club Terrace Kamer (ca. 36-40 m², max. 3 pers.): op de 3e t/m 4e verdieping in 

het hoofgebouw, met groter balkon en ligbedden. Met frontaal zeezicht.

Deluxe Suite (ca. 76 m², max. 4 pers.): woon- en slaapkamer, ruim balkon of terras 

met ligbedden en zeezicht, op de begane grond t/m de 2e verdieping. 

Premium Suite (ca. 80 m², max. 4 pers.): ruime woonkamer en slaapkamer. 

Gelegen op de 2e t/m 4e verdieping. Balkon met zeezicht.

Club Terrace Suite (ca. 84 m², max. 4 pers.): gelegen op de 4e verdieping, met 

meer privacy. Zeer groot balkon van 135 m² met jacuzzi en ligbedden.

La Caleta Suite (ca. 76 m², max. 4 pers.): woon- en slaapkamer gelegen op de 5e 

verdieping, met het beste uitzicht over zee.

Gasten in een Premier Suite, Club Terrace Suite en La Caleta Suite hebben 

toegang tot de Club Lounge met gratis internet, koffie, thee en frisdrank. Tussen 

18:00-20:00 uur tevens snacks en een selectie van alcoholische dranken. Ontbijt 

wordt gebruikt in Vivace. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1232 998 1115 1148

Club Kamer  1446 1223 1328 1365

Extra: 1 x gratis toegang tot de Spa per volwassene bij min. verblijf van 7 nachten.

Kamerkorting: 15% bij verblijf van 01/04/19 t/m 06/07/19 en van 26/08/19 t/m 02/10/19 indien 

geboekt vanaf 01/04/19.   

Seniorenkorting: kamer10% bij 66 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19

Welkomstattentie: bij aankomst ontvangt u Cava wijn op de kamer. 

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..

2.500 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/sheraton-la-caleta
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/sheraton-la-caleta
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ROYAL GARDEN VILLAS
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Majectic villa

Het in exotisch oriëntaalse stijl gebouwde Royal Garden Villas & Spa straalt een 

romantische sfeer uit en biedt gasten de mogelijkheid tot een intieme vakantie 

in een luxueuze omgeving. Met uitzicht op zee en over de naastgelegen golfbaan 

Costa Adeje, waarvan het door een weg wordt gescheiden. De Costa Adeje met 

zijn zandstranden ligt op ca. 2 km afstand en Playa de las Américas op ca. 5 km. 

Naar de luchthaven Reina Sofia is het ca. 30 km.

FACILITEITEN
Prachtige entree, receptie en lounge. Het kleine zwembad naast de receptie 

biedt vanaf het terras met ligstoelen en parasols een panoramisch uitzicht. 

Tevens zijn er een fitnessruimte en een squashbaan. Voor golfliefhebbers gelden 

speciale tarieven voor greenfees van de naastgelegen golfbaan. Babysit en butler- 

service zijn beschikbaar. 

De Golden Pond Spa heeft een Aziatische sfeer en biedt onder meer een thermen-

bad met waterval, jacuzzi, massagedouches, Turks bad en ijsfontein (gratis). Ook 

zijn er diverse behandelkamers voor schoonheids- en lichaamsbehandelingen. 

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

overige maaltijden kunt u terecht in restaurant Jardin waar men bijzonder 

smaakvolle gerechten van verse producten bereidt. Voor halfpension kunt 

u ook dineren in een van de drie Monkeys restaurants (Italiaans, oosters of 

grillrestaurant) in Playa de Las Américas (set menu). Reservering vooraf via de 

de receptie van het hotel is noodzakelijk. De sfeervolle bar Tucàn Tucàn is een 

ideale plek voor het aperitief of een cocktail.

ACCOMMODATIE
De 28 villa’s hebben alle een eigen terras met plungepool. De villa’s zijn 

ingericht met koloniaal meubilair en handwerk uit de hele wereld en voorzien 

van een plasma-tv, dvd-speler, telefoon, wifi, kluisje en minibar. De badkamers 

beschikken over een bad, hydromassagedouche, badjassen en slippers. Verder 

een compleet ingerichte keuken met een wasmachine en droger.

Duchess Villa (ca. 140 m², max. 2 pers.): woon- en slaapkamer met king size bed. 

Terras met loungebank, zitje en ligbedden.

Grand Duchess Villa (ca. 180 m², max. 2 pers.): als de Duchess Villa, maar ruimer.

Princess Villa (ca. 208 m², max. 4 pers.): ruime woonkamer en 2 slaapkamers 

met en suite badkamers. Overdekt terras met zitje en ligstoelen.

Majestic Villa (ca. 233 m², max. 4 pers.): als de Princess Villa, maar in duplexstijl.

Royal Villa (ca. 355 m², max. 6 pers.): riante duplex-villa met grote woonkamer 

en 3 slaapkamers met en suite badkamers. Terras met ligbedden, zitje en 

gazebo met mooi zeezicht (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Imperial Villa (ca. 366 m², max. 6 pers.): dezelfde faciliteiten als de Royal Villa, 

maar iets ruimer (limousineservice binnen Nederland inbegrepen). 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Duchess Villa  1783 1634 1883 1692

Princess Villa (o.b.v. 4 pers.)  1398 1225 1374 1265

Extra: 1x gratis massage van 25 minuten per persoon per verblijf.

Gratis nachten: 7=6 bij aankomsten op 11/05/19 t/m 20/06/19 en 02/09/19 t/m 11/10/19.

Seniorenkorting:10% bij 66 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 10% bij aankomsten op 27/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 10/05/19.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

840 reviews

Receptie

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/royal-garden-villas
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/royal-garden-villas
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HOTEL SUITE VILLA MARÍA
 FAMILY | GOLF

    

Perfect geïntegreerd met de omliggende golfbaan is Hotel Suite Villa María 

een als een dorp gebouwd villacomplex, geïnspireerd op de typisch Canarische 

architectuur. Het hotel heeft een benijdenswaardige ligging in het zuidwesten 

van Tenerife met fraai uitzicht over de Costa Adeje, La Gomera en de kust. Het 

strand van La Caleta ligt op ca. 800 m en de luchthaven Reina Sofia op ca. 26 km.

FACILITEITEN
De belangrijkste faciliteiten bevinden zich in het hoofdgebouw dat wordt 

gedomineerd door een centraal plein waar zich de receptie een kleine 

supermarkt en de crèche bevinden. Tevens is er een internethoek en een kapper 

(op afspraak). In het centrale gedeelte van het complex liggen twee verwarm-

bare zwembaden op verschillende niveaus en één kinderzwembad, omgeven 

door ligbedden en parasols. Voor de jongste kinderen is er een speelplaats. 

Babysit is mogelijk. Verder biedt het hotel een putting green, fitnessruimte, 

squashbaan (tegen betaling) en parkeergelegenheid. Reservering van greenfees 

voor verschillende golfbanen in de omgeving is mogelijk. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension à la carte is mogelijk. 

Het ontbijtbuffet en het à la carte diner met typisch Canarische gerechten 

worden geserveerd in restaurant La Torre op de eerste verdieping van het 

centrale plein. In de poolbar bij het zwembad kunt u snacks, ijsjes, drankjes en 

lichte maaltijden bestellen. ’s Avonds is het heerlijk toeven in de Plazabar met 

een cocktail.

ACCOMMODATIE
Hotel Suite Villa María beschikt over 78 villa’s die alle verschillend en smaakvol 

zijn ingericht. Elke villa is uniek en heeft een modern interieur met rustige, 

neutrale kleuren. De geschakelde villa’s met privétuin zijn voorzien van een 

compleet ingerichte open keuken met keramische kookplaat, oven, koelkast en 

magnetron. Verder een woonkamer met satelliet-tv en wifi. In alle kamers is 

individuele airconditioning. Enkele villa’s zijn geschikt voor mindervaliden. In 

alle villa’s is plaatsing van een babybedje mogelijk. Alle villa’s hebben zeezicht.

Villa - 1 slaapkamer (ca. 70 m², max. 2 pers.): verdeeld over twee verdiepingen 

met op de begane grond een woonkamer met open keuken en op de eerste 

verdieping de slaapkamer. Badkamer met bad en hydromassagedouche. Tuin 

met gemeubileerd terras. Ook boekbaar met jacuzzi. 

Villa - 2 slaapkamers (ca. 115 m², max. 4 pers.): één slaapkamer bevindt zich 

op de begane grond en de andere op de eerste verdieping. Ook boekbaar met 

jacuzzi in de tuin als Jacuzzi Villa.

Pool Villa - 3 slaapkamers (ca. 135 m², max. 6 pers.): twee slaapkamers met 

eigen badkamer bevinden zich op de begane grond. Een derde slaapkamer op de 

eerste verdieping met eigen badkamer en groot balkon. Tuin met gemeubileerd 

terras en privézwembad. Ook boekbaar met jacuzzi en privézwembad als Pool 

Villa Bellavista. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Villa - 1 Slaapkamer (o.b.v. 2 pers.)  1223 1125 1208 1212

Villa - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  982 871 944 958

Villa - 3 Slaapkamers (o.b.v. 6 pers.)  979 899 946 960

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/07/19 t/m 31/08/19 in een Villa-1 slaapkamer.

Seniorenkorting: 10% bij 60 jaar of ouder bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 7% bij verblijf van 01/04/19 t/m 17/07/19 en van 01/09/19 t/m 18/10/19 indien 

geboekt voor 31/01/19.

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.

870 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/hotel-suite-villa-maria
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/hotel-suite-villa-maria
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Corales Suites - Deluxe Suite Corales Beach - Junior Suite

Het Royal Hideaway Corales Resort bestaat uit een adults only hotel het Corales 

Beach en uit een zeer geschikt hotel voor onder andere families het Corales 

Suites. De architectuur van het resort is geïnspireerd op de koralen die rond 

het eiland Tenerife groeien. Het resort ligt als een modern cruiseschip langs 

de kust van La Caleta en vertegenwoordigt een nieuw innovatief concept waar 

exclusiviteit en modern design zich verenigen tot een bijzondere geheel. De 

uitgebreide faciliteiten van het resort staan garant voor een geslaagde vakantie. 

Het kleine strand van Enramada bevindt zich op ca. 100 m en het gezellige 

vissersdorpje La Caleta met vele restaurants op een steenworp afstand. De 

luchthaven van Tenerife Sur bevindt zich op ca. 23 km. 

FACILITEITEN
Beide hotels beschikken over een eigen receptie en lobby. In de ruime tuinen 

(ca. 10.000 m²) bevinden zich drie verwarmde zoutwaterzwembaden waarvan 

twee adults only. Daarnaast beschikt Corales Beach ook over een zwembad 

op het dakterras, vanwaar u een fantastisch panoramisch uitzicht heeft. Alle 

zwembaden worden omringd door terrassen met lig stoelen, Balinese bedden 

en parasols. Voor de jongste gasten is er een zwembad en de kidsclub van 4 

tot 16 jaar met een uitgebreid activiteitenprogramma met sport en workshops. 

Babysit op aanvraag en tegen betaling. Het moderne Spa en Wellness Center (ca. 

1.000 m²) heeft 7 behandelkamers, hydrotherapiecircuit met hydromassages, 

hamam, sauna, sensation douches en fitnessruimte. U kunt hier terecht voor 

verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. Tevens is er een barber 

beautyshop en een Spaboetiek. In de directe omgeving bevinden zich meerdere 

golfbanen en watersportfaciliteiten. Er is ook de mogelijkheid om uw huurauto 

te parkeren tegen betaling en fietsen te huren. Gasten van beide hotels hebben 

toegang tot alle diensten en faciliteiten van het resort wanneer ze ouder zijn dan 

16 jaar. Gasten onder de 16 jaar kunnen geen gebruik maken van faciliteiten of 

diensten die bestemd zijn voor adults only. 

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Gasten van Corales Suites genieten 

van ontbijt en diner in het Olivia buffetrestaurant (mediterrane en internationale 

gerechten). Het à la carte restaurant Starfish met terras en zeezicht serveert 

mediterrane gerechten voor lunch en grillspecialiteiten voor diner. Gasten van 

Corales Beach ontbijten en dineren in buffetrestaurant NAO, ook met mediterrane 

en internationale gerechten. Het Italiaanse à la carte restaurant Il Bocconcino is 

open voor diner, in restaurant San Hô worden Japanse/Peruaanse specialiteiten 

geserveerd en Maresia, onder leiding van Michelin-sterrenkok Juan Carlos 

Padron is er vooral voor de locale keuken. De twee laatste zijn toegankelijk voor 

adults only. Alice is de lobbybar in de vorm van een bibliotheek en La Gelataria 

is een traditionele Italiaanse ijssalon. Ten slotte is er een poolbar voor snacks 

en drankjes. Halfpensiongasten ontvangen 30% korting op de maaltijden in de  

à la carte restaurants (behalve in Maresia).

ACCOMMODATIE
Royal Hideaway Corales Suites

Het resort telt in totaal 235 suites waarvan 114 in het Corales Suites. Deze 

elegante en moderne suites zijn uitgerust met airconditioning, kluisje, wifi, tv en 

minibar. Badkamer met bad, regendouche, badjassen, slippers en haardroger.

Deluxe Suite (ca. 65-85 m², max. 3 pers. of 2 volw. en 2 kind. t/m 12 jaar): 

modern ingericht appartement met woonkamer met sofabed (1.80x2.00) en 

geheel ingerichte keuken, aparte slaapkamer met badkamer met bad en aparte 

douche. Met terras met ligbedden en zeezicht (ca. 30 m²). 

Deluxe Suite 2-slaapkamers (ca. 110 m² , max. 5 pers.): woonkamer, twee 

slaapkamers, twee badkamers en compleet ingerichte keuken. Met twee 

terrassen waarvan één met zeezicht, de ander met bergzicht. Ook boekbaar met 

plungepool als Deluxe Suite 2-slaapkamers met plungepool (zoutwater) en 

twee terrassen één met zeezicht, de ander met bergzicht. Op zwembad niveau.

Villa Suite met zwembad (ca. 80 m², max. 3 pers.): gelegen in een afgelegen 

gedeelte van het resort. Met woonkamer, compleet ingerichte keuken en 

aparte slaapkamer. Ruim terras (ca. 60 m²) met zwembad. Ook boekbaar met 2 

slaapkamers als Villa Suite-2 slaapkamers met zwembad (ca. 125 m², max. 5 

pers.) met terras van ca. 80 m². 

Duplex Villa Suite-2 slaapkamers met zwembad (ca. 130 m², max. 5 pers.): over 

twee verdiepingen, met woonkamer, compleet ingerichte keuken en twee aparte 

slaapkamers. Ruim terras (ca. 100 m²) met zwembad. 

Penthouse Suite-2 slaapkamers (ca. 150 m², max. 5 pers.): ruimere suite met 

woonkamer, compleet ingerichte keuken en twee aparte slaapkamers. Ruim 

terras (ca. 160 m²) met panoramisch zeezicht. Ook boekbaar op de 5e verdieping 

met zwembad als Penthouse Suite-2 slaapkamers met zwembad (ca. 165 m²) 

en terras van ca. 100 m². 

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/royal-hideaway-corales-suites
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/royal-hideaway-corales-suites
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Adult Only Zwembad

Royal Hideaway Corales Beach (adults only)

Alle 121 moderne Suites beschikken over airconditioning, kluisje, wifi, tv en 

minibar. Badkamer met bad, aparte regendouche, badjassen, slippers en 

haardroger.

Junior Suite Zeezicht (ca. 60 m², max. 2 volw.): ruime en moderne suite met 

woon- en aparte slaapkamer, gelegen op de 1e en 2e verdieping. Balkon van ca. 

20 m² met ligbedden. Ook boekbaar op de 3e en 4e verdieping als Junior Suite 

Panoramisch Zeezicht of met jacuzzi op het balkon als Junior Suite met jacuzzi 

gelegen op de 5e verdieping.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Suite Corales Suites  1615 1341 1562 1435

Junior Suite Zeezicht Corales Beach  1566 1256 1360 1350

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

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/19 t/m 05/05/19 en van 12/10/19 t/m 27/10/19. Senio-

renkorting: 5% bij 56 of ouder bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/07/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19. 

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19 en 

15% indien geboekt voor 31/03/19.

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

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij verblijf van 01/04/19 t/m 05/05/19 en van 12/10/19 

t/m 27/10/19. Seniorenkorting: 5% bij 56 jaar en ouder bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/07/19 en 

van 01/09/19 t/m 31/10/19. Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19  indien 

geboekt voor 28/02/19 en 15% indien geboekt voor 31/03/19.

294/358 reviews
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THE RITZ-CARLTON, ABAMA
CULINAIR | FAMILY | GOLF

       DELUXE

Suite

Dit zeer opvallende, in terrakleur geschilderde resort  ligt bijzonder mooi tegen 

een helling en wordt omgeven door een uitzonderlijke vegetatie met meer dan 

300 verschillende planten, talloze palmbomen en een schitterende golfbaan. 

Het aan zee gelegen resort biedt adembenemende panorama’s over de oceaan 

en het eiland La Gomera. The Ritz-Carlton, Abama bestaat uit een hoofdgebouw 

en een tussen de zee en het hoofdgebouw gelegen gedeelte met geschakelde 

villakamers. Water is een belangrijk onderdeel van Abama. Dit komt terug in de 

vele meertjes en watervallen die door het resort stromen. Abama ligt in Guia 

Isora, ca. 4 km van San Juan en ca. 10 km van Costa Adeje.

FACILITEITEN
Lounge met boetiekjes, businesscenter en fitnessclub, 4 paddletennisbanen 

en 7 tennisbanen. Zeven (verwarmde) zoetwaterzwembaden omgeven door 

zonneterrassen met ligbedden en parasols. Er zijn zowel een adults only- 

als een family-zwembad. Relaxation area voor volwassenen met Balinese 

bedden. Een treintje rijdt tussen de lobby, villas en het strand. Ritz Kids Club 

(4-12 jaar, 300 m²) met verschillende activiteiten als theater, astronomie en 

knutselen. Babysit op aanvraag. Eigen 18-holes golfbaan met golfacademy, 

club house en pro shop. Klein maar fraai strand (bereikbaar via een lift). 

Uitgebreid Wellness & Spa Center (ca. 2500 m², tegen betaling en vanaf 18 jaar) 

met zwembad en massagewatervallen, onderwatermassagestralen, sauna, 

stoombaden, Kneipp-douches, iglo, hydrotherapie, Vichy-douches, Rasul- en, 

schoonheidsbehandelingen, massages. Verder Spa Café met terras. 

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

diverse restaurants en bars, waaronder het La Veranda voor het ontbijtbuffet 

en showcooking, het in Balinese stijl ingerichte El Mirador met vis- en 

rijstspecialiteiten, het steakrestaurant 20/20, het Italiaanse restaurant Verona, 

Casa Club op de golfbaan, Los Chozos bij het zwembad en de met Michelin-sterren 

bekroonde restaurants Kabuki (Japans, 1 ster) en MB (gourmetrestaurant, 

2 sterren). Het restaurant in de Beach Club aan het strand serveert salades, 

snacks en hamburgers. Txoko (Spaanse keuken), Sportsbar en Lobbybar. 

ACCOMMODATIE
Alle 458 ruime kamers en suites zijn luxueus ingericht en voorzien van 

airconditioning, zithoek, flatscreen-tv, nespresso-apparaat, strijkfaciliteiten, wifi, 

telefoon, minibar en kluisje. Badkamer met bad, aparte douche en badjassen. 

Balkon of terras met zitje. De kamers in het hoofdgebouw zijn te boeken met 

resortzicht of zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): sfeervolle kamer in koloniale stijl. 

Marmeren badkamer met spiegeldeuren, design badkuip en aparte douche.

Junior Suite (ca. 70 m², max. 3 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): slaapkamer met open 

plan zitgedeelte en inloopkast, ingericht met elegante houten meubelen en met 

resortzicht. Ook boekbaar met zeezicht. 

Suite (ca. 80 m², max. 3 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): woonkamer, lounge en gescheiden 

eetkamer en slaapkamer met natuurlijke materialen. Met ruim terras en resort-

zicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Family Suite 2-Slaapkamer (ca. 130 m², max. 4 volw. + 4 kind t/m 12 jaar): woon- 

kamer met eethoek en o.a. magnetron en producten voor kinderen. Twee aparte 

slaapkamers met resortzicht.

Deluxe kamer en Suite zijn ook te boeken als CLub Level kamer en suite. Deze 

zijn gelegen in de Citadel op de 10e verdieping en beschikken over zeezicht. Als 

extra service krijgt u de Club concierge service, toegang tot de Club Lounge voor 

ontbijt, lichte snacks, hors d’ oeuvres en drankjes.

Ritz-Carlton Suite (ca. 277 m², max. 6 pers.): 2 slaapkamers, inloopkast, groot 

woongedeelte, lounge en eetkamer, 2 marmeren badkamers. Jacuzzi op het balkon 

en zeezicht.

Royal Suite (ca. 257 m², max. 6 pers.): woon- en eetkamer met keuken, 2 slaap-

kamers met badkamers met douche en hydromassagebad. Japanse tuin met 

terras (ca. 330 m²).

Imperial Suite (ca. 314 m², max. 6 pers.): gelegen op de bovenste verdieping, 

bestaat uit woonkamer, keuken en bar met marmeren vloer. Twee ruime 

slaapkamers met badkamers, voorzien van sauna-douche en jacuzzi. Groot 

terras (ca. 400 m²) met tropische planten en verwarmd zwembad. 

Gasten in de Ritz-Carlton. Royal en Imperial Suite ontvangen de volgende 

extra’s: VIP check-in in de Suite, toegang tot de Club Lounge, dagelijks toegang 

tot het Spa circuit, privé buggy voor intern gebruik, éénmalig tasting menu (excl. 

drankjes, voor max. 2 pers.) in het M.B. restaurant of in het Kabuki restaurant 

(reserveren voor aankomst noodzakelijk), couple treatment in de Safari Suite 

van de Spa per verblijf, toegang tot de VIP lounge bij vertrek van de Reina Sofia 

luchthaven. (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/the-ritz-carlton-abama
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/the-ritz-carlton-abama
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Suite Villa Deluxe kamer

Tagor Villas

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Resortzicht  1467 1275 1328 1362

Junior Suite Zeezicht  2022 1881 1934 1968

Extra: 1x gratis lunch voor 2 personen bij verblijf van min. 7 nachten van 01/04/19 t/m 19/07/19 

en van 31/08/19 t/m 18/10/19. Gratis toegang tot VIP Lounge (Montaña Roja) op Reina Sofia lucht-

haven bij vertrek  bij min. verblijf van 7 nachten van 01/05/19 t/m 18/10/19 in suites of een hogere 

categorie.

Kamerkorting: 10% bij verblijf van 22/04/19 t/m 18/10/19.

Seniorenkorting: 5% bij 56 jaar of ouder bij verblijf van 22/04/19 t/m 18/10/19.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 30/04/19. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLENN

DIT RESORT WORDT GEKENMERKT DOOR COMFORT, AANGENAME AMBIANCE 

EN UITSTEKENDE GOLFFACILITEITEN. IDEAAL VOOR GASTEN DIE PRIVACY EN 

ONTSPANNING ZOEKEN. GENIET IN DE TOPRESTAURANTS VAN EEN CULINAIRE 

ONTDEKKINGSREIS.

2.831 reviews

Het villagedeelte van The Ritz-Carlton, Abama tussen het hoofdgebouw 

en de zee bestaat uit 313 geschakelde villakamers in gebouwen met 

rieten daken die in verschillende lagen zijn opgetrokken en alle richting 

zee zijn gebouwd. De villakamers op de begane grond hebben tuinzicht 

en die op de eerste verdieping ook (gedeeltelijk) uitzicht op zee. Dit 

gedeelte bevat drie zwembaden.

Villa Deluxe Kamer (ca. 50 m², max 3 pers.): ruime sfeervolle kamer 

met kingsize bed en terras of tuintje. Te boeken met tuinzicht of met 

(gedeeltelijk) uitzicht op zee. Tevens mogelijk met verbindingsdeur.

Villa Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): slaapkamer, 

woonkamer en terras. Met tuinzicht en/of (gedeeltelijk) uitzicht op zee. 

Bij vertrek toegang tot de VIP Lounge Montaña Roja op de luchthaven 

inbegrepen.

Tagor Villa Kamer en Tagor Villa Suite: Bovengenoemde villakamers 

zijn ook te boeken als Tagor Villas (alleen voor gasten vanaf 18 jaar). 

Ook de Tagor Villa Kamer heeft een privébuggy en toegang tot de VIP 

Lounge op de luchthaven bij vertrek. Extra faciliteiten zijn een privé-

check-in, espressoapparaat & theezetfaciliteiten, alsmede een zwembad 

exclusief voor Tagor-gasten met overdag gratis water, frisdrank, bier en 

4x canapés. Het ontbijtbuffet is in restaurant El Mirador.

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

vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Villa Deluxe Kamer Tuinzicht  1649 1473 1527 1560

Tagor Villa Tuinzicht  2052 2454 1966 1996

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen 

voor halfpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

THE RITZ-CARLTON, ABAMA 
VILLAKAMERS

       DELUXE
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GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

    

Ontworpen als een groot paleis met paviljoenen, torens en tuinen, volgt het 

Gran Meliá Palacio de Isora de contouren van de kustlijn aan de voet van de 

majestueuze vulkaan de Teide. Het zal u hier zeker bevallen vanwege het grote 

culinaire aanbod, de vele faciliteiten en de rust. Het resort ligt bij een zwart 

strand in het plaatsje Alcalá, ca. 5 minuten rijden van de rotsen Los Gigantes en 

ca. 20 minuten rijden van de Costa Adeje. De luchthaven ligt op ca. 45 km.

FACILITEITEN
Eén van de hoogtepunten van het resort is de grote lagunevormige infinity pool. 

Verder zijn er een familie-, een adults only- en een kinderzwembad en een apart 

peuterbad. Tevens 3 tennisbanen en 3 paddlebanen. 

In de moderne Spa by Clarins (1.000 m²) vindt u een binnenzwembad met 

jacuzzi, hydromassagebedden, sauna, Turks bad, ontspanningsruimte, kapper, 

fitnesscenter en healthclub. Hier kunt u terecht voor diverse schoonheids-

behandelingen en ontspannende massages. ‘s Avonds speelt het leven zich af 

rond het centraal gelegen koloniale plein van het resort, met rondom restaurants, 

winkels en bars. Er worden vele activiteiten georganiseerd zoals kooklessen en 

wijnproeverijen. Voor de kinderen is er een Miniclub en Teenagers-club met veel 

spelletjes en entertainment. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en volpension zijn 

mogelijk. Het buffetrestaurant Pangea is geopend voor ontbijt, lunch en 

diner. Hier kunt u genieten van showcooking en vele verse gerech ten. Voor 

avantgardistische à la carte gerechten kunt u terecht in het Italiaanse restaurant/

trattoria Club Ocean met uitzicht over het eiland La Gomera. Nami is een Japans 

à la carte restaurant voor diner met onder andere een sushibar en Teppanyaki-

tafels. De Oasis Pool Grill naast de infinity pool serveert medi terrane gerechten 

voor lunch en diner. Andere à la carte restaurants zijn onder meer Duo Fine 

Dining & Tapas Wine Bar met een creatieve keuken en de Market Grill, gelegen 

bij de infinitypool, waar u kunt lunchen en snacks bestellen. Voor sommige 

restaurants geldt een dresscode. Er zijn een achttal bars die alle internationale 

drankjes en heerlijke cocktails serveren. We noemen graag de Areia beachbar, 

die direct aan het strand is gelegen, de ‘Liquid Garden’, een loungebar gelegen 

bij een van de zwembaden en de Nemus Pub met ‘s avonds vaak livemuziek. Er 

is 24-uurs roomservice beschikbaar. 

ACCOMMODATIE
Alle 479 verzorgd ingerichte kamers en suites hebben airconditioning, kluisje, 

minibar, strijkfaciliteiten, iPod-dockingstation, flatscreen-tv, wifi, aromatherapie 

en een hoofdkussen menu. Badkamer met jetdouche, haardroger, badjassen en 

slippers. Balkon of terras. Een eventuele derde persoon of kind slaapt op een 

sofabed (1.80-1.30 cm).

Deluxe Kamer (ca. 48 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): comfortabele kamer 

met mahoniehouten meubelen en stenen vloeren. Badkamer met apart toilet. 

Met privéterras of balkon. Ook boekbaar als Deluxe Zijzeezicht Kamer of als 

Deluxe Zeezicht Kamer.

Tweekamer Master Suite (ca. 68 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): aparte 

woonkamer met eettafel en sofabed. Slaapkamer met kingsizebed. Badkamer 

met whirlpool. Met resortzicht. Ook boekbaar als Tweekamer Master Suite 

Gedeeltelijk Zeezicht.

Driekamer Master Suite (ca. 116 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind.): combinatie 

van een Deluxe Kamer en een Tweekamer Master Suite. 

Family Villa Ocean Front (ca. 120 m², max. 2 volw. + 1 kind): met privétuin van ca. 

480 m² met eigen verwarmd zwembad, ligbedden en Balinese bedden.

RED Level voor families hebben als extra service o.a. een persoonlijke check-in, 

drankjes voor de kinderen in de Family Lounge, speciale attenties voor de 

kinderen, family concierge, gratis gebruik van tennis- en paddlebanen en gratis 

eerste vulling van minibar.

Family RED Level Tweekamer Master Suite (ca. 68 m², max. 3 volw. of 2 volw. +  

2 kind.): woon- en aparte slaapkamer met resortzicht. Ook boekbaar met gedeelte- 

lijk zeezicht of met twee slaapkamers als Family RED Level Driekamer Master 

Suite (ca. 116 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind.).

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/gran-melia-palacio-de-isora
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/gran-melia-palacio-de-isora
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RED Level Ocean front Garden Villla

RED LevelDeluxe Kamer

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer (voor alleengebruik)  1512 1360 1577 1577

Deluxe Kamer  966 906 1038 1038

Tweekamer Master Suite Resortzicht  1158 1123 1279   1292      

Gratis kinderen: 1 kind (2 t/m 6 jaar) gratis bij de ouders op de kamer bij verblijf van 01/04/19 t/m 

31/10/19 indien geboekt voor 30/04/19.

Honeymoon: 1 fles Cava wijn en fruit bij aankomst op de kamer en 1 diner voor 2 personen tijdens 

verblijf (excl. drankjes).

Vroegboekkorting: 35% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19 en 

25% indien geboekt voor 30/04/19. 15% bij verblijf van 01/09/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 

30/06/19. . 

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.

7.980 reviews

Het RED level gedeelte van het Gran Meliá Palacio is het meest 

exclusieve gedeelte  van het Palacio de Isora en telt 100 elegante open 

plan kamers en villa’s. Het is eigenlijk een apart hotel binnen het resort 

en een klein paradijs voor adults only (vanaf 18 jaar). ’RED’ betekent 

‘Real Exceptional Differences’ met tal van extra services, zoals de Red 

Level Lounge met privé-check-in, dvd-bibliotheek, businesscenter 

met internettoegang, butlerservice, exclusieve toegang tot het RED 

Level zwembad, continentaal en à la carte ontbijt, water-, koffie- en 

theeservice gedurende de gehele dag, aperitief, snacks en een open bar 

in de namiddag. Op de kamer een Nespresso-apparaat en dagelijks een 

krant. Voor diner is er het RED Level Restaurant en Lounge met een 

mooi terras ‘La Terrace’ dat gespecialiseerd is in fondue. Daarnaast 

kunt u gebruik maken van alle overige restaurants, bars en faciliteiten 

van het resort. 

RED Level Kamer (ca. 49 m², max. 3 volw.): ruime kamer met sofabed 

en met mahoniehouten en stenen vloeren. Ook boekbaar als RED Level 

Kamer Zijzeezicht.

RED Level Whirlpool Kamer (ca. 49 m², max. 3 volw.): met whirlpool op 

het balkon/terras. Boekbaar met zijzeezicht, met zeezicht of met groot 

terras (ca. 42 m²).

RED Level Ocean Front Garden Villa (ca. 120 m², max. 2 volw.): open plan 

woon-/ slaapkamer, inloopkast, minibar en dvd-speler. Badkamer met 

Jetdouche, whirlpool en apart toilet. Ca. 480 m² tuin met privézwembad, 

Balinese bedden en eettafel (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).

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

vliegreis naar en van Tenerife, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

RED Level Kamer  1420 1277 1418 1443

RED Level  Ocean Front Garden Villa  3410 3079 3560 3584

RED LEVEL AT GRAN MELIÁ 
PALACIO DE ISORA

    

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/red-level-at-gran-melia-palacio-de-isora
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/red-level-at-gran-melia-palacio-de-isora
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MELIÁ HACIENDA DEL CONDE
ADULTS ONLY | GOLF | HIDEAWAY

       

Zeezicht Kamer

Aan de voet van de Teno-bergen en kliffen ligt het intieme boetiekhotel Meliá 

Hacienda del Conde, perfect geïntegreerd in de natuurlijke, schilderachtige 

omgeving van het groene noorden van het eiland. Het hotel wordt omringd 

door de Buenavista Golf Course, ontworpen door Severiano Ballesteros, met 

adembenemend uitzicht over de Atlantische Oceaan. Het in typisch koloniale, 

Canarische stijl ontworpen hotel ademt een ontspannen en luxe ambiance 

uit en ligt bij de plaats Buenavista del Norte, ver van alle drukte. U vindt hier 

rustige lounges en Spaanse pracht. Het hotel is gebouwd als klein Canarisch 

dorpje waarbij de hoofdgebouwen centraal gelegen zijn rondom een grote, open 

binnenplaats. De zwembaden, terrassen, subtropische tuinen liggen op een 

glooiende heuvel die richting oceaan afloopt. 

De elegante mix van geschiedenis en eigentijdse vormgeving in een afgelegen, 

bijzondere omgeving biedt een oase aan comfort en luxe voor diegenen die de 

meer rustige kant en de natuurlijke schoonheid van Tenerife willen verkennen. 

Het pittoreske dorpje Masca met een bijna magisch decor ligt in de directe 

omgeving. De route daarnaar toe voert u door een adembenemend landschap 

met diepe ravijnen, een weelderig groene flora en bochtige wegen met vele 

haarspeldbochten. Het adults only Meliá Hacienda del Conde wordt gekenmerkt 

door rust, privacy en stijlvolle en discrete service. De luchthaven van Tenerife 

Sur ligt op ca. 69 km en die van Tenerife Norte op ca. 62 km. 

FACILITEITEN
U wordt van harte welkom geheten in de lobby met zitgedeelte en 24-uurs 

receptie. Aan de zuidkant van het hotel bevinden zich op verschillende niveaus 

een lagunevormig zwembad (verwarmd in de winter) en een infinitypool omgeven 

door terrassen met ligbedden en parasols met adembenemend uitzicht over de 

greens van de golfbaan en de Atlantische Oceaan. Voor het hotel strekt zich 

de fraaie 18-holes 72 par Buenavista golfbaan uit met een totale lengte van 

6.019 meter. Het hotel biedt een kosteloze shuttleservice naar het Clubhouse. 

Tevens vindt u hier een pro shop, kleedkamers, putting greens en Golf Academy 

voor beginners alsook voor ervaren spelers. Naast het hotel bevindt zich het 

activiteitencentrum El Cardon waar u verschillende bijzondere excursies en 

activiteiten in de natuur kunt boeken. Zo zijn er tochten naar de top van de Teide 

vulkaan (met 3.718 meter de hoogste berg van Spanje), Masca of Punta de Teno 

of u kunt bijvoorbeeld een walvissenexcursie maken, snorkelen, diepzeeduiken, 

kajakken of paragliden. Tevens kunt u hier fietsen en motoren huren. 

Bezoek de YHI Spa waar u een nieuw concept van welzijn zult ontdekken. Een plaats 

om alle zintuigen te doen ontspannen en opnieuw de balans te vinden tussen 

lichaam en geest. De YHI Spa (tegen betaling) beschikt over een watercircuit, 

sauna, hamam, zwembad, ijsfontein, Bithermal douches, hydromassage. U kunt 

hier tevens terecht voor verschillende schoonheids-, lichaamsbehandelingen en 

massages in een van de acht behandelkamers. Van de fitnessruimte mag u 24 

uur per dag gratis gebruik maken. U verblijft in Hacienda del Conde op basis 

van logies /ontbijt. Halfpension en volpension zijn mogelijk. U heeft de keuze 

uit verschillende restaurants en bars (seizoengebonden). Het ontbijt wordt 

geserveerd in het buffetrestaurant Buenavista, direct naast het zwembad, met 

internationale gerechten. ´s Avonds is er tijdens het diner showcooking. U kunt 

tevens buiten onder de pergola genieten van uw ontbijt of ‘al fresco’ dineren. Het 

intieme à la carte restaurant Salazar is de perfecte locatie voor een uitstekende 

dinerervaring in een elegante warme ambiance en met gerechten die beïnvloed 

zijn door de lokale keuken in een moderne presentatie. De Pandano Poolbar met 

terras naast het zwembad biedt verschillende verse en gezonde gerechten. La 

Tasca wijnbar biedt een uitstekende selectie van lokale en international wijnen 

gecombineerd met typisch Spaanse tapas. De Ikko Bar ligt in een ruimte die 

nog het meest doet denken aan een kerk en combineert modern design met 

koloniale stijl. Een uitstekende locatie om te ontspannen en te genieten van een 

mooie zonsondergang onder het genot van een heerlijke cocktail. Ten slotte is 

er 24-uurs roomservice beschikbaar.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 117 comfortabele kamers en Junior Suites welke zijn voorzien 

van airconditioning, telefoon, wifi, satelliet-tv, minibar, inloopkast en kluisje. De 

ruime badkamers hebben een bad en aparte hydromassagedouche, haardroger, 

badjassen en slippers. Apart toilet. De kamers hebben een elegante koloniale 

inrichting met terracotta vloeren en terras of balkon met diverse uitzichten.

Golfzicht Kamer (ca. 50 m², max. 3 volw.): ruime en comfortabele kamer 

met zithoek en uitzicht op de golfbaan. Ook boekbaar met uitzicht over de 

Atlantische Oceaan als Zeezicht Kamer of met een minder gunstige ligging als 

Tweepersoonskamer (ca. 40 m², max. 3 volw.). 

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/melia-hacienda-del-conde
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/tenerife/melia-hacienda-del-conde
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De onderstaande Sanctuary by The Level kamers, met fraai uitzicht over 

de oceaan, zijn ideaal om te genieten van een spectaculaire zonsondergang. 

Bij aankomst wordt u door de professionele staf begeleid naar de VIP privé-

check-in. Gasten in deze kamers en Junior Suites ontvangen onder andere de 

volgende extra services zoals snacks en drankjes in Sanctuary Lounge. Hier 

wordt een selectie van alcoholische en non-alcoholische drankjes en hors 

d’oeuvres geserveerd. U heeft verder toegang tot het Sanctuary zonnedek 

waar u kunt genieten van verschillende drankjes (van 11.00 tot 17.00 uur). Het 

exclusieve à la carte ontbijt wordt geserveerd in het Salazar Restaurant. Ten 

slotte is er een privé-check-out. 

Sanctuary Premium Kamer (ca. 50 m², max. 3 volw. ): ruime kamer met zeezicht 

en Nespresso-apparaat en waterkoker.

Sanctuary Junior Suite (ca. 60 m², max. 3 volw. ): elegante en ruime suite met 

aparte woonkamer en slaapkamer met kingsizebed. Met zeezicht.

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tene-

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

Kamertype  apr juni aug okt

Zeezicht Kamer  1310 1084 1263 1259

Sanctuary Junior Suite  1614 1295 1468 1466

Extra: 1 x gratis diner in restaurant Salazar (excl. drankjes) bij min 7 nachten verblijf van 01/05/19 

t/m 31/10/19 en 1 x gratis entree tot de Spa en 10% korting op behandeling. Geldig bij verlijf in Sanc-

tuary Premium Kamer en Junior Suite. Kamerkorting: 15% bij min. 7 nachten verblijf van 27/04/19 

t/m 05/05/19 en van 12/10/19 t/m 27/10/19. Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/04/19 t/m 

31/10/19 indien geboekt voor 30/04/19. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.405 reviews
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FUERTEVENTURA & LANZAROTE

Het strand van het eiland Fuerteventura strekt zich over vele kilometers langs de kust uit. Dankzij de zeebries is het hier ook uitstekend surfen. 

Lanzarote biedt naast zand- en lavastranden ook een bizar, vulkanisch landschap met meer dan 300 vulkanen.

AUTOHUUR

De hotels op Fuerteventura en Lanzarote 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

OP FUERTEVENTURA HEEFT VOORAL HET 

GRAN ATLANTIS BAHIA REAL ONS HART GESTOLEN 

EN OP LANZAROTE HET PRINCESA YAIZA.

KIJK OP PAGINA’S 269 EN 272-273

FUERTEVENTURA
Fuerteventura is na Tenerife het grootste Canarische 

eiland. Het heeft een zeer droog klimaat, waardoor 

het landschap besprenkeld is met cactussen en 

vetplanten. 

Corralejo aan de noordkust presenteert zich als 

een levendig vakantieoord met een internationaal 

publiek, talloze surfscholen en restaurantjes. Dit 

voormalige vissersdorp heeft zich dankzij zijn 

magnifieke stranden opgewerkt tot een vakantie-

bestemming waar vooral gezinnen met kinderen 

zich prima thuis voelen. Wij selecteerden hier het 

fantastisch gelegen elegante en stijlvolle Gran Hotel 

Atlantis Bahia Real met een hoog serviceniveau. 

Aan de oostkust van het eiland treft u de moderne 

badplaats Caleta de Fuste. Hier bieden wij de 

kleurrijke oase Sheraton Fuerteventura aan, bij een 

18-holes golfbaan. Een goede keuze speciaal voor 

gezinnen met kinderen.

LANZAROTE
Lanzarote is het op drie na grootste eiland van de 

archipel. In het Nationale Park Timanfaya krijgt 

u een goed beeld van het unieke maanlandschap 

van het eiland. Vlak bij het op het zuidelijke puntje 

gelegen Playa Blanca liggen de mooiste stranden 

van Lanzarote, de Playas de Papagayo. 

Playa Blanca is de laatste jaren uitgegroeid tot 

een vakantiecentrum van formaat met een grote 

jachthaven en een aantrekkelijke flaneerboulevard 

langs het strand. De gezellige authentieke kern van 

het voormalige vissersplaatsje is gelukkig goed 

bewaard gebleven. 

Wij selecteerden hier het uiterst aangename, in 

Canarische neokoloniale stijl gebouwde Princesa 

Yaiza met veel faciliteiten en activiteiten alsmede 

het indrukwekkende Hotel Volcan Lanzarote dat 

is gebouwd als een klein dorpje in de stijl van het 

eiland en op loopafstand van de Marina Rubicon.

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Costa Calma

Puerto del Rosario

Costa Teguise

Corralejo

Puerto del Carmen

Arrieta

Playa Blanca
Arrecife

Volcan Lanzarote
Princesa Yaiza

Sheraton
Fuerteventura

Atlantis
Bahia Real

Fuerteventura & Lanzarote Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C   20 20 20 21 22 23 25 24 24 23 22 21

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

Zonne-uren per dag   6 7 8 8 9 10 11 11 9 8 7 6

Dagen met enige neerslag   2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Lanzarote
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GRAN HOTEL ATLANTIS BAHÍA REAL
CULINAIR | WELLNESS

    

Suite Atlantico

Elegant en stijlvol resort met vele faciliteiten op een fraaie locatie aan de 

Atlantische Oceaan in het noorden van Fuerteventura. Het Gran Hotel Atlantis 

Bahia Real heeft direct toegang tot een klein vulkanisch strand waar zich 

ligbedden en parasols bevinden. Verder zijn er twee pieren waarvan één met 

bar/restaurant. De beroemde duinen van het Corralejo Natural Park met een 

schitterend lang zandstrand bevinden zich op ca. 1 km afstand.

FACILITEITEN
Lobby met boetieks en twee fraai aangelegde zoetwaterzwembaden met 

zonneterrassen. Mini Club (4-12 jaar), speeltuin en een verwarmd kinderbad.. 

Wii in de Kids Club (vanaf 7 jaar). Fitness ruimte, aerobics, steps en spinning 

(vanaf 16 jaar). Aan het strand mogelijkheden voor surfen, duiken en jetskiën 

(tegen betaling). Het Spacenter Bahia Vital Spa (3000 m², vanaf 16 jaar) biedt 

een zwembad met onderwatermassage, hydrojets, jacuzzi, stoombad, sauna, 

schoonheidsbehandelingen en massages. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Halfpension en Halfpension Deluxe zijn mogelijk. In La Alacena Real 

met een kleine patio worden het ontbijt en diner in buffetvorm geserveerd, met 

showcooking. Het à la carte restaurant Las Columnas heeft Spaanse specialiteiten 

op de menukaart. Andere mogelijkheden zijn het gourmetrestaurant La Cupula 

en het Japanse restaurant Yamatori. Bij de beach bar Las Palmeras kunt u op 

het terras een drankje of de lunch nuttigen, De Coco Beach bar gelegen op de 

pier schenkt verfrissende drankjes. De lobbybar El Mirador biedt livemuziek. 

ACCOMMODATIE
Alle 242 kamers en suites zijn luxueus ingericht met warme kleuren en voorzien 

van airconditioning, telefoon, minibar, tv, cd-speler, kluisje, zithoek en wifi. 

Badkamer met make-upspiegel, badjassen en haardroger. Terras of balkon.

Tweepersoonskamer (ca. 36 m², max. 2 pers.): elegante, comfortabele en 

ruime kamer met tuin-/zwembadzicht. Ook boekbaar met zeezicht. Tevens 

mogelijk met verbindingsdeur als Family Kamer met tuin-/zwembadzicht.  

Junior Suite (ca. 47 m², max. 3 volw. + 1 kind of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

op de begane grond met zithoek en badkamer met aparte douche. Terras met 

zitje. Te boeken met tuin- of zeezicht. De 3e/4e personen slapen op een sofabed. 

Suite Atlántico (ca. 75 m², max. 3 volw. + 1 kind of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

woon- en slaapkamer gescheiden door een schuifdeur, inloopkast, apart toilet, 

douche en hydromassagebad. Balkon met ligbedden en zeezicht. 

Suite Bahia (ca. 110 m², max. 4 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): Suite Atlántico met 

een verbindingsdeur naar een Deluxe Kamer, zeezicht.

Royal Suite (ca. 168 m², max. 4 pers.): ruim en luxueus ingerichte woonkamer, 

keuken, 2 slaapkamers, 2 badkamers en schitterend uitzicht (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., LO, vliegreis van en naar Fuerteventura, 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Tuin-/Zwembadzicht  1238 1000 1180 1204

Suite Atlantico  2344 1856 2256 2129

Extra: dagelijks gratis 1x entree tot de Bahia Vital Spa (min. 16 jr) en gratis gebruik van de ligbedden 

op het strand. €100,- resort credit , te besteden in bars en restaurants, per kamer per verblijf bij min 

7 nachten verblijf van 01/05 t/m 30/06/19 indien geboekt voor 28/02/19. Gratis nachten: 7=6, 14=12 

en 21=18 bij aankomst op 02/06 t/m 09/06/19.Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 15 nach-

ten van 04/04 t/m 03/11/19.Meal Upgrade: upgrade van halfpension naar halfpension Deluxe bij 

verblijf van 04/04 t/m 31/10/19 in een Suite Atlántico.Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 04/04 

t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19 en bij verblijf van 03/09 t/m 15/10/19 indien geboekt 

voor 30/04/19.Welkomstattentie: Bij verblijf in een Suite Atlántico ontvangt u bij aankomst bloemen 

op uw kamer, dagelijks vers fruit, een internationale krant, lakens naar keuze en een strandtas. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

VANWEGE DE LIGGING AAN DE OCEAAN, DE KWALITEIT, HET HOGE 

SERVICENIVEAU EN ZEKER OOK DE VITAL SPA IS EEN VERBLIJF IN DIT HOTEL 

EEN BELEVENIS VOOR LIEFHEBBERS VAN ELEGANTIE EN COMFORT.

2.182 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/fuerteventura/gran-hotel-atlantis-bahia-real
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/fuerteventura/gran-hotel-atlantis-bahia-real
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SHERATON FUERTEVENTURA
FAMILY | WELLNESS

    

Deluxe Kamer

Een bijzonder aangename en kleurrijk ingerichte oase te midden van zon-

overgoten stranden. Vanwege de vele faciliteiten is Sheraton Fuerteventura 

een goede keuze voor een heerlijke vakantie op Fuerteventura, zeker voor 

gezinnen met kinderen. Het hotel ligt tussen het strand van Caleta de Fuste 

en een 18-holes golfbaan. In de directe omgeving vindt u diverse winkels en 

restaurants. De luchthaven van Fuerteventura ligt op ca. 8 km.

FACILITEITEN
Receptie, businesscenter en wifi in het gehele hotel. Drie zoetwaterzwembaden 

(waarvan één verwarmbaar), kinderbad, boetiek, Mini Club, speel tuin, tennisbaan, 

minigolfbaan en pitching & putting green. 

Spa Thalasso Hespereides (vanaf 18 jaar en tegen betaling) is een 1000 m² groot 

centrum waar u heerlijk kunt ontspannen in de sauna of het Turkse bad. Uiteraard 

kunt u hier ook terecht voor diverse massages en schoonheidsbehandelingen. 

Een verwarmd binnenbad, vitalitypool en fitnessruimte maken eveneens deel 

uit van de Spa. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. In restaurant Los Arcos met terras 

worden het ontbijt- en dinerbuffet geserveerd. La Veranda biedt mediterrane 

lunchgerechten op het terras met zeezicht. Ook Wok & Zen heeft een terras. U 

geniet hier van Aziatische specialiteiten in een rustgevende omgeving. El Faro 

serveert mediterrane specialiteiten in een nautische setting. Voor een drankje 

kunt u terecht in de Piano Lobby Bar. Er is roomservice van 07:00 tot 23:00 uur.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 266 kamers en suites, alle smaakvol en comfortabel ingericht en 

voorzien van airconditioning, kluisje, schrijftafel, koffie-/theezetfaciliteiten, tv en 

wifi. Complete badkamer met ligbad, aparte douche en haardroger.

Deluxe Kamer (ca. 50 m², min. 2 volw. / max. 3 pers.): comfortabele kamer met 

zitgedeelte met sofa. Balkon met zeezicht. 

Premium Kamer (ca. 50-59 m², min. 2 volw. / max. 3 pers.): identiek aan de Deluxe 

Kamer, maar gelegen op de parterre. Terras met tuinzicht. Ook te boeken als 

Family Premium (min./max. 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar).

Prestige Family Kamer (ca. 100 m², max. 4 volw. + 4 kind. t/m 14 jaar): combinatie 

van 2 Deluxe Kamers met verbindingsdeur.

Junior Suite (ca. 71 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar): ruime open 

plan woon-/slaapkamer. Badkamer met jacuzzi. Balkon. Verbindingsdeur mogelijk 

met Deluxe Kamer. Ook boekbaar met terras als Junior Suite Premium.

Executive Suite (ca. 181 m², max. 4 pers.): ruime, elegante suite met woonkamer 

met eettafel en een aparte slaapkamer, inloopkast. Balkon/terras.

Presidential Suite (ca. 228 m², max. 4 pers.): op de bovenste etage met woon- 

kamer, 2 slaapkamers en groot terras (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen). 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer (voor alleengebruik)  1434 1123 1187 1252

Deluxe Kamer  1113 846 903 973

Junior Suite Premium  1298 1066 1129 1194

Extra: 1x gratis toegang tot de Spa bij verblijf in een Junior suite, Executive suite of Presidential Suite 

bij aankomst op 01/05/19 t/m 31/05/19.  Bij minimum verblijf van 7 nachten op basis van halfpensi-

on 1 x gratis a la carte diner (excl. drankjes).

Long Stay: 5% korting bij verblijf van minimaal 14 nachten.

Seniorenkorting: 5% bij 56 jaar of ouder

Vroegboekkorting:  25% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19.

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.

3.789 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/fuerteventura/sheraton-fuerteventura
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/fuerteventura/sheraton-fuerteventura
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HOTEL VOLCÁN LANZAROTE
WELLNESS

      SUPERIOR

Tweepersoonskamer

Club Volcán

Een eigen sfeer, uitgebreide faciliteiten en een bijzondere, typisch Canarische 

bouwstijl karakteriseren dit fraaie, aan zee gelegen resort. Het hotel is gebouwd 

met vele natuurlijke materialen als een klein dorp in de stijl van het eiland. 

Hotel Volcán Lanzarote (officieel vijfsterren) telt verschillende lage gebouwen, 

romantische patio´s, traditionele pleinen en fonteinen en ligt op loopafstand van 

de gezellige jachthaven ‘Marina Rubicón’. De receptie is een fraaie replica van de 

kerk `Onze Lieve Vrouwe van Guadalupe` in Teguise. Het zandstrand van Playa 

Dorada ligt op ca. 900 m en het centrum van Playa Blanca op ca. 950 m. 

FACILITEITEN
Na het passeren van de indrukwekkende entree betreedt u het hart van het 

hotel met waterpartijen, planten, diverse lounges, bar en winkels. In de tuin lig-

gen vier zwembaden (waarvan 3 verwarmbaar), kinderbad en zonneterrassen 

met ligbedden. Verder vindt u er een moderne fitnessruimte en diverse andere 

sportmogelijkheden. Voor de kinderen is er een miniclub (5-12 jaar) met 

spelletjes. Babysit is mogelijk. 

Er is een compleet Wellnesscenter (vanaf 16 jaar en tegen betaling) met Turks 

bad, sauna, jacuzzi en verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. 

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

restaurant biedt uitgebreide themabuffetten en showcooking voor ontbijt en 

diner en  Tasca Yaiza bij het zwembad serveert Spaans-internationale gerechten 

voor de lunch. Voor Japanse gerechten met uitzicht over de jachthaven kunt u 

terecht in restaurant Kazan en voor Italiaanse specialiteiten in Rubicón. Voor 

drankjes zijn er  de Lobby Bar en Fun Pub Los Jameos met livemuziek. 

ACCOMMODATIE
Alle 255 kamers en suites hebben een zithoek, airconditioning, tv, wifi (niet 

optimaal in alle type kamers), minibar en kluisje. Badkamer met apart toilet, bad 

en/of douche. Balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 38 m², max. 3 pers.): fraaie en comfortabele kamer 

met zithoek. Ook boekbaar met (zij)zeezicht.

Junior Suite (ca. 44 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/

slaapkamer. Badkamer met hydromassagebad en aparte douche. Met tuin- of 

zwembadzicht.

Suite (ca. 56 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): aparte woonkamer en slaapkamer. 

Daarnaast een badkamer met hydromassagebad en aparte douche.

 Family Kamer (min./max. 2 volw. + 2 kind.): comfortabele kamer, gelegen in het 

hotelgedeelte. Met tuinzicht.

Bovengenoemde kamertypes (m.u.v. de Family Kamer) zijn ook te boeken in het 

rustige Club Volcán-gedeelte (vanaf 18 jaar). De 48 kamers (max. 3 volw.) zijn 

smaakvol ingericht en hebben onder meer de volgende extra faciliteiten: kussen- 

en lakenkeuze, roomservice van 08.00 tot 24.00 uur, cd-speler, internationale 

krant en wifi in de openbare ruimtes. Verder thermaalcircuit (sauna en Turks 

bad) inbegrepen. Tevens een verwarmbaar zwembad met solarium, jacuzzi 

en Balinese bedden met uitzicht op Isla de Lobos en Fuerteventura. U kunt het 

ontbijtbuffet gebruiken in Club Volcán. Thee, koffie en cake zijn beschikbaar van 

16.00 tot 18.00 uur, de courtesybar is geopend van 18.00 tot 21.00 uur.

Indicatieprijzen p.p. incl,: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Lan-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  964 766 886 932

Family Kamer  1495 1269 1402 1447

Seniorenkorting: 5% bij 55 jaar en ouder.

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij verblijf van 27/04/19 t/m 05/05/19.

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 31/01/19 en 15% indien geboekt van 01/02/19 t/m 

28/02/19.

Welkomstattentie: fruit en cavawijn bij aankomst op de kamer in een Junior Suite, Suite of Club 

Volcán kamer en suite bij verblijf op basis van halfpension.  

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

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

4.363 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/lanzarote/hotel-volcan-lanzarote
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/lanzarote/hotel-volcan-lanzarote
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PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL & RESORT
FAMILY | WELLNESS

    

Zonder meer een ideaal resort om te genieten van een welverdiende en 

langverwachte vakantie met het hele gezin. Dit uiterst aangename hotel dat in 

Canarische neokoloniale stijl is gebouwd, kent veel faciliteiten en activi teiten. 

Het Princesa Yaiza Suite Hotel & Resort is direct gelegen aan het mooie gouden 

zandstrand van Playa Blanca, een oud vissersdorpje aan de specta culaire 

zuidoostkust van Lanzarote. Het hotel heeft een bevoorrechte locatie met 

uitzicht over de zee en de naburige eilanden, Isla de Lobos en Fuerteventura. 

Princesa Yaiza ligt op ca. 500 m van het dorpscentrum van Playa Blanca en van 

de moderne jachthaven Marina Rubicon. De luchthaven ligt op ca. 35 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie lobby met zitjes en veel planten. Verder winkels, internetfaciliteiten, 

kapsalon en amfitheater. Tuin met zout- en zoetwaterzwembad, groot 

zonneterras, ligstoelen, parasols, jacuzzi en drie kinderzwembaden. Sport-

centrum met twee verlichte tennisbanen, voetbalveld, beachvolleyballveld, 

twee paddletennisbanen en een fitnessruimte van wel 400 m². Tevens dagelijks 

fitnesslessen zoals pilates en indoorcycle. De Lanzarote Golf Course ligt op 

enkele kilometers afstand. Verder is er de Plaza Princesa Yaiza met diverse 

eetgelegenheden. 

Voor de kleine gasten is er het kinderparadijs Kikoland (10.000 m²) met 

kinderanimatie, kindersportfaciliteiten, dagelijks activitei tenprogramma en 

wekelijkse shows die zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen: een Baby 

Kikoland (4 maanden - 2 jaar), Mini Club (3-12 jaar) en een Junior Club (13-16 

jaar). Het activiteitenprogramma is ontworpen om de jongere gasten maximaal 

te laten genieten. Babysit is op aanvraag. Er zijn speciale themadagen waar de 

kleintjes bijvoorbeeld kunnen schilderen en hun eigen kostuum kunnen creëren. 

Verder worden er voetballessen gegeven en voor diegenen die hun kind op hun 

verjaardag een grote verrassing willen bezorgen is Kikoland de ideale setting 

om deze speciale dag te vieren. 

Het moderne Thalasso Center Princesa Yaiza (2000 m², tegen betaling) heeft 

onder meer een verwarmd zwembad van 200 m² met massagejets, een 

aromatisch Turks bad, sauna, hydromassagedouches, 50 behandelcabines, 

ontspanningsruimte en een theehuis. Het Thalasso Center biedt verder diverse 

schoon heidsbehandelingen en massages om een juiste balans tussen lichaam 

en geest te creëren. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension (keuze uit 3 

buffetrestaurants voor diner) of halfpension Deluxe (keuze uit 7 restaurants 

voor diner en minibar gratis) zijn mogelijk. De drie buffetrestaurants zijn 

Yaiza met showcooking en internationale gerechten voor ontbijt en diner, 

La Piazzeta met mediterrane gerechten en La Hacienda met Mexicaanse 

specialiteiten, showcooking en een buitenterras. Daarnaast biedt Princesa 

Yaiza verschillende à la carte restaurants, zoals het Japanse Kampai met 

Teppanyaki-tafels, het Italiaanse specialiteitenrestaurant Don Giovanni, het 

Canarische gourmetrestaurant Isla de Lobos met terras en uitzicht over Isla de 

Lobos. Voor typisch Spaanse hapjes kunt u terecht in Más Tapas. El Chiringuito 

is een grill- & snackrestaurant bij het zwembad voor de lunch en voor kleine 

en lichte gerechten. De restaurants hebben wisselende openingsdagen. In 

sommige restaurants geldt gepaste kleding/dresscode. Voor uw vertier kunt 

u de Lobbybar met live pianomuziek bezoeken, de Bar Salon met dansmuziek 

of de cocktailbar Lounge Bar 4 Lunas met livemuziek. Voor non-alcoholische 

verfrissingen staat de juicebar La Papaya tot uw beschikking.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 385 sfeervolle, deels in lokale stijl ingerichte kamers en suites, 

alle voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, satelliet-tv, minibar, magnetron 

en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad/douche, haardroger en 

badjassen. Balkon met zitje. Family Suites en Royal Kiko Suites bevinden zich in 

een apart gebouw. Een eventuele derde persoon slaapt op een sofabed (1,75 m).

Superior Kamer (ca. 43 m², max. 2 pers.): ruime kamer. Ook te boeken met (zij)

zeezicht.

Superior Relax Kamer (ca. 43 m², max. 2 volw.): als de Superior Kamer, maar 

met extra services zoals dagelijks toegang tot het Thalasso Center en à la carte 

ontbijt in het restaurant Isla de Lobos. Ook boekbaar met (zij)zeezicht.

Junior Suite Zeezicht (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): met aparte 

zithoek en sofa. 

Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): aparte slaap- en woonkamer 

met sofabedden (1,70 m lang). Badkamer met bad en aparte douche. Ook 

boekbaar met zeezicht of gelegen op een lagere verdieping met tuin of landzicht 

als Promo Suite.

https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/lanzarote/princesa-yaiza-suite-hotel-resort
https://www.silverjet.nl/nl/canarische-eilanden/lanzarote/princesa-yaiza-suite-hotel-resort
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Suite Relax (ca. 65 m², max. 3 volw. ): aparte slaap- en woonkamer. Badkamer 

met bad en aparte douche. Met als extra services dagelijks toegang tot het 

Thalasso Center en à la carte ontbijt in het restaurant Isla de Lobos.

Duplex Suite (ca. 63 m², 4 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): ruime comfor-

tabele suite in duplexstijl. Op de begane grond open plan woon-/slaapkamer 

met badkamer en een tweede slaapkamer op de eerste verdieping met wastafel 

en toilet. Balkon met zitje.

Family Suite (ca. 79 m², max. 4 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruime woonkamer met 

 eethoek en sofabed, magnetron, 2 tv’s, 2 slaapkamers en 2 badkamers, waarvan 

1 met douche. Balkon met zitje en tuin of  zwembadzicht.

Connecting Kamers (ca. 102 m², min. 2 volw. + 3 kind. of max. 5 volw. + 1 kind): Kamers 

gelegen op de eerste of tweede verdieping. Deze bestaat uit een Suite met verbin- 

dindingsdeur naar een Superior kamer. Met tuin -/ of landzicht.

Royal Kiko Suite (ca. 79 m², 3 volw + 1 kind of 2 volw. + 3 kind. t/m 12 jaar): gelegen 

op de derde etage. Ruime woonkamer met 2 slaapkamers, waarvan 1 met kinder- 

inrichting en 3 eenpersoonsbedden, 2 badkamers, playstation3-/dvd-speler, 

wifi, minibarproducten voor kinderen (gratis), balkon met zitje en tuin of zwem-

badzicht.

Presidential Suite Zeezicht (ca. 99 m², max. 4 pers.): gelegen op de 2e ver dieping 

met woonkamer, 2 slaap- en 2 badkamers. Ook boekbaar op de 5e verdieping 

met landzicht of resortzicht. (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Royal Suite (ca. 134 m², max. 4 pers.): in mediterrane stijl ingericht met 

woonkamer, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Groot balkon (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen). 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer (voor alleengebruik)  1864 1368 1570 1626

Superior Kamer  1353 904 1107 1163

Suite  1480 1011 1220 1276

Extra: 1 x gratis entree  Biomarine Circuit, sauna en stoombad in de Thalasso Spa bij min. 7 nachten 

verblijf in Junior Suite Zeezicht, Suite, Suite Zeezicht en Duplex Suite. 

Kamerupgrade: upgrade van Superior Kamer zeezicht naar Junior Suite zeezicht bij verblijf van 

06/07/19 t/m 24/08/19 en van Superior Relax Kamer naar Suite Relax bij verblijf van 01/05/19 t/m 

05/07/19.

Seniorenkorting: 5% bij 66 jaar en ouder bij verblijf van 10/05/19 t/m 31/10/19 (muv Superior 

Kamer, Promo Suite en kamers en suites met zeezicht).

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 10/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19, 10% 

indien geboekt voor 31/03/19 en 5% indien geboekt voor 30/04/19.

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

sion en halfpension Deluxe: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie 

zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

GROTE GASTRONOMISCHE VARIËTEIT, DIRECTE LIGGING AAN HET STRAND EN 

DE HOOGSTAANDE SERVICE ZIJN KENMERKEN VAN DIT HOTEL. DAARNAAST IS 

HET EEN PARADIJS VOOR KINDEREN. KORTOM; EEN AANGENAAM VERBLIJF  

VOOR JONG EN OUD.

4.419 reviews

Superior Kamer (zij)zeezicht
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PORTUGAL

Pine Cliffs Resort

Portugal is een van de oudste landen van Europa, 

gelegen op het Iberisch schiereiland in het uiterste 

zuidwesten van het continent. Naast het vasteland 

vallen ook het eiland Madeira en de eilandengroep 

Azoren bestuurlijk onder Portugal. 

De ruim 10 miljoen inwoners wonen vooral in de 

kustgebieden en een kwart van de totale bevolking 

woont in de beeldschone en karakteristieke hoofd-

stad Lissabon, gelegen aan de rivier de Taag. 

Ooit was Portugal een roemruchte zeevarende 

koloniale macht, die samen met de Engelsen en 

Nederlanders de wereld controleerde. Portugees is 

dan ook een wereldtaal die op meerdere continenten 

gesproken wordt. 

Op de ‘Azulejos’, de typisch Portugese beschilderde 

tegels, en in de fado, de traditionele nostalgische lof- 

zang, herleven de maritieme geschiedenis en de ont- 

dekkingsreizen. Het in hun ‘eigen tempo’ genieten 

van de eenvoudige dingen van het leven is door de 

Portugezen tot een kunst verheven. 

De charme van dit gemoedelijke land kunt u proeven 

in de pittoreske stadjes te midden van olijfboom- en 

wijngaarden en de dagelijkse marktjes met een 

overdaad aan vis, fruit en bloemen. 

Portugal kent een ‘eerlijke’ keuken. Zeker in de 

vissers- en havenplaatsen is de hoofdrol voor vis-, 

schaal- en schelpdieren (mariscos), zoals de gegrilde 

sardines, inktvis en de lekkere ‘peixe espada’ 

(zwaardvis), opgediend met groente en fruit. In het 

land van de haan is ook frango piri piri, kip met 

cayennepeper, alom verkrijgbaar. Er zijn volop 

streekvariaties die u zeker kunt proberen. 

Wereldberoemd zijn de portwijnen uit de noordelijke 

Douro-streek, maar minstens zo interessant is 

de typisch Portugese ‘vinho verde’ wijn, een jong 

gedronken, vaak licht mousserende witte wijn uit 

hetzelfde gebied. En inderdaad, van Madeira komen 

de madeirawijnen. 

Portugal, charmant en gemoedelijk. 

Een rijke cultuur met een unieke geschiedenis, luister maar naar een melancholische fado. 

Interessante steden, pittoreske dorpjes en een lange kustlijn met schitterende stranden met direct daarachter prachtige golfbanen.

Het klimaat in Portugal wisselt sterk per regio. 

Vanwege de ligging aan de Atlantische Oceaan 

heeft het westen van het land een zeeklimaat. De 

Algarve aan de zuidekust wordt beheerst door 

een Middellandse Zeeklimaat met milde winters 

en warme zomers, terwijl het eiland Madeira een 

subtropisch klimaat heeft.

ALGARVE
De Algarve heeft een breed scala aan mooie 

stranden, baaien en lagunes en de toeristische 

voorzieningen zijn van een hoog niveau. Tevens 

is er een groot aantal uitstekende golfbanen. Het 

heuvelachtige binnenland van de Algarve is nog 

vrijwel in oorspronkelijke staat, met marktplaatsjes 

en schilderachtige bergdorpjes. 

LISSABON & COSTA LISBOA
Lissabon onderscheidt zich duidelijk van andere 

Europese hoofdsteden doordat er nog opvallend 

veel authentieke plekjes te vinden zijn. Gebouwd 

op zeven heuvels aan de oever van de Taag, op 

nog geen 20 km van de Atlantische Oceaan heeft 

deze unieke en charmante stad een grote variëteit 

aan prachtige monumentale bouwwerken en 

bezienswaardigheden.

De kuststrook ten zuidwesten en zuidoosten van 

Lissabon wordt de Costa de Lisboa genoemd, met 

als belangrijkste badplaatsen Cascais en Estoril. 

Het landschap wordt gekenmerkt door rotsachtige 

baaien, lange zandstranden en bossen.

PORTO
De charismatische havenstad Porto heeft een 

historische binnenstad die nog bijna helemaal 

intact is. Een heerlijke slenterstad met veel 

bezienswaardigheden gelegen aan de monding van 

de rivier de Douro in het noorden van Portugal.

MADEIRA
Het eiland Madeira, ongeveer 1.000 kilometer uit 

de kust van het Portugese vasteland, rijst hoog op 

uit zee en is een aantrekkelijke bestemming voor 

zowel wandelaars als golfers. Veel accommodaties 

zijn zo gebouwd dat ze optimaal profiteren van het 

fraaie uitzicht op zee en fleurige hellingen. 

Kortom Portugal is een zeer aantrekkelijk 

vakantieland met een rijke cultuur, mooie steden, 

een adembenemend binnenland, schitterende 

stranden, uitstekende golfbanen, een zeer gastvrije 

bevolking en een verrassend heerlijke keuken.

HOTELVOORZIENINGEN
In Portugal kunnen uw kinderen gewoonlijk gratis 

gebruik maken van de kidsclubs, terwijl u voor de 

babysitservice dient te betalen. Dit geldt gewoonlijk 

ook voor de aangeboden land- en watersporten. De 

watersportfaciliteiten worden veelal niet door het 

hotel zelf gemanaged en zijn in de wintermaanden 

gesloten. De wellnessfaciliteiten zijn in de regel 

gratis toegankelijk. Uitzonderingen op boven-

staan de regels vindt u bij de beschrijvingen van 

de betreffende hotels en resorts. De bij de hotel-

beschrijvingen genoemde restaurants zijn niet altijd 

het gehele jaar dan wel dagelijks geopend.

ATLANTISCHE
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PORTUGAL | Porto

PORTO

PESTANA VINTAGE PORTO HOTEL INFANTE SAGRES

         

Pestana Vintage Porto

Vintage Kamer

Deluxe Kamer

Hotel Infante Sagres

De charismatische havenstad Porto is gelegen aan de monding van de rivier de Douro in het noorden van 

Portugal aan de Atlantische kust. De historische binnenstad is nog bijna helemaal intact en opgenomen op 

de Werelderfgoedlijst van Unesco, met aan de noordzijde van de Douro de typerende smalle straatjes, de 

75 meter hoge ‘Torre dos Clerigos’, het moderne Casa da Musica als symbool van het nieuwe Porto en het 

met tegels versierde Sao Bento-treinsstation. Het is een heerlijke slenterstad. Geniet op deze wijze van 

alles wat deze stad te bieden heeft. 

Wat te zien: • Sé Kathedraal: het belangrijkste religieuze gebouw van de stad met indrukwekkend uitzicht. 

• boekwinkel Lello e Irmão: één van de mooiste winkels in Porto. Ondermeer gebruikt in één van de Harry 

Potterfilms. • Do Bolhao Markt: de beste plaats om de essentie van Porto te waarderen. Port bodega’s.

Waar te eten: • Café Majestic: bekend vanwege hun ‘Francesinhas’. • O Comercial: restaurant met moderne 

Portugese gerechten gelegen in Palácio da Bolsa.

Waar uit te gaan: • É Prá Poncha: nachtclub.

Dit charmante hotel bestaat uit 11 aan elkaar gren- 

zende historische gebouwen uit de 16e, 17e en 

18e eeuw. Pestana Porto is gelegen in de oude 

binnenstad van Porto, aan de oevers van de Douro. 

De luchthaven bevindt zich op ca. 20 km. 

FACILITEITEN
Lobby-lounge, diverse zithoeken en bar. Het Agua 

d’Ouro restaurant serveert ontbijtbuffet, lunch en 

diner à la carte. Heritage bar met tv op de begane 

grond voor een kopje koffie.

ACCOMMODATIE
Alle 109 kamers zijn voorzien van airconditioning, 

satelliet-tv, telefoon, wifi, minibar en kluisje. Bad-

kamer met bad/douche. Enkele kamers met Frans 

balkon. 

Superior Kamer (ca. 18-27 m², max. 2 pers.): eigen-

tijds en kleurrijk ingerichte kamer met uitzicht op 

de rivier.

Vintage Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): eigentijds 

ingerichte kamer met uitzicht op de rivier. Gelegen 

op lagere verdiepingen.

Plaza Kamer (ca. 25-30 m², max. 2 pers.): met 

zicht op het Ribeira plein of gedeeltelijk rivierzicht. 

Ook boekbaar met uitzicht op de rivier als Vintage 

Rivierzicht Kamer. (2e etage of hoger)

4-daagse stedentrip Porto o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en 

van Porto, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnach-

tingen, logies/ontbijt en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun  aug okt

Superior Kamer 656 704 790 652

Vintage Rivierzicht Kamer 777 841 926 773

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aan-

biedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisadviseur 

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure..

Infante de Sagres is een uniek hotel in het hart 

van de door UNESCO als Werelderfgoed erkende 

historische wijk van Porto. De luchthaven van Porto 

ligt op ca. 15 km afstand. 

FACILITEITEN
Receptie en ruime lobby. Het ontbijt wordt ge- 

serveerd in de Grand Dining Room. Voor lunch en 

diner is er Vogue Café met internationale gerechten. 

ACCOMMODATIE
De kamers en suites zijn smaakvol en individueel 

ingericht met originele kunstwerken. Alle hebben 

uitzicht op de binnenplaats of op straat en ze 

beschikken over airconditioning, minibar, kluisje, 

satelliet-tv en wifi. De marmeren badkamer heeft 

een bad/douche combinatie. 

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegante 

kamer met moderne kunst.

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): 

fraaie, ruimere kamer met kunstwerken.

Deluxe Premium Kamer (ca. 34 m², max. 2 volw. + 1 

kind): stijlvolle kamer.

Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegante en 

luxueuze suite met koffie- en theezetfaciliteiten en 

hoofdkussenmenu

4-daagse stedentrip Porto o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en 

van Porto, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnach-

tingen, logies/ontbijt en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun  aug okt

Superior Kamer 661 703 754 702

Deluxe Kamer 691 734 784 733

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aan-

biedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisadviseur 

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure..

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/oporto/hotel-infante-sagres
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/oporto/hotel-infante-sagres
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/oporto/pestana-vintage-porto
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/oporto/pestana-vintage-porto
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BAIRRO ALTO Castelo
S. Jorge

Sé Catedral

ROSSIO

Avenida da Liberdade

Tivoli Lisboa

Pousada
de Lisboa

Palacio do
Governador

Lissabon | PORTUGAL

LISSABON

TIVOLI AVENIDA LIBERDADE POUSADA DE LISBOA

              

Tivoli

Deluxe Kamer

Superior Kamer

Pousada de Lisboa

Lissabon onderscheidt zich duidelijk van andere Europese hoofdsteden doordat er nog opvallend veel 

authentieke plekjes zijn te vinden. Gebouwd op zeven heuvels aan de oever van de Taag, nog geen 20 

km van de Atlantische Oceaan heeft deze unieke en charmante stad een grote varieteit aan prachtige 

monumentale bouwwerken en bezienswaardigheden.

Wat te zien: • De Alfama wijk en het Kasteel de São Jorge: Lissabon’s oudste wijk met een labyrint van 

steegjes, steile trappen en romantische binnenplaatsjes. • De wijk La Baixa met de grote pleinen Rossio 

en Praça do Comércio. • De wijk Bairro Alto en de Santa Justa lift: hoger gelegen stadsdeel met veel 

uitgaansgelegenheden.• Het Hieronymietenklooster en de toren van Belém.

Waar te eten: • Café a Brasileira: een van de oudste café’s met authentiek interieur. • Clube de Fado: 

restaurant met traditionele Portugese keuken en fado zangers: • Casa Pasteis de Belém: voor heerlijke, 

romige pasteitjes met een vleugje kaneel. 

Waar uit te gaan: • Bar la Janela: met livemuziek in Braziliaanse sfeer. • BBC: restaurant en cocktailbar met 

uitzicht op de Taag. • Kapital: levendige disco met bar en terras op de bovenste verdieping.

Het stijlvolle stadshotel Tivoli met een stedelijke en 

kosmopolitische ambiance bevindt zich in een gebouw 

daterend uit 1933 in het centrum van Lissabon. 

 Een ideale uitvalsbasis om de stad te ontdekken. De 

luchthaven ligt op ca. 20 minuten rijden. 

FACILITEITEN
Sfeervolle lobby met boetiek, fitnessruimte en zwem- 

bad achter het hotel (seizoengebonden). Gourmet-

restaurant Terraço, Sky Bar (seizoen gebonden), Tivoli 

Café en de Franse Brasserie Flo. 24-uurs room-

service.

ACCOMMODATIE
Alle 280 kamers en suites zijn voorzien van air- 

conditioning, wifi, lcd-tv, kluisje, minibar, Nespresso-

apparaat. Uitzicht op de Avenida of de binnenpatio.

Deluxe Room (ca. 23 m², max. 2 pers.): gelegen op de 

1e t/m 8e verdieping. Met uitzicht op de stad of op 

de patio.  Ook boekbaar als Deluxe City View met 

stadszicht of uitzicht op de avenue.

Junior Suite (ca. 45 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 

1kind.): woon- en aparte slaapkamer met ruime 

badkamer. Gelegen op de 1e t/m 8e verdieping. 

Exclusieve toegang tot de VIP lounge.

4-daagse stedentrip Lissabon o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en 

van Lissabon, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnach-

tingen, logies/ontbijt en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun  aug okt

Deluxe Kamer 793 793 770 793

Junior Suite 1219 1219 1196 1219

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aan-

biedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisadviseur 

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Het karakteristieke Pousada de Lisboa ligt aan het 

Praça do Comércio. Midden in het centrum is dit de 

ideale plaats om de fraaie bezienswaardigheden 

zoals St. Jorge’s’ kasteel, Alfama, Chiado en Bairro 

Alto te ontdekken of om te winkelen op de Avenida 

da Liberdade. 

FACILITEITEN
Ruime en sfeervolle lobby. De Magic Spa heeft een 

verwarmd binnenzwembad, sauna en fitnessruimte. 

Op de overdekte binnenplaats wordt het ontbijt in 

buffetvorm geserveerd. Het Lisboeta restaurant 

heeft een fraai uitzicht heeft op het Praça do 

Comércio. Het à la carte Casa do Leao Restaurant 

voor lunch en diner is gelegen op de bovenste 

verdieping en in de lobbybar kunt u terecht voor 

drankjes en lichte maaltijden. 

ACCOMMODATIE
De 90 kamers en suites beschikken over air con-

ditioning, verwarming, satelliet-tv, kluisje, mini bar, 

wifi en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met 

bad of douche, haardroger, badjassen en slippers. 

Classic Kamer (ca. 21 m², max. 2 pers.): comfortabele 

kamer met queenbedden. Badkamer met douche.

Superior Kamer (ca. 27 m², max. 2 pers.): elegante 

en sfeervolle kamer met twinbedden.

4-daagse stedentrip Lissabon o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en 

van Lissabon, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnach- 

tingen, logies/ontbijt en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven. 

Indicatieprijs per persoon apr jun  aug okt

Classic Kamer 785 825 794 825

Superior Kamer 825 868 837 868

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aan-

biedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisadviseur 

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/lissabon/pousada-de-lisboa
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/lissabon/pousada-de-lisboa
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/lissabon/tivoli-avenida-liberdade
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/lissabon/tivoli-avenida-liberdade
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PORTUGAL | Belem - LIssabon

PALÁCIO DO GOVERNADOR
BOUTIQUE | CITY | WELLNESS

       

Club Kamer

Het elegante en smaakvolle Palacio do Governador bevindt zich op Romeinse 

ruïnes, waar eens het huis van de gouverneur stond, in het historische centrum 

van de wijk Belem. Het hotel is een uitstekende keuze voor diegenen die 

Lissabon willen ontdekken, dichtbij alle bezienswaardigheden maar ver genoeg 

van alle drukte. 

Het beroemde Jeronimos klooster en de Toren van Belem bevinden zich op 

loopafstand en de luchthaven van Lissabon op ca. 15 km. 

FACILITEITEN
De receptie, gedecoreerd met originele blauwe tegels, hout en een hoog plafond 

ligt in de voormalige kapel. In de tuinen die uitzicht hebben op de Toren van 

Belem ligt een zwembad omringd door terrassen met ligstoelen en parasols. 

In de fraaie Spa (1.200 m²) met muren uit de Romeinse tijd bevindt zich een 

25m lang verwarmd binnenzwembad met twee watervallen, sauna, Turks 

bad, verschillende behandelkamers en een fitnessruimte. Hier kunt u terecht 

voor allerlei schoonheidsbehandelingen en massages. Ten slotte is er een 

parkeergarage. 

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Het Anfora restaurant met gewelfde 

plafonds biedt ontbijt in buffetvorm en à la carte gerechten met authentieke 

smaken gebaseerd op de Franse keuken voor lunch en diner. De Ocassus Bar 

met terras is ideaal voor snacks en cocktails. Er is 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De historische en architectonische waarde van het hotel openbaart zich op 

iedere verdieping door de versierde plafonds, bogen en fraaie blauwe tegels. Het 

hotel telt 60 moderne kamers en suites in blauwe tinten die alle verschillend, 

individueel en smaakvol zijn ingericht en beschikken over airconditioning, 

kluisje, minibar, Nespresso-apparaat, tv en wifi. Badkamer met douche, 

badjassen, slippers en haardroger. 

Deluxe Kamer (ca. 24-34 m², max. 2 pers.): elegante kamer met straatzicht.

Club Kamer (ca. 28 - 38 m², max. 2 pers.): ruimere kamer met een fraaier uitzicht.

Rooftop Kamer (ca. 20-25 m², max. 2 pers.): gelegen op de tweede verdieping. 

Met uitzicht op de rivier.

Junior Suite (ca. 34-46 m², max. 3 pers.): open plan suite met gewelfd plafond. 

Met tuin- of zwembazicht.

Studio Suite (ca. 51 m², max. 3 pers.): ruimere open plan suite. Met zicht op 

straat-, tuin- of kapel/centrale binnenplaats.

Suite Infante (ca. 58 m², max. 3 pers.): woonkamer en aparte slaapkamer met 

gewelfd plafond met uitzicht op de tuin en vijvers.

Suite Princesa (ca. 91 m², max. 3 pers.): ruime en elegante suite met woon- en 

aparte slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met bad en aparte douche. Met 

uitzicht op het tuin en zwembad.

Suite Governador (ca. 129 m², max. 3 pers.): smaakvolle suite met woon- en 

aparte slaapkamer. Met uitzicht op het zwembad en de Toren van Belem.  

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  659 659 677 659

Club Kamer  752 752 770 752

Junior Suite  815 815 833 815

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 26/07/19 en van 26/08/19 t/m 31/10/19 en 5% 

bij verblijf van 27/07/19 t/m 25/08/19 indien geboekt voor 31/03/19.

Welkomstattentie: Welkomst drankje bij aankomst.

Welkomstattentie: cocktail en mineraalwater bij aankomst Voor actuele prijzen van alle kamertypen, 

kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure. 

330 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/lissabon/palacio-do-governador
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/lissabon/palacio-do-governador
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COSTA DE LISBOA

De kuststrook ten zuidwesten en zuidoosten van Lissabon wordt de Costa de Lisboa genoemd, met als belangrijkste badplaatsen 

Cascais en Estoril. Het landschap wordt gekenmerkt door rotsachtige baaien, lange zandstranden en bossen.

AUTOHUUR

De hotels aan de Costa Lisboa 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

AAN DE COSTA DE LISBOA HEEFT VOORAL HET 

GRANDE REAL VILLA ITALIA ONS HART GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA 281.

Het oude vissersdorp Cascais is een gezellig 

plaatsje met een uitgesproken mild klimaat, omdat 

het in de luwte ligt van het noordelijk gelegen Sintra-

gebergte. Hoewel in de meeste vissershuisjes 

tegenwoordig boetieks en goede restaurantjes 

zijn gevestigd, is het pittoreske karakter van een 

vissersdorp er goed bewaard gebleven. 

Bent u op zoek naar een kleinschalige accom-

modatie dan bevelen wij u vooral het intieme The 

Albatroz Hotel aan, bestaand uit drie historische 

gebouwen. 

Het moderne en stijlvolle Pousada Cidadela Cascais 

& Art District ligt in het 16e-eeuwse citadelcomplex 

en wordt omgeven door kunstgalerieën. 

Is de aanwezigheid van uitstekende wellness-

faciliteiten voor u een belangrijk ingrediënt, dan 

is het zeer smaakvolle Grande Real Villa Italia in 

de oorspronkelijke residentie van de Italiaanse 

ex-koning Umberto II een uitstekende keuze. 

De stijlvolle en exclusieve badplaats Estoril, direct 

ten oosten van Cascais, biedt niet alleen uitstekende 

stranden, maar is ook zeer strategisch gelegen voor 

bezoeken aan het pittoreske Sintra en het bruisende 

Lissabon. 

Wij kozen hier voor het Palácio Estoril Golf & Spa 

waar oude charme met hedendaags comfort wordt 

gecombineerd en dat ooit een tweede thuis was 

voor vele Europese koninklijke families.

Vanuit beide plaatsen kunt u een bezoek brengen 

aan de hoofdstad Lissabon met zijn vele beziens- 

 waardigheden, zoals bijvoorbeeld het Hierony-

mietenklooster en de toren van Belém.

Zeker de moeite waard is een excursie naar het 

dorpje Sintra, wat op de Unesco Werelderfgoedlijst 

staat. Het is gelegen op ca. 30 km afstand en biedt 

 vele bezienswaardigheden zoals de indrukwekkende 

barokke kerk Quinta da Regaleira, het beroemde 

Palácio da Pena uit de 19e eeuw en midden in het 

plaatsje staat het zomerpaleis van de koningen, het 

Palácio Nacional de Sintra.

LISSABON

Sintra

Cascais Estoril

SPANJE

SPANJE

Real Villa Italia
Palacio Albatroz
Pousada Cidadela Cascais

Palacio Estoril

Palacio do 
Governador

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

Dagtemperatuur in °C 12 13 15 17 18 22 24 24 23 19 15 13

Watertemperatuur in °C 14 14 14 15 17 18 19 20 19 18 17 16

Zonne-uren per dag 5 7 7 9 10 11 12 12 9 8 6 5

Dagen met enige neerslag 10 8 9 6           6        3     1 1 4 6 8 10
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PORTUGAL | Costa de Lisboa | Cascais

POUSADA CIDADELA CASCAIS & ART DISRICT
CITY | HERITAGE 

       

Cidadela Zee Kamer

Dit bijzonder stijlvolle hotel ligt in het 16e-eeuwse Citadelcomplex van Cascais 

naast de jachthaven en wordt omgeven door kunstgaleries en studio’s van het 

‘Art District’. Ooit was dit een militair bolwerk maar ook de zomerresidentie van 

de Koninklijke familie en inmiddels is het omgebouwd tot een modern hotel met 

culturele ambiance. Het centrum met vele winkels en restaurants bevindt zich 

op loopafstand en de luchthaven van Lissabon ligt op ca. 35 km.

FACILITEITEN
In het chique hotel smelt hedendaagse architectuur samen met het historisch 

verleden. Er is een overdekt zwembad omgeven door een buitenterras met 

ligbedden en parasols met uitzicht op de jachthaven en in de Paiol-tuin bevindt 

zich een tweede zwembad omgeven door een gazon. In het wellnescenter kunt 

u terecht voor verschillende lichaamsbehandelingen en massages. Tevens is er 

een fitnessruimte en parkeergelegenheid. 

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

buffetvorm met fraai uitzicht over de baai en de vuurtoren Farol de Santa Maria. 

In het gourmetrestaurant Maris Stella, genoemd naar een van de Koninklijke 

Portugese zeilschepen, kunt u terecht voor lichte mediterrane gerechten en 

vegetarische opties. Taberna da Praca Restaurant is gelegen op het Praca das 

Armas plein en serveert tapas en Portugese maaltijden. Ten slotte is er een 

lobbybar voor drankjes en kleine snacks. 

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 136 kamers en suites, alle modern ingericht met houten vloeren 

en voorzien van airconditioning, tv, wifi, minibar, kluisje, badjassen en slippers. 

Vanwege de aard van het gebouw verschillen de inrichtingen en uitzichten van 

de kamers. 

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met uitzicht op de 

binnenplaats van het fort en/of de tuinen.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruimere kamer 

gelegen op de begane grond of tweede verdieping van het hotel. 

Superior Balkon Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): met uit-

zicht op een van de binnenplaatsen of het fort zelf. Met balkon.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): open plan suite 

gelegen op de begane grond met zitgedeelte met zicht op de Marina door een 

patrijspoort. Ook boekbaar als Junior Suite & Art District welke is ingericht door 

een kunstenaar.

Cidadela Zee Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): gelegen op de tweede verdieping. 

Met balkon met Marina-/zeezicht.

Cidadela Zee Suite (ca. 55 m², max. 2 pers.): suite gelegen op de tweede 

verdieping met woon- en aparte slaapkamer. Met balkon met Marina-/zeezicht.

Presidential Suite (ca. 85 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): suite gelegen 

op de tweede verdieping met woon- en aparte slaapkamer. Badkamer met bad 

en aparte douche. Met uitzicht op het plein van het fort (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen).

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer  993 1094 1346 1094

Cidadela Zee Kamer  1477 1669 2109 1669

Long Stay: 5% bij verblijf van min. 3 nachten van 01/04/19 t/m 17/04/19 en van 22/04/19 t/m 

31/10/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 17/04/19 en van 22/04/19 t/m 31/10/19 in-

dien geboekt voor 31/01/19.

Welkomstattentie: fruit en water bij aankomst op de kamer. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.466reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/costa-lisboa/pousada-cidadela-cascais-art-district
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/costa-lisboa/pousada-cidadela-cascais-art-district
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Cascais | Costa de Lisboa | PORTUGAL

GRANDE REAL VILLA ITÁLIA
WELLNESS

       

Grand Deluxe Kamer Zeezicht

Grande Real Villa Itália is ideaal gelegen en biedt fraai uitzicht op zee. Een 

deel van het hotel wordt gevormd door de oorspronkelijke residentie van de 

Italiaanse ex-koning Umberto II. Het hotel is zeer smaakvol ingericht en tot in 

de puntjes verzorgd. Het onderscheidt zich op het gebied van een goede keuken, 

ontspanning en wellness. Het hotel ligt aan de kustweg ca. 1,5 km van het 

centrum van Cascais en het strand. Lissabon ligt op ca. 45 minuten rijden en de 

luchthaven op ca. 50 minuten.

FACILITEITEN
Elegante, in marmer uitgevoerde lobby, terrassen, zoutwaterzwembad, 

kinderbad, ligstoelen en parasols, Realto Kids kamer, jacuzzi, fitnessruimte, 

kapsalon en boetiek. De Thalasso Real Spa Therapy (1000 m², vanaf 16 jaar en 

tegen betaling) met behandelingen en massages, relaxruimten, hamam, sauna, 

jacuzzi, ijsbad, jetshowers, hydromassage en Vichy-douches. De verzorging is 

op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Voor de maaltijden heeft u 

de keuze uit: Navegantes voor het ontbijt, Tapas Restaurant serveert lunch en 

diner met internationale gerechten. La Terraza in de lobbybar biedt drankjes en 

cocktails en Mare is de Poolbar. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 124 elegante kamers en suites bevinden zich in het hoofdgebouw en in de 

Umberto Villa (met elkaar verbonden). Alle zijn gedecoreerd in zeeblauw, beige 

of bordeauxrode tinten. Voorzien van zithoek, minibar, flatscreen-tv, kluisje, 

airconditioning, dvd-speler (cd’s aan de receptie verkrijgbaar), wifi en telefoon. 

Marmeren badkamer met aparte douche en 2 wastafels.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 pers.): elegante kamer, boekbaar met tuin- of 

zeezicht. Zeezicht kamers beschikken over een Frans balkon.

Grand Deluxe Kamer (ca. 48 m², max. 2 pers.): ruime kamer met fraai uitzicht 

over de tuin. Ook te boeken met balkon en zeezicht (max. 3 pers.).

Suite (ca. 52 m², max 2 volw. + 1 kind): met mahonie meubilair en voorzien van 

aparte woon- en slaapkamer, gescheiden door schuifdeuren. Met tuinzicht. 

Premium Suite (ca. 60 m², max 2 volw. 1 kind t/m 12 jaar): met aparte woon- en 

slaapkamer. Met balkon en zeezicht.

Duplex Sea Suite (ca. 167 m², max 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): slaap- en woon-

kamer met zeeblauwe accenten. Badkamer met jacuzzi. 

Royal Suite (ca. 106 m² max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): luxueus, in duplexstijl 

met woon- en slaapkamer en kitchenette. Badkamer met jacuzzi. Met balkon 

met zeezicht.

Majestic Suite (ca. 164 m², max. 4 pers.): in de Umberto Villa. In duplex met 

beneden een woonkamer en kitchenette. Boven 2 slaap- en badkamers, waarvan 

1 met jacuzzi. Groot terras met plungepool en zeezicht (Royal en Majestic Suites: 

limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Tuinzicht  853 981 1069 853        

Grand Deluxe Kamer Zeezicht  1356 1586          1698         1332

Extra: 1 x toegang tot Spa Circuit (min. leeftijd 16 jaar) bij verblijf van min. 7 nachten. 

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/19 t/m 12/04/19, van 22/04/19 t/m 30/04/19 en van 

01/10/19 t/m 31/10/19; 7=6 bij verblijf van 13/04/19 t/m 21/04/19, van 01/05/19 t/m 30/06/19 

en van 01/09/19 t/m 30/09/19;  14=12 bij verblijf van 01/07/19 t/m 31/08/19. (Alleen geldig voor 

kamers en de Suite). Vroegboekkorting: 20% indien 120 dagen voor aankomst geboekt, 10% indien 

60 dagen voor aankomst geboekt (Alleen geldig voor kamers en de Suite). 

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

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

GRAND REAL VILLA ITALIA IS ONZE PERSOONLIJK FAVORIET, ONDER MEER 

VANWEGE DE SMAAKVOLLE EN ELEGANTE INRICHTING. OOK HET ZEER 

UITGEBREIDE SPACENTER IS EEN ECHTE TROEFKAART. LAST BUT NOT LEAST 

LIGT HET GEZELLIGE CENTRUM VAN CASCAIS OP LOOPAFSTAND.

2.458 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/costa-lisboa/grande-real-villa-italia
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/costa-lisboa/grande-real-villa-italia
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PORTUGAL | Costa de Lisboa | Cascais

THE ALBATROZ HOTEL
BOUTIQUE

      SUPERIOR

Collection Kamer

Op een klif aan het strand gelegen intiem en exclusief karakterhotel dat de fraaie 

traditionele 19e-eeuwse bouwstijl uitstekend heeft weten te combineren met 

hedendaagse luxe en comfort. Het hotel (officieel 5*) bestaat uit drie historische 

gebouwen, namelijk Hotel Albatroz, de voormalige residentie van de hertog 

van Loulé (bestaande uit een oude en een nieuwe vleugel) en een in de tuin 

gelegen gerenoveerd traditioneel woonhuis genaamd ‘The White House’. Het 

kleinschalige Palacio Albatroz ligt aan de overkant van de weg en is ontworpen 

door een Italiaanse architect. Gelegen aan de grillige kustlijn in het hart van 

de levendige vissersplaats Cascais, met golfbanen in de nabije omgeving en de 

luchthaven van Lissabon op ca. 30 km afstand. 

Aan het einde van de 19e eeuw verkoos Koning Don Luis I om tijdens de zomer 

te verblijven in Cascais. Deze stad is inmiddels uitgegroeid tot  een residentiele 

kosmopolitische plaats. De prachtige paleizen en villa’s uit de late 19e en vroege 

20e eeuw hebben een aristocratisch karakter. Tegenwoordig worden deze 

paleizen gebruikt voor allerlei culturele doeleinden. Maak een wandeling door 

de stad en proef de sfeer van vervlogen tijden. 

FACILITEITEN
Gezellige lobbylounge, businesscenter met gratis internetfaciliteiten. Tevens is 

er een zoutwaterzwembad omgeven door een zonneterras met ligbedden en 

parasols. Bar met terras aan het zwembad. 

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

lunch en diner met een verfijnde Portugese cuisine en prachtig uitzicht op de kust 

van Estoril kunt u terecht in het Restaurant Albatroz. De Panoramic Bar Albatroz 

is gelegen op de kliffen met een terras dat u voorziet van een adembenemend 

uitzicht tijdens de lunch en/of een drankje. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 52 kamers en suites in alle gebouwen zijn verschillend van vorm, inrichting 

en afmeting, maar alle stijlvol gedecoreerd en voorzien van airconditioning, 

radio, satelliet-tv, minibar en kluisje. Badkamer met bad/douche, haardroger, 

badjassen en badslippers. Het Albatroz Hotel bezit de architectuur en de 

natuurlijke schoonheid van verschillende historische gebouwen. Elke kamer 

is uniek en biedt gasten volledig moderne comfort, waardoor een unieke sfeer 

ontstaat. De kamers en suites in The Albatroz Hotel zijn verdeeld over de oude 

residentie, de nieuwe vleugel, The White House en het Palacio Albatroz. 

Collection Kamer (ca. 22 m², max. 2 volw. + 1 kind.): kamer met karakter. Met stad 

of strandzicht.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): gelegen in het hoofgebouw of in The White 

House. Moderne decoratie met antieke invloeden en een balkon met zeezicht. 

Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): elegante woonkamer en aparte slaapkamer. Met 

balkon en zeezicht.

      

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Collection Kamer  1198 1419 1437 1198

Deluxe Kamer  1468 1818 1836 1468

Suite  2217 2707 2725 2217

Welkomstattentie: Port en petit fours bij aankomst op de kamer. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

672 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/costa-lisboa/the-albatroz-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/costa-lisboa/the-albatroz-hotel
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Estoril | Costa de Lisboa | PORTUGAL

PALÁCIO ESTORIL HOTEL GOLF & SPA
GOLF | HERITAGE | WELLNESS     

       

Classic Kamer

Achter de grote witte façade van dit uit 1930 stammende paleis gaan veel 

romantische verhalen schuil over verbannen royalty en spionage. Het was een 

tweede thuis voor de koninklijke families van Spanje, Italië, Frankrijk, Bulgarije  

en Roemenië. Tegenwoordig combineert Palácio Estoril Golf & Spa oude 

charme met hedendaags comfort. Het up-to-date hotel met moderne faciliteiten 

verwelkomt u in een warme sfeer met persoonlijke service. Het hotel ligt in het 

hart van Estoril naast het beroemde Casino en ca. 29 km van de luchthaven van 

Lissabon.

FACILITEITEN
In de fraaie tuinen bevindt zich een groot zwembad omgeven door ligstoelen 

en parasols. Liefhebbers van golf komen aan hun trekken bij het naastgelegen 

Estoril Golf of op een van de andere golfbanen in de directe omgeving. Tevens 

is er parkeergelegenheid. De Banyan Tree Spa (vanaf 16 jaar) heeft een 

holistische benadering en biedt een dynamisch circuit met hamam, sauna, 

sensation douches, Turks bad en waterjets. U kunt hier voor verschillende 

(schoonheids)behandelingen en massages terecht zoals een detox- of anti- 

aging-programma. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. In het chique 

Bougainvillea Terrace restaurant gelegen naast het zwembad kunt u genieten 

van lichte gerechten en uw favoriete drankje. Het elegante The Four Seasons 

Grill serveert traditioneel Portugese en internationale gerechten met een 

moderne twist. Voor speciale drankjes is er de charmante Bar Estoril met 

uitzicht over de tuin en het zwembad.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 161 kamers en suites die klassiek zijn ingericht en beschikken 

over airconditioning, wifi, tv, minibar en kluisje. Badkamers met bad en/of 

douche, badjassen en slippers.

Classic Kamer (ca. 20-25 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegante kamer met stads-

zicht.

Superior Kamer (ca. 20-25 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer ge- 

legen op lagere verdiepingen. Met tuinzicht. Enkele met een klein balkon.

Superior Deluxe Kamer (ca. 25-35 m², max. 2 pers.): gelegen op hogere 

verdiepingen. Badkamer met bad en aparte douche. Met balkon en tuin-/ 

zeezicht.

Junior Suite (ca. 38 m², max. 2 pers.): klassiek ingerichte open plan suite met stads- 

zicht. Enkele met balkon.

Executive Suite (ca. 38-43 m², max. 2 pers.): meestal met aparte woon- en slaap- 

kamer en balkon. Met tuin- of stadszicht. 

Garden Duplex Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): hedendaags ingerichte suite gelegen 

in de Garden vleugel, in duplexstijl met boven de slaapkamer en beneden de 

woonkamer met balkon met tuin-/ zwembadzicht. 

Palácio Deluxe Suite (ca. 55-65 m², max. 3 pers.): ruime en luxueuze suite met 

woon- en aparte slaapkamer. Badkamer met bad en aparte douche. Met balkon 

met tuin- of zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer  970 1120 1437 1120

Superior Kamer  1042 1216 1570 1216

Extra: gratis toegang tot de Banyan Tree Spa tijdens verblijf. 20% korting op Spa behandelingen bij 

verblijf van 27/04/19 t/m 15/05/19 en van 12/10/19 t/m 27/10/19.

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/19 t/m 30/06/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19.

Seniorenkorting: 5% bij 56 jaar of ouder.

Welkomstattentie: water, wijn en fruit bij aankomst op de kamer bij verblijf van minimaal 5 nachten. .

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.084 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/costa-lisboa/palacio-estoril-hotel-golf-spa
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/costa-lisboa/palacio-estoril-hotel-golf-spa
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ALGARVE

AUTOHUUR

De hotels aan de Algarve 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 wij uw hotel laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

AAN DE ALGARVE HEEFT VOORAL HET 

VILA VITA PARC ONS HART GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA’S 289-290.

Direct ten westen van de aanvlieghaven Faro zijn 

moderne, luxueuze vakantiedorpen verrezen die 

vooral uitblinken in uitmuntende golffaciliteiten.

Vanaf Faro treft u langs de kust allereerst het 

sfeervolle Dona Filipa, Op gelijke hoogte, iets verder 

het binnenland in het gerenommeerde hotel Quinta 

do Lago. Verder langs de kust richting westen ligt 

Vilamoura, een modern vakantiedorp met golfbanen 

en gezellige terrassen, een casino, een mondaine 

jacht haven en tal van tophotels, zoals The Lake Spa 

Resort, Tivoli Marina en Anantara Vilamoura.

Verder westwaarts, zo’n 50 km van Faro, ligt het 

levendige, bekende en populaire Albufeira. Deze 

‘witte stad aan zee’ biedt straatjes vol winkels, 

restaurants en cafeetjes, gefrequenteerd door lokale 

vissers. De meeste hotels liggen buiten de stad, 

zoals het Epic Sana en het alom bekende Pine Cliffs 

Hotel & Resort met de eigen 9-holes golfbaan.

 

Bij Porches bieden wij u het luxueuze complex Vila 

Vita Parc aan, alsmede het verwenhotel Vilalara 

Thalassa Resort.

De volgende badplaats die zich aandient in west-

waartse richting is het voormalige vissersdorp 

Carvoeiro, 65 km van Faro. Het gebied rond Carvoeiro 

staat bekend vanwege de unieke rotsformaties en 

ongerepte stranden. Op korte afstand van Carvoeiro 

ligt de bekende badplaats Portimão met wellicht 

het populairste strand van de hele Algarve, Praia da 

Rocha. Vlakbij kozen wij het op de kliffen gelegen 

Tivoli Carvoeiro en het lifestyle hotel Bela Vista.

Helemaal in het zuidwesten, ca. 90 km van Faro, 

treft u Lagos, een van de populairste bestemmingen 

aan de Algarve met fraaie stranden en tal van 

barretjes en restaurants. Daarnaast is de huidige 

badplaats het historische centrum van de Portugese 

ontdekkingsreizen. Wij bieden u hier een verblijf 

in het spectaculair gelegen Cascade Wellness & 

Lifestyle Resort aan met een traditionele bouwstijl, 

alsmede het elegante boutique hotel Vila Valverde.. 

ATLANTIC OCEAN

Douro

Taag

Lagos

Portimão

Faro

Albufeira

Sagres

Porches

Vilamoura

SPANJE

SPANJE

Tivoli 
Marina

The Lake

Vila Vita Parc
Vila Lara

Bela Vista

Cascade

Pine Cliffs Resort & Ocean Suites
Epic Sana

Quinta do Lago

Anantara Vilamoura

Dona Filipa

Tivoli Carvoeiro

Vila Valverde

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

Dagtemperatuur in °C 16 16 18 19 21 24 27 27 26 22 19 16

Watertemperatuur in °C 15 15 15 17 18 20 22 21 21 20 18 17

Zonne-uren per dag 6 6 7 8 10 12 12 11 9 7 6 5

Dagen met enige neerslag 7 6 8 5 3 1 0 0 1 3 5 7

De Algarve, de streek langs de zuidkust van Portugal, biedt mooie stranden en vele baaitjes en is bovendien gezegend met een fraaie, 

kilometers lange kustlijn van steile en grillige rotsformaties. Daarnaast kunt u aan de Algarve uitstekend golfen op de talloze golfbanen.
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Lagos | Algarve | PORTUGAL

CASCADE WELLNESS & LIFESTYLE RESORT
FAMILY | WELLNESS

       

Tweekamer Appartement

Classic Kamer

Het Cascade Wellness & Lifestyle Resort, met Romeinse en Moorse accenten 

sluit volledig aan bij de traditionele bouwstijl van de Algarve. Spectaculair 

gelegen op een landtong boven een klif met schitterend uitzicht, te midden 

van een mediterraan eco-park. Het resort staat garant voor serene rust en een 

geslaagde vakantie. Het centrum van Lagos ligt op ca. 2 km en de luchthaven 

van Faro op ca. 90 km afstand.

FACILITEITEN
Smaakvolle lobby met receptie met zitgedeelte. In de tuin bevinden zich een 

zwembad en kinderbad omringd door ligstoelen en parasols. Kids Club met 

speelplaats en gym. Pilates, yoga en fietsen (tegen betaling). In de directe 

omgeving watersportmogelijkheden. Shuttleservice naar Lagos en het strand 

(seizoengebonden). Tainai Spa met sauna, jacuzzi, Turks bad en zwembad met 

terras. Schoonheidsbehandelingen en massages. U verblijft op basis van logies/

ontbijt. Halfpension is mogelijk (restaurants seizoengebonden). Het Senses á la 

carte restaurant met speciale ‘Chef Table’ voor diner en Mundi voor ontbijt, lunch 

en diner met internationale gerechten, showcooking en zwembadzicht. In de 

Gastropub worden traditionele snacks en gerechten uit Portugal geserveerd en 

is er een speciaal ‘bier menu’. The Lighthouse Bar schenkt cocktails, champagne 

en snacks

.

ACCOMMODATIE
De Portugese ontdekkingsreizen vormden de inspiratie voor de 105 kamers: 

ze weerspiegelen de stijl van 4 continenten. De smaakvolle kamers en suites 

zijn ingericht met Afrikaans, Aziatisch, Europees of Zuid-Amerikaans interieur. 

Alle kamers zijn met houten vloeren, airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, 

kluis, wifi, espressoapparaat, theefaciliteiten en minibar. Badkamer met bad en 

douche, vloerverwarming, badjas en slippers. Balkon of terras met zitje. 

Classic Kamer (ca. 45 m², max. 2 pers.): kamer gelegen op begane grond of 1e 

verdieping. Met tuin- of resortzicht. Ook boekbaar met zwembad,- of gedeeltelijk 

zeezicht.

Classic Suite (ca. 60 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): elegante suite 

met aparte woon- en slaapkamer.

Suite Zeezicht (ca. 60 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): ruim en luxe 

ingerichte suite met aparte woonkamer, slaapkamer met inloopkast. 

Grand Suite Zeezicht (ca. 76 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): woon- 

kamer en slaapkamer. 

De 58 Cascade Resort appartementen beschikken over een zwembad, kinder- 

bad en poolbar. De elegant ingerichte appartementen zijn voorzien van air- 

conditioning, sateliet-tv, wifi, telefoon, kluisje, eetkamer, volledig ingerichte 

keuken. Met balkon of terras.

Tweekamer Appartement (ca. 67 - 77 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 

12 jaar): badkamer met bad/douche. Boekbaar met landzicht, zwembad- of 

tuinzicht. 

Driekamer Appartement (ca. 96 - 110 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind. t/m 

12 jaar): 2 slaapkamers met houten vloeren, 2 badkamers waarvan één met 

bad/douche en één met douche. Met balkon of terras en land- of zwembadzicht.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer  767 1115 1349 906

Tweekamer Appartement tuinzicht (o.b.v. 2 pers.)  804 1140 1273 952

Extra: € 25,- Spa credit p.p. per verblijf voor behandelingen en massages van min 50 minuten bij 

min. verblijf van 5 nachten van 01/04/19 t/m 31/10/19 in Grand Suite en Master Suite. Bij verblijf in 

Master Suite tevens 1 x HP diner (incl. wijn) p.p. per verblijf (max 2 personen). Gratis nachten: 7=6 bij 

verblijf van 18/04/19 t/m 31/10/19.  7=5 bij verblijf van 01/04/19 t/m 17/04/19, van 27/04/19 t/m 

05/05/19 en van 13/10/19 t/m 27/10/19. Seniorkorting: 10% bij 56 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/19 t/m 17/04/19 indien geboekt voor 31/01/19 en 

15% bij verblijf van 18/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19. 

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.

1.186 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/cascade-wellness-lifestyle-resort
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/cascade-wellness-lifestyle-resort
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PORTUGAL | Algarve | Portimão

BELA VISTA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | CULINAIR

       

Deluxe Room

Het Bela Vista Hotel & Spa is een fraai, adults only lifestyle hotel. Het boutique 

hotel ligt direct aan het bekende strand van Praia da Rocha en biedt een 

panoramische uitzicht over de Atlantische Oceaan. Het hotel bestaat uit twee 

historische gebouwen; het originele paleis uit de jaren 20 de ‘Palacete’, de ‘Casa 

Azul’ en de nieuwe vleugel ‘Bela Vista Jardim’. Het moderne design is in perfecte 

balans met de originele kenmerken uit die tijd. Praia da Rocha is een van de 

breedste stranden van de Algarve en heeft een gezellige sfeer met veel winkels 

en restaurants. Nabij bevindt zich het centrum van de authentieke havenstad 

Portimão met diverse winkels, bars en restaurants. Het hotel bevindt zich op ca. 

74 km van de luchthaven Faro.

FACILITEITEN
In het hoofdgebouw ‘Palacete’ bevindt zich de receptie, internetcorner, lounge 

en terras. Het geheel van zwembad, de houten terrassen met trendy Balinese 

bedden, ligstoelen en parasols straalt een luxe mediterrane stijl uit. Er is een 

privétoegang tot het Praia da Rocha strand. Parkeerplaats (tegen betaling). 

Diverse golfbanen liggen op slechts enkele kilometers afstand.

De Bela Vista SPA by L’Occitane (tegen betaling) is uitgerust met een ontspan- 

ningsruimte, sauna en hamam. Verder diverse behandelkamers met schoon-

heidsbehandelingen en massages. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 

Voor de overige maaltijden heeft u de keuze uit (verschillende openingsdagen en 

-tijden): het Michelin-ster restaurant Bela Vista is een gourmetrestaurant voor 

ontbijt, lunch en diner met mediterrane keuken en specialiteiten van de Algarve. 

Verder is er een groot terras met uitzicht op zee. In de Lounge Bar kunt u terecht 

voor lichte maaltijden en drankjes bij het zwembad. Palacete Bar is er voor een 

aperitief of drankje na het diner.

ACCOMMODATIE
Het Bela Vista Hotel telt 38 luxe kamers en suites welke modern en comfortabel 

zijn ingericht met een duidelijke verwijzing naar de Portugese historie van het 

hotel. De kamers en suites zijn verdeeld over het originele ‘Palacete’ en het Bela 

Vista Jardim. Gezien de constructie van de gebouwen variëren de type kamers 

qua gebouw, inrichting, grootte, met/zonder balkon en uitzicht. Alle kamers en 

suites zijn smaakvol ingericht en voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

telefoon, kluisje, minibar en wifi. Badkamer met bad of douche, haardroger, 

badjas en slippers.

Elegance Kamer (ca. 20 m², max. 2 volw.): elegant ingerichte kamer in het Bela 

Vista Jardim. Balkon of terras en zijzeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): gelegen in het Bela Vista Jardim met 

balkon of terras. Met zee- en tuinzicht.

Character Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): gelegen in het Palacete met grote 

badkamer. Met zijzeezicht.

Suite (ca. 50 m², max. 3 volw.): ruime woonkamer met aparte slaapkamer in het 

Bela Vista Jardim. Balkon met zitje en ligbedden. Met zee-/tuinzicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Elegance Kamer  1257 1463 1506 1289

Deluxe Kamer  1363 1624 1667 1397

Extra: gebruik van de Spa (Relaxing Area) bij min. 7 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/05/19 en van 01/10/19 t/m 31/10/19 in-

dien geboekt voor 28/02/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

728 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/bela-vista
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/bela-vista
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TIVOLI CARVOEIRO
    

Deluxe kamer

Het Tivoli Carvoeiro Algarve Resort is fraai gelegen op de Vale Covo kliffen 

met adembenemend uitzicht over de Atlantische Oceaan. Een ideaal hotel 

voor een ontspannen vakantie. Vanuit het hotel kunt u wandelingen langs de 

kustlijn maken waarbij u wordt getrakteerd op prachtige vergezichten en fraaie 

rotspartijen. Verschillende stranden bevinden zich op minder dan 600 m of 1 

km. Het hotel bevindt zich op ongeveer 10 minuten wandelen van het centrum 

van het pittoreske dorpje Carvoeiro en ca. 54 km van de luchthaven van Faro. 

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een buitenzwembad voor volwassenen en een kinder- 

zwembad, omgeven door een terras met ligbedden en parasols. Verder is er 

een verwarmd binnenzwembad met jacuzzi. Voor de jongste gasten zijn er 

verschillende activiteiten zoals een kidsclub T-Kids met een entertain-

mentprogramma voor kinderen tot 10 jaar. Daarnaast is er ook een speeltuin. 

In de directe omgeving zijn verschillende golfbanen. De Tivoli Spa heeft een 

holistische benadering van welzijn en heeft meerdere behandelkamers waar 

u terecht kunt voor verschillende schoonheids- en lichaamsbehandelingen en 

massages. Verder is er de healthclub Tivoli Active met sauna, stoomkamer en 

een fitnessruimte. U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Het MED Food 

& Wine is het buffetrestaurant geopend voor ontbijt en diner. Er staan hier 

typisch mediterrane gerechten op het menu. Tevens zijn er drie maal per week 

thema-avonden. Het à la carte restaurant The One Gourmet serveert vis- en 

vleesgerechten volgens Portugees recept en is geopend voor diner. Er is een 

uitgebreide keuze aan wijnen uit de eigen wijnkelder. Mare Bistro is gesitueerd 

bij het zwembad en serveert lichte lunchgerechten, snacks en salades. Sky Bar 

Carvoeiro voor exotische cocktails met entertainment en fraai uitzicht. Azur 

Bar is een traditionele bar voor een glas bier, een heerlijke cocktail en kleine 

gerechten. Turquoise Bar is de poolbar. Er is 24-uurs roomservice beschikbaar.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 248 kamers en suites die beschikken over airconditioning, minibar, 

tv, kluisje, espressoapparaat, wifi. Badkamer met douche, badjassen, slippers 

en haardroger. 

Deluxe Terrace Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers.): smaakvolle kamer gelegen op 

de 1e en 5e verdieping. Met balkon met land-/ of tuinzicht.

Deluxe Zeezicht Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers.): gelegen op de 1e t/m 5e 

verdieping. Balkon met zitje. Ook boekbaar op de 6e verdieping als Tivoli Kamer.

Deluxe Terrace Family Kamer (ca. 34 m², max. 4 pers.): gelegen op de 5e en 

6e verdieping. 3e en 4e persoon slapen op sofabed. Met land-/ of tuinzicht. Ook 

boekbaar met zeezicht als Deluxe Family Zeezicht Kamer. 

Voor VIP gasten die verblijven in de Junior Suite of hogere Suite categorie is 

er de Executive Lounge, een exclusief gedeelte waar u kunt genieten van 

smakelijke appetizers, patisserie en alcoholische en non-alcoholische drankjes. 

Junior Suite (ca. 51 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon-/slaapkamer op de 

6e verdieping. Badkamer met inloopdouche. Balkon met ligbedden en zeezicht.

Carvoeiro Suite (ca. 55 m², max. 2 pers.): op de 6e verdieping met woon- en 

aparte slaapkamer en inloopkast. Badkamer met bad en aparte douche. Met 

panoramisch zeezicht. Inclusief non-alcoholische drankjes uit de minibar. 

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Terrace Kamer               1015 1191 1303 1049

Junior Suite  1766 2208 2323 1801                         

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 27/04/19 t/m 05/05/19 en van 13/10/19 t/m 27/10/19.

Seniorenkorting: 10% bij 65 jaar of ouder

Welkomstattentie: fruit en water op de kamer bij min 7 nachten verblijf..

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/03/19 

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

4.098 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/tivoli-carvoeiro
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/tivoli-carvoeiro
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VILA VITA PARC RESORT & SPA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

Het luxueuze Vila Vita Parc Resort & Spa is ongetwijfeld één van de mooiste 

resorts van heel Portugal, met een warme uitstraling en geheel ontworpen in 

harmonie met de natuur. De hoogstaande service en geboden kwaliteit zijn voor 

kenners een reden om steeds weer terug te keren naar dit resort. Vila Vita Parc 

biedt een scala aan faciliteiten voor jong en oud, uitstekende restaurants en een 

bijzonder elegant Spacenter. Het resort bestaat uit een in modern Portugese stijl 

gebouwd hoofdgebouw, het in klassieke herenhuisstijl gebouwde ‘Residence’ 

en het naar een Moors dorp gemodelleerde ‘Oasis Parc’ met eigen zwembad, 

‘Rock Pool’ kinderbad met ligbedden en cabanas. Deze verschillende gebouwen 

liggen verspreid in een tuinlandschap dat wel 22 ha telt. De fraaie botanische 

tuinen met geurende bloemen, fonteinen en wandelpaden creëren een exquise, 

rustgevende sfeer. Direct tegenover de hoofdingang ligt het nieuwe gedeelte 

Vista Parc. Aangezien Vila Vita Parc op kliffen ligt met zicht op de Atlantische 

Oceaan is het fijne zandstrand via traptreden te bereiken. In de nabije omgeving 

treft u diverse golfbanen. Porches ligt op 4 km en de luchthaven bevindt zich op 

ca.45 km afstand.

FACILITEITEN
Vila Vita Parc biedt een stijlvolle lounge, boetiek, souvenirwinkel, bibliotheek en 

kapsalon. In de riante tuin bevinden zich 7 zwembaden, waarvan 1 adults only, 

3 kinderbaden en 1 verwarmbaar en overdekt, alsmede zonneterrassen met 

ligbedden. Voor de kinderen is er een speeltuintje, ‘Natalie’s Créche’ (vanaf 6 

maanden tot 3 jaar, tegen betaling) en ‘Annabella’s Kids Park’ (4-12 jaar). Babysit 

is op aanvraag. Verder drie tennisbanen, een volleybalveld en een golfdesk. 

Golfers kunnen gratis gebruik maken van de 9-holes pitch & putt, de 18-holes 

putting green en de 18-holes minigolf. Speciale tarieven bij de golfbanen in de 

nabije omgeving. Privégarage, helikopterplatform (op aanvraag) en verhuur van 

een luxe jacht. Het hotel beschikt over een eigen wijngaard in de binnenlanden 

en een wijnkelder waar wijnproeverijen worden georganiseerd. Paardrijden in 

de nabije omgeving behoort ook tot de mogelijkheden. De healthclub is voorzien 

van een verwarmbaar binnen- en buitenbad, sauna, stoombad en fitnessruimte. 

De elegante Vila Vita Vital Spa met hipoxi-studio biedt een scala aan lichaams- 

en schoonheidsbehandelingen, exotische baden en ontspannende massages. 

Tevens een jacuzzi, sauna, stoombaden en ontspanningsruimten. 

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

buffet wordt geserveerd in restaurant Bela Vita in het hoofdgebouw, waar u 

ook voor het diner terecht kunt voor een à la carte maaltijd met internationale 

gerechten. Aladin heeft tijdens het diner grillgerechten op de menukaart staan 

(formele kleding is hier gewenst en kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom). In het 

kindvriendelijke restaurant The Whale – met speciale kindermenu’s - kunt u voor 

lunch en diner internationale gerechten bestellen. Het informele restaurant Adega 

aan de Piazetta serveert Portugese specialiteiten voor à la carte lunch en diner 

en in het mediterrane restaurant Atlantico kunt u ook à la carte dineren. Tevens 

ontbijt voor adults only. Mizu is het Japans teppanyaki specialiteiten restaurant. 

Voor een zeer exclusief diner dient zich het à la carte restaurant Ocean in de 

Residence aan. In dit met 2 Michelin-sterren bekroonde restaurant is formele 

kleding gewenst en zijn kinderen vanaf 12 jaar welkom. De openstelling van de 

restaurants is seizoengebonden. Voor wie buiten het resort wil eten biedt Vila 

Vita Parc een gratis shuttleservice aan naar enkele restaurants in de omgeving 

aan, zoals het visrestaurant Arte Nautica naast de Beach Club in Armação de 

Pêra en het Biergarten Restaurant in Porches. Voor champagne en cocktails 

bevelen wij de Aladin Bar aan, met schitterend uitzicht over zee. Daarnaast 

zijn nog tal van andere bars beschikbaar, zoals de Oasis Bar voor cocktails en 

livemuziek, de Palm Bar bij het Oasis Parc-zwembad voor lichte maaltijden en 

de Poolbar, Delfim en de Garden Bar voor snacks en een drankje. Café Bica is een  

Portugees café met terras. De antieke wijnkelder Cave de Vinhos heeft meer dan 

11.000 flessen wijn op voorraad. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 170 kamers en suites zijn smaakvol ingericht en voorzien van airconditio-

ning, wifi, satelliet-tv, cd-speler, minibar, kluisje en telefoon. Luxueuze marmeren 

badkamer met bad en/of douche, apart toilet, badjassen en slippers. Balkon 

of terras.

Deluxe kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): gelegen in het hoofdgebouw of in het 

Residence-gebouw, in split level met woon-/slaapkamer met tuinzicht.

Deluxe Ocean Kamer Residence (ca. 40 m², max. 2 volw.): als de Deluxe kamer, 

maar gelegen in het Residence-gebouw. Met zeezicht.

Oasis Suite Premium (ca. 80 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruimere open 

plan suite gelegen in Oasis Parc met tuinzicht. Ook te boeken met dakterras (ca. 

40 m²) met douche en ligbedden (max. 2 volw.).

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/vila-vita-parc-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/vila-vita-parc-resort-spa
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Oasis Family Suite (ca. 80 m², max. 4 pers.): als de Oasis Suite Premium, maar 

met een extra slaapkamer. Ideaal voor gezinnen met kinderen vanwege de 

rustige ligging.

Grand Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): luxueus ingerichte 

suite in het hoofdgebouw met woonkamer en slaapkamer.

Penthouse Suite (ca. 105 m², max. 2 pers.): in het hoofdgebouw. Luxe woonkamer, 

slaapkamer met kingsizebed en luxe badkamer met bad en aparte douche. 

Terras of balkon (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

De 31 Vista Parc Appartementen (4* Superior) zijn de nieuwe aanwinst voor 

families. Ze liggen direct tegenover een ingang van het resort en zijn smaakvol 

en modern ingericht in aardetinten met mediterraan-blauwe accenten. Gasten 

kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het resort. 

Garden Studio (ca. 55 m², max. 3 pers.): op de begane grond met terras met 

tuinzicht. Ruime woon-/slaapkamer met sofabed, volledig ingerichte kitchenette, 

en suite badkamer met douche en haardroger.

Driekamer appartement (ca. 85 m², max. 5 pers.) elegant appartement in duplex 

stijl. Met een woon- en eetkamer, gemeubileerd balkon en complete keuken. Op 

de bovenverdieping bevinden zich twee slaapkamers met en suite badkamers 

met douche. 1 slaapkamer met tweepersoonsbed en 1 slaapkamer met 2 bedden 

en een slaapbank. Verder is er een dakterras met panoramisch tuin-/zeezicht.

Vierkamer appartement (ca. 140 m², max. 8 pers.): combinatie van een Garden 

Studio  en een Driekamer appartement.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1244 1787 1811 1555

Oasis Suite Premium  1603 2487 2511 2173

Driekamer appartem. (o.b.v. 5 pers.)                                         1013          1537        1561         1392

Extra: 1 x diner bij min. 7 nachten verblijf  indien 60 dgn voor aankomst geboekt bij verblijf van 01/04 

t/m 31/10/19. Gratis nachten: 7=6 bij aankomst op 27/04 t/m 04/05/19 en 12/10 t/m 19/10/19 

(m.u.v. Grand Suite en Penthouse Suite). Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04 t/m 21/06/19 

en 25/08 t/m 31/10/19 indien 45 dgn voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 22/06 t/m 

24/08/19 indien geboekt voor 31/01/19. (m.u.v. Grand Suite en Penthouse Suite).

Welkomstattentie: wijn, water en fruit bij aankomst op de kamer bij verblijf van min. 7 nachten.  

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

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

VILA VITA PARC IS ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET VANWEGE DE 

UITSTEKENDE SERVICE, DE BIJZONDER FRAAIE LIGGING DIRECT 

AAN ZEE EN NIET IN DE LAATSTE PLAATS HET OCEAN RESTAURANT, 

DAT ZICH IN TWEE MICHELIN-STERREN MAG VERHEUGEN.

1.877 reviews

Vista Parc - Garden Studio

Deluxe Kamer
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‘MASTERPIECE’ VILLAS AT VILA VITA PARC
FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

Villa Atlantico I Vila Praia

De vijf Masterpieces Villas combineren het beste van een privévilla met alle 

services en faciliteiten van een internationaal 5* Deluxe resort. Ideaal voor 

families die gesteld zijn op luxe, privacy en service. De villa’s liggen boven op 

een klif boven het strand  (Vila Trevo en Vila Praia) of naast het bekende Vila 

Vita Parc Resort & Spa. Uiteraard kunt u gebruik maken van alle faciliteiten, 

restaurants en bars van dit resort.

 

FACILITEITEN
De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het continentale ontbijt kan worden 

geserveerd in uw eigen villa door uw butler of in het restaurant van het resort.

ACCOMMODATIE
Vila Atlantico I + II (ca. 300 m², max. 5 pers.): beide villa’s bestaan uit twee 

slaapkamers waarvan één op de begane grond. Beide met eigen badkamer. 

De elegant ingerichte villas hebben een ruime woonkamer met comfortabel 

zitgedeelte, eettafel, een gezellige open haard en keuken. Op de eerste  

verdieping is een balkon met ligstoelen. In de privétuin (ca. 1.600 m²) ligt het 

privézwembad met terras met ligstoelen. De villa‘s hebben uitzicht over de Vila 

Vita pitch & putt golfbaan en in de verte de oceaan. Met parkeergelegenheid 

naast de villa’s. 

Vila Al-Mar (ca. 255 m², max. 8 pers.):  de villa is rustig gelegen naast de golf-

baan en  bestaat uit drie slaapkamers ieder met walk in closet en een en suite 

badkamer met douche en bad. Verder een woonkamer met zitgedeelte, volledig 

ingerichte keuken en gastentoilet. In de tuin (ca. 1.800 m²) bevinden zich ver-

schillende terrassen met zitjes en ligstoelen. Privézwembad en uitzicht over de 

tuin en in de verte de oceaan.

Vila Trevo (ca. 672 m², max. 12 pers.): de uit twee verdiepingen bestaande villa 

is in mediterrane stijl ingericht in subtiele kleuren blauw, wit, zilver en groen. 

De luxueuze villa met designstukken en kunstvoorwerpen bestaat uit 5 ruime 

slaapkamers (drie beneden en twee boven), ieder met een kingsizebed, 

en suite badkamer en terras of balkon. Verder zijn er een woonkamer, eetkamer 

en twee keukens. In de tuin met trendy meubilair bevindt zich het zwem- 

bad met hydrojets. Op het dak is een balkon met jacuzzi. Vila Trevo kent ten 

slotte vele technische hoogstandjes. De villa is gelegen op een klif met zeezicht 

en ligt op loopafstand van het strand en resort.

Vila Praia (ca. 600 m², max. 12 pers.): deze elegante uit twee verdiepingen 

bestaande villa biedt een fraai uitzicht over de oceaan en ligt op enkele 

minuten wandelen van het hotel en de beschutte baai met strand. De villa is 

smaakvol gedecoreerd in een hedendaagse mediterrane stijl met zachte 

witte, blauwe en zilveren kleuren en bestaat uit vier slaapkamers met ieder 

een eigen zitgedeelte en badkamer. Verder is er een ruime woonkamer 

met zitgedeelte, eettafel en ontbijtkeuken. Op de eerste verdieping be- 

vindt zich een stoombad en een groot terras met ligbedden en regendouche. 

Ten slotte biedt de villa de beste merken op het gebied van techniek en home- 

entertainment en is er een privétuin met een infinitypool met hydrojets, een 

‘swim current’ en gazebo.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Villa Atlantico (o.b.v. 4 pers.)  4234 6454 6484 4373

Villa Praia (o.b.v. 6 pers.)  4905 8462 8492 5231

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/039masterpiece039-villas-at-vila-vita-parc
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/039masterpiece039-villas-at-vila-vita-parc
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VILALARA THALASSA RESORT
WELLNESS

       

Junior Suite

Het exclusieve Vilalara Thalassa Resort is geheel toegewijd aan uw gezondheid 

en welzijn en kent een ontspannen sfeer. Het resort ligt in een 11 ha groot 

tuinlandschap en behoort tot de beste Thalassotherapie & Spa centra van 

de Algarve. Het hotel is in mediterrane stijl opgetrokken en heeft een warme 

uitstraling. Het is rustig gelegen in een weelderige subtropische tuin met meer 

dan 150 verschillende soorten bomen, planten en bloemen, aan een baai met 

zandstrand. Porches ligt op ca. 4 km. De luchthaven van Faro bevindt zich op 

ca. 50 km.

FACILITEITEN
Lounge met zitjes, receptie, boetiek en parkeergarage. De verschillende fraai 

aangelegde zwembaden met zonneterrassen liggen verspreid over het complex: 

vier zoutwaterzwembaden (waarvan één verwarmd) en twee zoetwater-

zwembaden waarvan één kinderbad. Bij de zwembaden en op het strand zijn 

ligbedden en parasols aanwezig. Voorts is er een multifunctioneel sportveld, 

tafeltennis, vier verlichte tennisbanen en amfitheater met entertain-

mentprogramma (seizoengebonden). Tevens biedt het hotel een sportief 

animatieprogramma en activiteiten voor kinderen (3-12 jr) in de Kids Club 

Koala (seizoengebonden en tegen betaling) zowel binnen als buiten. Op korte 

afstand liggen diverse golfbanen en in de directe omgeving watersportmoge- 

lijkheden als windsurfen. Het Thalassotherapy en Spa Center (2.600 m²) biedt 

een uitgebreid aanbod aan schoonheidsbehandelingen en ontspannende 

massages. Voorts dynamische zwembaden en aquagym, beautycenter, kapper, 

osteopathie en medisch advies. Gasten kunnen gratis gebruik maken van 

sauna, stoombaden en fitnessruimte. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Halfpension is mogelijk. B&G Restaurant is het buffet- en à la carte 

restaurant voor ontbijt, lunch en diner met fraai uitzicht vanaf een klif. Terrace 

Grill Restaurant voor thema-avonden en barbecues met lokale gerechten. Tonic 

Lounge Bar is de bar met zeezicht. Verder zijn er twee poolbars en de Beachbar 

aan het strand. Het hotel biedt 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 111 ruime en smaakvol ingerichte suites zijn uitgevoerd in neutrale 

kleuren en in harmonie met de omgeving. Ze zijn voorzien van airconditioning, 

telefoon, kluisje, zithoek, tv, radio, video (op aanvraag), wifi en minibar. De suites 

beschikken tevens over theezetfaciliteiten en een espresso-apparaat. Compleet 

ingerichte badkamer met bad en aparte douche. Ruim balkon of terras met zitje.

Junior Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): moderne, stijlvolle open plan woon-/

slaapkamer met zithoek. Boekbaar met zicht op de tuin, het zwembad of rich-

ting zee.

Junior Suite Emotion (ca. 60 m², max. 3 pers.): ruimere suite met open plan 

badkamer en groter terras. Tuinzicht.

Driekamer Appartement (ca. 100 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 3 kind t/m 12 jaar): 

2 slaapkamers en aparte woonkamer, volledig ingerichte keuken (zonder was-

machine), 2 badkamers en terras (25 m²).

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite Tuinzicht  1177 1609 2127 1306

Junior Suite Zwembadzicht  1242 1686 2198 1377

Gratis nachten: 7=5 bij verblijf van 01/04/19 t/m 12/04/19 en van 22/04/19 t/m 30/04/19 in een 

Junior Suite tuinzicht en zwembadzicht. Vroegboekkorting: 20% geboekt voor 32/12/18 in een Ju-

nior Suite tuin of zwembadzicht. 20% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/05/19 en van 01/09/19 t/m 

31/10/19 en 15 % bij verblijf van 01/06/19 t/m 31/08/19 geboekt van 01/01/19 t/m 31/01/19 

in een Junior Suite tuin- of zwembadzicht. 20% bij verblijf van 01/10/19 t/m 31/10/19 en 10% bij 

verblijf van 01/04/19 t/m 30/09/19 geboekt van 01/02/19 t/m 28/02/19 in een Junior Suite tuin- of 

zwembadzicht. Min. verblijf 4 nachten van 13/04/19 t/m 21/04/19.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

706 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/vilalara-thalassa-resort
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/vilalara-thalassa-resort
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PINE CLIFFS HOTEL & RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

     

Dit resort is één van de bekendste en meest geliefde luxe accommodaties van de 

Algarve met een unieke ligging en een gezellige sfeer. Het resort is opgetrokken 

in een Arabische bouwstijl, aangevuld met Portugese invloeden. Het bestaat 

uit een hotelgedeelte, de Ocean Suites en het nieuwste gedeelte: de Pine Cliffs 

Gardens, Pine Cliffs Suites, Terraces, Deluxe Villas alsmede Residence Suites 

in de Pine Cliffs Residence. De geboden service en de vele faciliteiten van dit 

hotel staan borg voor een aangenaam verblijf voor jong en oud. Daarnaast is het 

rustig en afgeschermd gelegen in een fraai pijnbomenbos tussen Albufeira en 

Vilamoura. Het resort is gebouwd op rode zandsteenkliffen met een schitterend 

uitzicht over het lange zandstrand van Praia da Falésia, dat bereikbaar is met 

een lift en een 150 m lang pad. De afstand tot Albufeira is 8 km en Vilamoura ligt 

op 6 km. Naar de luchthaven van Faro is het ca. 30 km.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over een grote lobby, lounge met zitjes, spelletjeskamer, 

kiosk,  kapsalon, boetieks en een 18-holes minigolf. In de tuin bevinden zich vijf 

zwembaden, alsmede zonneterrassen met parasols en ligbedden. De Beach Club 

aan het strand biedt ligbedden, badhanddoeken, parasols en een restaurant. 

Verder een Tennis Academy met 5 verlichte tennisbanen en een golfacademie. 

De MIMO is een gourmet-shop waar u tevens een kook-workshop kunt volgen 

(tegen betaling). Het hotel beschikt daarnaast over een eigen spectaculair 

gelegen 9-holes golfbaan, de Pine Cliffs Golf & Country Club. Voorts pitching 

& putting greens, golfshop en drivingrange. Voor de kinderen zijn er tegen 

betaling de Kids Club Porto Pirata (7000 m², voor kinderen van 6 maanden t/m 

7 jaar) en de Junior Club (voor kinderen van 8 t/m 12 jaar) met vele activiteiten. 

De fraaie Serenity Spa health club bevat een fitnessruimte, jacuzzi, sauna en 

een groot binnenzwembad. Het RitualSpa & Beauty Centre biedt een keur aan 

schoonheidsbehandelingen en massages (faciliteiten zijn seizoengebonden). 

De verzorging in het hotel en de Ocean Suites is op basis van logies/ontbijt 

(halfpension is ook mogelijk), de Pine Cliffs Gardens zijn op basis van logies. 

Het ontbijtbuffet voor de hotelgasten wordt geserveerd in Jardim Colonial, waar 

u ook terecht kunt voor een diner in buffetvorm en à la carte gerechten uit de 

Portugese en internationale keuken. Het visrestaurant Pescador is geopend voor 

lunch en diner. O’Grill in het Pine Cliffs Residence-gedeelte biedt showcooking 

en mediterrane specialiteiten. Het à la carte restaurant Club House heeft uitzicht 

over de golfbaan. Piri Piri is een Portugees steakhouse voor diner. Voor snacks 

en drankjes kunt u terecht in de brasserie Corda Café. Het restaurant van de 

Beach Club serveert visgerechten en een saladebuffet. Het hotel biedt 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 217 kamers en suites in het hotelgedeelte beschikken over airconditioning, 

minibar, kluisje, flatscreen-tv, wifi en telefoon. Volledig ingerichte badkamer met 

bad/douche. Badkamer met bad en aparte douche. Balkon of terras. De 3e en/of 

4e persoon slaapt op een sofabed.

Deluxe Kamer (ca. 34 m², max. 2 pers.): ruime kamer met resortzicht of met zeezicht. 

Grand Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): meestal split-level woon-/slaap-

kamer. Groot balkon met resortzicht of met zeezicht.

Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jr): woon- en aparte 

slaapkamer met resortzicht.

Duplex Suite (ca. 56 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jr): in duplex stijl met 

woonkamer, gastentoilet en balkon. Op de 1e etage slaap- en badkamer. Kamers 

met verbindingsdeur zijn mogelijk. Te boeken met resortzicht ofzeezicht.

Neptuno Suite (ca. 86 m², max. 2 pers.): ruime en elegante suite ingericht met 

Portuguese invloeden. Woonkamer met eetgedeelte en aparte slaapkamer met 

balkon. Extra balkon met zitjes. Deze suite beschikt over high speed wifi.  

Gelegen bij de ingang van het resort, vormen de Pine Cliffs Gardens de meest 

recente toevoeging van het uitgestrekte complex. De 87 luxe appartementen 

zijn zeer geschikt voor families en beschikken alle over een volledig ingerichte 

keuken, airconditioning, kluisje, flatscreen-tv, wifi en telefoon. Compleet 

ingerichte badkamer met bad en of douche. 

Garden Suite (ca. 61-88 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind. t/m 12 jr): ruime, 

elegante woonkamer, slaapkamer met en suite badkamer met bad en douche. 

Met balkon. 

Garden Suite 2 Slaapkamers (ca. 91-110 m², max. 5 volw. of 4 volw. en 2 kind. 

t/m 12  jr): woonkamer met zitgedeelte, eettaffel een sofabed. Twee slaapkamers  

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/pine-cliffs-residence-suite
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/pine-cliffs-residence-suite


293 - SILVERJET VAKANTIES

Falésia | Algarve | PORTUGAL

Ocean SuitePine Cliffs Gardens

Ocean SuitesGran Deluxe Kamer

waarvan één en suite met bad en douche en één met douche. Met balkon.

Garden Suite 3 Slaapkamers (ca. 134 - 158 m², max. 7 volw.  of 6 volw. en 2 

kind. t/m 12  jr): ruimer appartement met 3 slaapkamers en een sofabed in de 

woonkamer. Drie badkamers waarvan één en suite met bad en douche en de 

overige met douche. Met balkon.

Alle drie kamertypes zijn tevens te boeken met directe toegang tot de tuin als 

Garden Suite Tuin.      

 

                  

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Resortzicht  1028 1308 1617 1177

Grand Deluxe Kamer Zeezicht  1234 1499 1966 1341

Garden Suite Tuin  1289 1651 2141 1429

Garden Suite 2 slaapkamers Tuin (o.b.v. 4 pers.)              921        1125   1510         1030 

  

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij aankomst op 28/04/19 t/m 06/05/19 en 13/10/19 t/m 25/10/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 25/10/19 indien geboekt van 01/01/19 t/m 

28/02/19.

Welkomstattentie: port en een traditionele amandelcake bij aankomst op de kamer bij verblijf van 

min. 7 nachten. 

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.

390 reviews

Deze in totaal 76 moderne luxe suites zijn gelegen in het hart van het 

resort met eigen zwembad en receptie. Het ontwerp van het interieur is 

geïnspireerd door Portugese invloeden en de bekende handgeschilderde 

tegels. Het is een perfecte combinatie van luxe en klassieke stijl.  

Junior Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): elegante open plan suite met 

zithoek. Design badkamer met bad en aparte douche. Balkon of 

terras met zitjes. Met resort (Lemon Square, Corda Café of parking) 

- of zwembadzicht. Ook boekbaar met toegang tot de tuin of met 

zwembad- en gedeeltelijk zeezicht als Junior Suite Penthouse 

(hoogste verdieping). 

Suite (ca.  70 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.): ruime en sfeervolle suite 

met een elegant ingerichte woonkamer met zitgedeelte, eettafel en 

compleet ingerichte open keuken, een aparte slaapkamer en een 

moderne badkamer met bad en aparte douche. De derde persoon of 

2 kinderen slapen op een sofabed. De suite is voorzien van een ruim 

balkon of terras. Met resort (Lemon Square, Corda Café of parking) - of 

zwembadzicht . Ook boekbaar met toegang tot de tuin of met zwembad- 

en gedeeltelijk zeezicht als Suite Penthouse (hoogste verdieping). 

Tevens boekbaar als Serinity Suite met o.a. gratis toegang tot de Spa.

De suites kunnen ook geboekt worden met 2 Slaapkamers (ca. 144 m², 

max. 5 pers. of 4 volw. + 2 kind.) met resortzicht of met toegang tot de 

tuin of zwembadzicht. Ook boekbaar met 3 Slaapkamers (ca. 186 m², 

max. 7 pers. of 6 volw. + 2 kind.).

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

vliegreis van en naar Faro, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Junior Suite 1252 1555 1952 1413

Suite - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 1004 1238 1661 1113

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04 t/m 25/10/19 indien geboekt van 01/01/19 

t/m 28/02/19. Welkomstattentie: port en een traditionele amandelcake bij aankomst op 

de kamer bij verblijf van min. 7 nachten.

PINE CLIFFS OCEAN SUITES

       

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/pine-cliffs-ocean-suites
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Terraces

TerracesDeluxe Villa

Pine Cliffs Terraces & Deluxe Villas maken deel uit van het Pine Cliffs Resort. 

Dit intieme  complex met moderne architectuur is omgeven door pijnbomen 

en een beekje dat rond de Terraces vloeit. Met de service en vele faciliteiten 

van het resort zijn deze moderne villa’s een aanwinst voor het geliefde resort. 

De Deluxe Villa’s zijn smaakvol ingericht met een eigen mediterrane stijl 

en zijn ideaal voor liefhebbers van rust en ruimte. 

De Terraces en de Deluxe Villa’s liggen in Pine Cliffs Village en bevinden zich 

op slechts enkele minuten (ca. 5 min.) van het hotel, Porto Pirata, strand, 

restaurants en golfbaan. 

FACILITEITEN
Gasten kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het Pine Cliffs Resort. Jonge 

gasten vermaken zich in Porto Pirata met onder meer een kinderspeelplaats 

en -zwembad (6 maand-8 jaar tegen betaling) of de Junior Club (8 t/m 12 jaar). Een 

treintje rijdt regelmatig door het resort naar het hoofdgebouw (seizoengebonden). 

Het RitualSpa & Beauty Centre biedt een keur aan diverse massages en 

schoonheidsbehandelingen (tegen betaling). De verzorging is op basis van 

logies. Logies/ontbijt en halfpension mogelijk. Voor de overige maaltijden heeft 

u de keuze uit onder meer de volgende restaurants (seizoengebonden): Jardim 

Colonial: ontbijt- en dinerbuffet met internationale gerechten. O Pescador: 

voor sushi of gegrilde vis. Piri Piri: Portugese specialiteiten. Corda Café: snacks 

bij het zwembad. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De Pine Cliffs Terraces en de Deluxe Villa’s zijn alle voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, telefoon, kluisje en internet. Compleet uitgeruste keuken met extra 

ruimte voor wasmachine. Dagelijkse schoonmaak, wisselen van handdoeken en 

bedlinnen 3 keer per week. Eigen parkeergelegenheid.

Het luxueuze Pine Cliffs Terraces telt 20 moderne en comfortabele villa’s. 

Woon-/eetkamer met groot terras. Alle bestaan uit 2 verdiepingen. Op de begane 

grond een ruim terras met toegang tot de tuin. Enkele met directe toegang tot 

het zwembad. 

Drie-, vier-, vijfkamer Terrace (ca. 240-295 m², max 4 + 1 kind, resp. 6 + 1 kind of 

8 volw.+ 1 kind): met 2 resp. 3 slaapkamers met evenveel en suite badkamers 

met bad/douche en gastentoilet. De vijfkamer Terrace heeft 4 slaapkamers 

waarvan 3 met en suite badkamer.   

Deluxe Villa (ca. 168 m², max 8 pers.): privé-eigendom en indivueel ingericht.

Variëren qua gebouw, kamers, inrichting en grootte. Woon-/eetkamer met 

open haard. 4 slaapkamers met 3 of 4 badkamers met bad en/of douche. Extra 

gastentoilet. Privétuin met terras en eetgelegenheid. Verder privézwembad met 

ligbedden en parasols.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Terrace - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  911 1360 1779 1009

Terrace - 4 slaapkamers (o.b.v. 6 pers.)  853 1148 1753 930

Deluxe Villa - 4 slaapkamers   1252 1946 3028 1459

Terraces: Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij aankomsten op 28/04/19 t/m 06/05/19 en 13/10/19 

t/m 25/10/19. Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 25/10/19 indien geboekt van 

01/01/19 t/m 28/02/19.

Welkomstattentie: port en traditionele amandelcake bij aankomst op de kamer bij verblijf van min. 

7 nachten. 

Deluxe Villas:   Welkomstattentie: wijn, water, snacks en een mandje fruit bij aankomst op de kamer.

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.

894
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Residence Suite

Residence

Op 15 tot 20 minuten lopen van het hoofdgebouw (seizoengebonden rijdt er ook 

regelmatig een treintje) bevindt zich de Pine Cliffs Residence. De 154 luxueus 

ingerichte suites zijn schitterend gelegen en grenzen direct aan de golfbaan. De 

naastgelegen Pine Cliffs Suites liggen nabij de bekende Kids Club Porto Pirata, 

vijf tennisbanen en de Golfacademy & Country Club van de golfbaan. Beide zijn 

zeer geschikt voor een onstpannen vakantie met de hele familie.

FACILITEITEN
De Pine Cliffs Residence beschikt over een eigen receptie en een kleine 

supermarkt (beide seizoengebonden). Verder is er een riant eigen zwembad 

omgeven door zonneterrassen, ligstoelen en parasols. U treft hier ook de health 

club en de Spa aan.  

De verzorging in de Pine Cliffs Residence en de Pine Cliffs Suites is op basis 

van logies. Uiteraard is verblijf op basis van logies/ontbijt en halfpension 

ook mogelijk. In het Pine Cliffs Residence gedeelte bevindt zich tevens het 

restaurant O’Grill, waar ook de overige gasten gebruik van mogen maken. Dit 

restaurant biedt showcooking en mediterrane specialiteiten. Gasten kunnen van 

alle faciliteiten van het Pine Cliffs Resort gebruik maken. 

ACCOMMODATIE
Driekamer Residence (ca. 110 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

riante woonkamer met eethoek, 2 slaapkamers, waarvan een met en suite 

badkamer, gastenbadkamer, moderne keuken voorzien van alle faciliteiten, 

wifi, koelkast, kluisje, telefoon, flatscreen breedbeeld-tv en airconditioning. 

Ruim balkon of terras. 

Driekamer Residence Begane Grond (ca. 110 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 

2 kind. t/m 12 jaar): op de begane grond met terras en toegang tot de tuin. 

Vierkamer Residence (ca. 140 m², max. 7 volw.  of 6 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

3 slaapkamers waarvan twee met en suite badkamer en een gastenbadkamer. 

Vierkamer Residence Suite Begane Grond (ca. 140 m², max. 7 volw. of  

6 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): op de begane grond met terras en toegang tot de 

tuin. Drie en vierkamer Residences Suites zijn ook te boeken op de bovenste  

verdieping als Penthouse.

De Pine Cliffs Suites tellen 24 comfortabele appartementen en bieden uitzicht 

over de Pine Cliffs Golfbaan.

Pine Cliffs Suite - 2 Slaapkamers (ca. 100 m², max. 5 pers.): de elegante 

suites beschikken over een sfeervolle ingerichte woonkamer met zitgedeelte 

en eettafel, complete keuken, twee slaapkamers en evenveel badkamers. Met 

balkon of terras met zitje.

Pine Cliffs Suite - 3 Slaapkamers (ca. 115 m², max. 7 pers.): ruimere suite 

met drie slaapkamers en drie badkamers. Ook boekbaar als Pine Cliffs Suite 

Penthouse.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Driekamer Residence (o.b.v. 4 pers.)  725 913 1268 843

Pine Cliff Suite  - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  692 883 1241 796

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij aankomsten op 28/04/19 t/m 06/05/19 en 13/10/19 t/m 25/10/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 25/10/19 indien geboekt van 01/01/19 t/m 

28/02/19 (m.u.v Pine Cliff Suites bij verblijf van 13/07/19 t/m 16/07/19).

Welkomstattentie: port en traditionele amandelcake bij aankomst op de kamer bij verblijf van min. 

7 nachten.

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.

885 reviews
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Epic Sana Algarve Hotel is een sfeervol resort dat opvalt door haar moderne, 

maar vooral ook warme en sfeervolle inrichting. Het hotel ligt bij het  Falésia-

strand en wordt omringd door 8 ha natuurgebied. Epic Sana Algarve kent vele 

mogelijkheden tot vermaak voor jong en oud en is vanwege zijn faciliteiten 

geschikt voor families. Men kan hier uitstekend terecht voor een ontspannende 

of sportieve vakantie in een unieke omgeving. De luchthaven ligt op ca. 37 km. 

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie en bar. In de tuinen bevinden zich 5 zwembaden waarvan 

2 voor kinderen, omringd door zonneterrassen met ligbedden en parasols. De 

Little Stars kidsclub voor kinderen van 4 t/m 11 jaar (seizoengebonden) biedt een 

breed activiteitenprogramma voor een onvergetelijke vakantie voor de jongste 

gasten. Tevens speeltuin en babysit op aanvraag. Verder is er één tennisbaan en 

één volleybalveld. Ook biedt het hotel een ruim entertainmentprogramma aan. De 

Sayanna Wellness-SPA (1.500 m² en tegen betaling) die Orientaals geïnspireerd 

is beschikt over een verwarmd binnenzwembad, Spa zwembad, sauna, hamam, 

Turks stoombad en Vichydouches. De Spa biedt verschillende mogelijkheden 

voor behandelingen en massages in negen separate behandelkamers, enkele 

met uniek uitzicht. Tevens is er een fitnessruimte waar onder andere pilates- en 

yogalessen worden gegeven. In de directe omgeving bevinden zich verschillende 

golfbanen, gasten kunnen bij de receptie speciale green-fee tarieven aanvragen.  

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

is het buffetrestaurant met terras voor ontbijt en à la carte-/buffet diner en 

serveert internationale gerechten met lokale, verse ingrediënten. Alquimia is 

het à la carte gourmetrestaurant in een romantische een exclusieve ambiance, 

ideaal voor speciale momenten. Open Deck is gelegen in het hart van het resort 

naast de zwembaden en biedt mediterrane en gegrilde vis- en vleesgerechten. 

Gedurende de dag kunt u er terecht voor een lichte lunch en verfrissende 

drankjes. Verder is er de Lima Poolbar (met Italiaanse gerechten voor diner) 

gelegen nabij de appartementen en de kidsclub welke ideaal is voor families. 

Tevens wordt hier in het hoogseizoen de zomer brunch geserveert. De lobbybar 

By Epic is de perfecte ontmoetingsplek om te relaxen met een drankje en 

tapas. De trendy Bluum Bar met terras schenkt cocktails en drankjes tot laat 

in de avond. Hier worden ook cocktail workshops, livemuziek en themafeesten 

georganiseerd. Er is 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Epic Sana Algarve Hotel beschikt over in totaal 229 stijlvolle en modern 

ingerichte kamers, suites en appartementen die zijn verdeeld over  3 gebouwen. 

Alle kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, satelliet-tv, hifiset, wifi, 

kluisje, minibar en koffiezetapparaat. Badkamer met bad en douche. Balkon of 

terras met zitje. Kinderen t/m 12 jaar. 

Deluxe Kamer Resortzicht (ca. 32 m², max. 2 pers.): moderne kamer gelegen in 

het hoofdgebouw. Ook boekbaar met zwembad-, en tuin-zeezicht. 

Deluxe Suite Tuin-/Zeezicht (ca. 64 m², max. 3 volw. + 1 kind): woon- en aparte 

slaapkamer gescheiden door schuifdeuren. Ruim balkon met zitje.

Deluxe Garden Suite (ca. 73-110 m², max. 3 volw. + 1 kind): met aparte woon- en 

slaapkamer, terras met zitje en tuinzicht of in duplexstijl met woonkamer en 

ruim terras. De slaapkamer op de eerste verdieping beschikt over een balkon. 

Deze suites zijn ideaal voor families.

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Resortzicht  1586 1842 2522 1615

Deluxe Garden Suite  1602 2031 2633 1631

Extra: 1 x massage en E 20,- hotelcredit per volw. per verblijf van 01/04/19 t/m 31/10/19 in een 

Deluxe Garden Suite en Deluxe Suite Tuin-/Zeezicht.

Mealupgrade: upgrade naar HP bij verblijf van 01/04/19 t/m 17/04/19 en van 23/04/19 t/m 

30/09/19  in Deluxe kamer, Deluxe Suite Tuin-/Zeezicht en Deluxe Garden Suite indien geboekt voor 

28/02/19.

Vroegboekkorting:  20% indien geboekt voor 28/02/19 en 10% indien geboekt voor 31/03/19.   

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

1.355 reviews
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Deluxe Tuin - Zeezicht Kamer

De elegante en comfortabele 43 appartementen zijn gelegen bij de 

entree van het resort. Dit gedeelte beschikt over zijn eigen zwembad. 

Hier bevindt zich ook de Little Stars Kidsclub, de speeltuin, de tennisbaan 

en de Lima Poolbar. In deze familie bar wordt in het hoogseizoen de 

zomer brunch geserveerd. De appartementen zijn zeer geschikt voor 

families omdat  ze ruim zijn  en beschikken over een kitchenette 

met magnetron, koelkast, kookplaat en vaatwasser. Tevens zijn ze 

voorzien van airconditioning, satelliet-tv, hifiset, wifi, kluisje, minibar 

en koffiezetapparaat. De trendy badkamers hebben bad en/of douche. 

Iedere unit heeft een ruim balkon met zitje. 

So Suite (ca. 38 m², max. 2 volw. + 1 kind): modern ingerichte open plan 

woon-/slaapkamer. Badkamer met douche. Met resort- of  zwembad-

zicht. 

Suite Home (ca. 79 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime aparte woon- en 

slaapkamer. Badkamer met bad en douche. Met resortzicht. Ook boek-

baar met zwembadzicht. Deze unit is ook boekbaar met verbindingsdeur 

met de So Suite als Driekamer Appartement (ca. 117 m², max. 5 volw. 

+ 1 kind).

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

vliegreis van en naar Faro, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

So Suite  1110 1236 1587 1137

Driekamer Appartment (o.b.v. 4 pers.)  1229 1362 1712 128

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen 

voor halfpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

EPIC SANA RESIDENCE
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ANANTARA VILAMOURA ALGARVE RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

Deluxe  Tuinzicht 

Het moderne Anantara Vilamoura Algarve Resort ligt bijzonder mooi op een 

45.000 m² groot terrein en wordt omringd door de greens van de Oceanico 

Victoria golfbaan. Een hotel dat wordt gekenmerkt door rust, stijl en discrete 

service. De jachthaven van Vilamoura en het strand liggen op ca. 3 km en de 

luchthaven van Faro op ca. 20 km. 

FACILITEITEN
Er zijn drie zwembaden, waarvan één voor volwassenen en één voor kinderen, 

omringd door terrassen met ligstoelen en parasols. Voor de jongste gasten is 

er een kids & Teenclubclub (1 tot 15 jaar) met speeltuin waar verschillende 

activiteiten worden georganiseerd. Shuttleservice  en toegang naar het bekende 

Puro Beach met  zwembad en ligbedden  (adults only). Tevens zijn er voor 

families ligbedden beschikbaar aan het strand. De Anantara Spa beschikt over 

een sauna, jacuzzi, hydromassages, verschillende bahandelkamers en een 

binnenzwembad met hydromassagecircuit (vanaf 16 jaar). Hier kunt u terecht 

voor verschillende gezondheids- en schoonheidsbehandelingen gebaseerd op 

verfijnde Oosterse tradities. Tevens is er een fitnessruimte en kapper. Verder is 

er een tennisbaan, een golfdesk en parkeergelegenheid. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. In het Victoria restaurant wordt het 

ontbijt en diner in buffetvorm geserveerd met showcooking met verse natuurlijke 

producten. Tevens is à la carte mogelijk. Het minimalistisch ingerichte EMO gourmet- 

restaurant, gelegen op de bovenste verdieping met fraai uitzicht, is geopend 

voor diner en serveert traditionele Portugese gerechten. In Palms by the Pool 

kunt u gezonde, lichte maaltijden, snacks en drankjes bestellen. In de lobbybar 

Anantara bar & Lounge kunt u terecht voor koffie, thee, kleine snacks of een 

cocktail. Ria Restaurant serveert visgerechten en zeevruchten. Tenslotte is er 

24 uur per dag roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 280 moderne kamers en suites hebben airconditioning, wifi, tv, kluisje, 

minibar, Nespresso-apparaat. Door schuifdeuren afgescheiden badkamer met 

bad en aparte douche, badjassen en slippers. 

Deluxe Tuinzicht Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): comfortabele en ruime kamer 

met balkon met loungebed. Ook boekbaar met Zwembadzicht of met Golfzicht. 

Familie Kamer (ca. 80 m², max. 4 volw. + 2 kind.): 2 Deluxe kamers met verbin-

dingsdeur. Familie Suite (ca. 120 m², max. 4 volw. + 2 kind.):  Junior Suite met 

verbindingsdeur met Deluxe Golfzicht kamer.

Gasten die verblijven in de suites hebben gratis toegang tot de Spa. 

Junior Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): elegante suite met woon- en aparte slaap-

kamer. Badkamer met spiegel met ingebouwde tv. Balkon met loungebed en 

golfbaanzicht. 

Suite (ca. 120 m², max. 3 pers.): ruime suite met woon, eet- en aparte slaapkamer. 

Badkamer met spiegel met ingebouwde tv. Met panoramisch golfbaanzicht.  

Presidential Suite (ca. 250 m², max. 2 pers.): gelegen op de bovenste  ver-

dieping met groot balkon met jacuzzi, ligbedden en zitjes. Verder is er een 

woon- en eetkamer en aparte slaapkamer met inloopkast. Badkamer met 

hydromassagebad en dubbele inloopdouche. Met panoramisch uitzicht over de 

golfbaan (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Tuinzicht Kamer  1135 1438 1632 1226

Suite  1879 2335 2643 2024

Gratis nachten: 7=6 bij aankomst op 28/04/19 t/m 06/05/19 en 13/10/19 t/m 28/10/19.

Kinderen eten gratis: bij verblijf van 01/04/19 t/m 30/06/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19 op 

basis van halfpension (geldig voor max. 2 kinderen). Seniorenkorting: 10% bij 65 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 28/02/19 en 10% indien geboekt voor 31/03/19.

Welkomstattentie: water en fruit bij aankomst op de kamer bij min. verblijf van 7 nachten. 

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.

3.729 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/anantara-vilamoura-algarve-resort
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/anantara-vilamoura-algarve-resort
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THE LAKE SPA RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Een ruim opgezet resort in mediterrane stijl met heldere en lichte kleuren. The  

Lake Spa Resort biedt een uitgebreid entertainment- en activiteitenprogramma 

voor jong en oud en vele faciliteiten, waaronder het gerenommeerde Spacenter 

en ‘fine dining’. Het resort is fraai en rustig gelegen tussen de Atlantische Oceaan 

en een meer, aan de jachthaven. Aan weerszijden van deze jachthaven vindt u 

uitgestrekte zandstranden met veel faciliteiten. Op loopafstand bevinden zich het 

strand van Falésia en Vilamoura met haar restaurants, winkels, bars en casino. 

In de directe omgeving bevinden zich meerdere golfbanen (shuttleservice). De 

luchthaven van Faro ligt op ca. 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Indrukwekkende lobby met Moorse koepel, lounge met wifi, bibliotheek, 

businesscenter en fitnessruimte. In de tuin van maar liefst 30.000 m² bevinden 

zich drie zwembaden, waarvan één met langzaam aflopend strand. ‘Adventure’ 

speeltuin, Koala Club (3-12 jaar, seizoengebonden en tegen betaling), 

multifunctioneel sportveld voor tennis, volleybal, voetbal en basketbal. Meertje 

om kano te varen. In The Spa at the Lake is het thema ‘Five continents, five 

senses’. Een keur aan massages, lichaams- en schoonheidsbehandelingen 

van alle continenten garanderen de balans tussen lichaam en geest. Gratis 

gebruik van het spazwembad, de fitnessruimte, sauna en verschillende 

stoombaden, jacuzzi’s en Vichy-douches. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Halfpension is mogelijk. Voor het ontbijt en diner kunt u terecht in het 

buffetrestaurant Gustatio met thema-avonden. Het in Zen-stijl ingerichte 

restaurant Fusion is alleen voor het diner geopend en serveert de mediterrane en 

oosterse cuisine. In het aan het meer gelegen Marenostrum Floating Restaurant 

in Caribische stijl staan visspecialiteiten op de menukaart. De openstelling van 

de restaurants is seizoengebonden. Zanzibar en Blue Lagoon Bar schenken 

heerlijke drankjes. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 192 kamers en 95 appartementen zijn comfortabel en smaakvol ingericht 

en voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, wifi, minibar en kluisje. Kamers 

en suites beschikken over theezetfaciliteiten en een espressoapparaat. Luxe 

badkamer met bad en aparte douche. Balkon met zitje. 

Deluxe Kamer (ca. 31 m², max. 3 pers.): kamer in mediterrane stijl. Met tuin en/

of landzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Deluxe Kamer Panoramazicht: als de Deluxe Kamer, gelegen op de bovenste 

etages. 

Suite (ca. 62 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): op de hoeken gelegen, in 

oriëntaalse sfeer ingerichte suite. Woon- en slaapkamer, 2 badkamers waarvan 

1 met jacuzzi, 2 balkons met panoramisch uitzicht. 

Tweekamer Appartement (ca. 64 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): inge-

richt als de suite, maar met woon- en slaapkamer, kitchenette, badkamer met 

jacuzzibad/douche. Balkon of terras. Ook met 2 - Slaapkamers beschikbaar  

(ca. 83 m², 4 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar). 2e badkamer met douche. Met resort- , 

zee- of panoramazicht.

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Tuinzicht  902 1304 1772 998

Tweekamer Appartement Resortzicht  1515 1922 2258 1554

Hotel: Extra: gratis drankjes tijdens lunch en/of diner (huiswijn, lokaal bier, frisdranken, water en 

koffie) bij half- of volpension. Gratis nachten: 7=5 en 14=10 bij verblijf van 1/4 t/m 12/4/19 en 22/4 

t/m 30/4/19. 7=6 en 14=12 bij verblijf van 1/9 t/m 31/10/19 geboekt van 1/5 t/m 31/5/19 (niet 

voor Suite). Seniorenkorting: 5% bij verblijf van 1/4 t/m 31/5/19 en 1/9 t/m 31/10/19 bij 60 jaar of 

ouder (voor min. 2 reizigers). Vroegboekkorting: 20% geboekt voor 31/12/18. 20% bij verblijf van 

01/04/19 t/m 31/05/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19; 15% bij verblijf van 01/06/19 t/m 31/08/19 

geboekt van 01/01/19 t/m 31/01/19. 15% bij verblijf van 01/04/19 t/m 31/07/19 en van 01/09/19 

t/m 30/09/19 en 20% bij verblijf van 01/10/19 t/m 31/10/19 geboekt van 01/02/19 t/m 28/02/19 

(niet voor Suite). Min verblijf 4 nachten van 13/04/19 t/m 21/04/19. 

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

of volpension vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie achterin de brochure.

1.715 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/113310/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/113310/
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TIVOLI MARINA VILAMOURA
FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Een levendig, veelzijdig en uniek gelegen hotel waar u zowel overdag als 

’s avonds volop kunt genieten van de vele mogelijkheden die het hotel en de 

plaats Vilamoura bieden. Tivoli Marina Vilamoura is zeer geschikt voor de  

actieve vakantieganger en gezinnen met kinderen. Gelegen in het centrum van 

Vilamoura met uitzicht over de jachthaven en het mooie strand. De afstand 

naar de luchthaven van Faro bedraagt 20 km en binnen 10 km bevinden zich de 

groene golfbanen van Vilamoura (shuttleservice).

FACILITEITEN
Moderne en indrukwekkende lounge met zitjes, businesscenter met 

internetfaciliteiten, winkelgalerij, kiosk, kapsalon, wifi in de openbare ruimtes 

(tegen betaling) en golfdesk. In de 20.000 m² grote tuin bevinden zich een 

riant zwembad met apart kinderbad, faciliteiten voor kinderen (4-12 jaar), 

zonneterrassen met ligbedden en een poolbar. Aan het strand ligt het beken- 

de Puro Beach met zwembad (adults only en tegen betaling) en diverse 

watersportmogelijkheden zoals waterskiën, windsurfen en zeilen. Regelmatig 

entertainmentprogramma’s (seizoengebonden). De Tivoli Spa is geheel in 

oriëntaalse sfeer ingericht en biedt een grote hoeveelheid behandelingen die 

lichaam en geest tot rust brengen. Het hotel beschikt over een health center met 

overdekt zwembad, jacuzzi, fitnessruimte, sauna en stoombad. De verzorging 

is op basis van logies/ontbijt. Half- en volpension zijn mogelijk. Voor ontbijt, 

lunch en diner in buffetvorm kunt u terecht in restaurant Chili dat Portugese 

en internationale gerechten serveert en uitzicht over de tuin biedt. Het zeer 

exclusieve restaurant Peppers Steak House is gespecialiseerd in vleesgerechten 

en geopend voor het diner. In restaurant Oregano bij het zwembad kunt u 

Italiaanse gerechten en salades bestellen en het bekende Puro Beach restaurant 

serveert visspecialiteiten. Er zijn diverse bars, zoals een loungebar met in de 

avond ‘chill out’ muziek, de Canela bar met terras en de Side bar met uitzicht 

over de Marina voor cocktails. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 383 kamers en suites. Alle zijn comfortabel ingericht en voorzien 

van wifi, airconditioning/verwarming, telefoon, satelliet-tv, wifi, kluisje en 

minibar. Badkamer met bad/douche en apart toilet. Balkon met uitzicht over de 

zee of de jachthaven.

Deluxe Kamer (ca. 24 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): modern ingerichte 

kamer. Badkamer met regendouche. Ook boekbaar als Deluxe Panoramic 

gelegen op de 2e t/m 7e verdieping of als Deluxe Premium Kamer op de 8e t/m 

9e verdieping met o.a. gratis gebruik Nespresso-apparaat, frisdrank en wifi in de 

kamer. Aparte check-in en check-out. Badkamer met douche of bad. 

Deluxe Puro Beach (ca. 24 m², max. 2 volw.): gelegen op de 7e verdieping. 

Inclusief gebruik van de ligbedden (reservering verplicht bij aankomst) en 

parasols bij Puro Beach (strand of zwembad).

Family Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 2 kind t/m 12 jaar): ruimere kamer 

gelegen op de eerste verdieping. Kinderen slapen op het sofabed. 

Junior Suite (ca. 41 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): slaapkamer 

(twinbedden) met aansluitend een door een schuifdeur afgescheiden zitgedeelte. 

Balkon met zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  951 1156 1362 981             

Junior Suite  1596 1954 2219 1625                   

Kinderen eten gratis: bij verblijf op basis van halfpension van 01/05/19 t/m 30/06/19 en van 

01/09/19 t/m 31/10/19 verblijven max. 2 kinderen gratis op dezelfde verzorging als de ouders.

Seniorenkorting: 10% bij 65 jaar of ouder bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 06/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/03/19.

Welkomstattentie: fruit en water op de kamer bij aankomst bij min. verbijf van 7 nachten. 

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.

5.903 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/tivoli-marina-vilamoura
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/tivoli-marina-vilamoura
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DONA FILIPA HOTEL
FAMIILY | GOLF

       

Premium Kamer

Dit aangename, intieme en sfeervolle hotel is in karakteristiek mediterrane stijl 

gebouwd en kenmerkt zich door een vriendelijke sfeer, een unieke ligging op ca. 

200 m van een van de mooiste stranden van de Algarve en de exclusieve golfbaan 

van San Lorenzo (op ca. 6 km afstand) en te midden van het natuurgebied 

Ria Formosa. Er heerst een mooie balans tussen hedendaagse luxe stijl en 

Portugese traditionele warmte en gastvrijheid. Het hotel staat borg voor een 

aangenaam verblijf voor jong en oud in een ontspannen sfeer. De luchthaven 

van Faro ligt op ca. 20 km. 

FACILITEITEN
Elegante lobby met receptie. In de tuin van het hotel ligt een verwarmd zwembad 

en kinderbad, omgeven door terrassen met ligbedden en parasols. Op het fraaie 

brede zandstrand (op ca. 200 m afstand) bevindt zich de Dona Felipa Beachclub 

(seizoengebonden) waar u als hotelgast gratis van de ligbedden en parasols 

gebruik kunt maken indien beschikbaar. Verder zijn er drie tennisbanen en 

tegen betaling zijn hier ook tennislessen mogelijk. De bekende ‘Kangaroo 

Club’ (2.000 m²) is er voor kinderen van 3 mnd-11 jr (seizoengebonden) 

met onder andere een speeltuin en vele leuke activiteiten. De 18-holes San 

Lorenzo Golfbaan heeft een Clubhouse, driving range, chipping green, pitching 

green en een golfpro shop. Voor hotelgasten is er een gratis shuttle naar de 

golfbaan. Op ca. 500 m afstand bevindt zich de Vale do Lobo Royal Spa met 

sauna, hamam, Vichy douches, zwembad en jacuzzi. Hier kunt u tevens terecht 

voor verschillende schoonheids- en lichaamsbehandelingen. Tot slot is er een 

minigolfbaan en gratis parkeergelegenheid. U verblijft hier op basis van logies/

ontbijt. Kamal is het hoofdrestaurant van het hotel waar u ’s ochtends van het 

uitgebreide ontbijtbuffet kunt genieten. Tevens geopend voor de lunch (à la 

carte) en ’s avonds voor diner in buffetvorm met thema-avonden met regionale 

en internationale gerechten. Het à la carte grillrestaurant Dom Duarte serveert 

hedendaagse innovatieve fusiongerechten. Duques Lounge Bar is een moderne 

elegante cocktailbar. Er is 24-uurs roomservice beschikbaar. 

ACCOMMODATIE
Alle 154 modern ingerichte kamers en suites met lichte kleuren zijn voorzien 

van airconditioning, telefoon, satelliet-tv, kluisje en minibar. Badkamer met bad/

douche, haardroger en separaat toilet. Balkon of terras.

Premium Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): recentelijk gerenoveerd. 

Badkamer met badjas en slippers. Met koffie-/theezetfaciliteiten en landzicht. 

Ook boekbaar met zee-/of golfzicht.

Atlantic Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan woon-/slaapkamer met 

zitgedeelte en kingsizebed. Badkamer met bad en aparte regendouche. Groot 

balkon met zeezicht. Ocean Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimere open 

plan suite met eethoek. Met groot balkon en zeezicht.Premium Suite  (ca. 100 m², 

max. 4 pers.): hedendaags gedecoreerde woonkamer met aparte slaapkamer. 

Met zeezicht. Platinum Suite (ca. 100 m², max. 4 pers.): woonkamer met aparte 

slaapkamer. Met zeezicht. 

Presidential Penthouse (ca. 150 m², max. 4 volw. + 2 kind.): luxueuze suite gelegen 

op de bovenste etage met woonkamer, twee slaapkamers, twee badkamers 

en inloopkast. Met golfbaan- en zeezicht (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Kamer zee of golfzicht   1289 1493 1636 1532

Atlantic Suite  2186 2933 3148 2972

Extra: dagelijks toegang tot de Spa voor max 2 volw p/kmr bij verblijf van 06/07 t/m 30/08/19. 

Kamerkorting: 20% bij min. 3 nachten verblijf van 01/04 t/m 03/05/19 en 15% bij min 3 nachten 

verblijf van 04/05 t/m 05/07/19 en 13/10 t/m 27/10/19. Kinderen eigen kamer: 25% korting voor 

kinderen t/m 12 jr op eigen kamer van 01/04 t/m 05/07/19 en 30/08 t/m 31/10/19.Vroegboekkor-

ting: 15% bij min 3 nachten verblijf  van 01/04 t/m 31/10/19 indien 120 dgn voor aankomst geboekt 

en 10% indien 60 dgn 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. 

397 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/dona-filipa-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/dona-filipa-hotel
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HOTEL QUINTA DO LAGO
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

Classic Kamer

Hotel Quinta do Lago is een gerenommeerd luxe hotel op loopafstand van een 

schitterend fijn zandstrand en tal van golfbanen, in het hart van het Ria Formosa 

Natuurpark. Het wordt gekenmerkt door privacy en stijlvolle, discrete service. 

Het Quinta do Lago ligt in een 2000 ha. groot bebost heuvellandschap aan de 

monding van de Ria Formosa. Het strand ligt op ca. 500 m (via een houten 

loopbrug) en de luchthaven op ca. 18 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een ruime lobby-lounge, wifi, kapsalon, boetiek, 

bibliotheek en valet parking. Op de 4e etage bevinden zich een verwarmd 

zoetwaterzwembad, jacuzzi, kinderbad en zonneterras met ligbedden en 

parasols. Aan het strand kunnen de gasten gratis gebruik maken van ligbedden 

en parasols (seizoengebonden). Voor de kinderen is er de Kids Club (vanaf 2 jaar) 

met vele activiteiten (gedurende vakantieperiodes) en een speeltuin. Verder zijn 

er tennisbanen, mountainbikeverhuur, een fitnessruimte en een joggingtrack. 

De gratis shuttleservice brengt u snel naar de Quinta do Lago golfbanen. In de 

moderne Spa met verwarmd binnenbad, stoombad, sauna en fitnessruimte 

geniet u van ontspannende massages en schoonheidsbehandelingen (tegen 

betaling) in een van de 6 behandelkamers. De verzorging is op basis van logies/ 

ontbijt, halfpension is mogelijk. Voor de maaltijden heeft u de keuze uit (seizoen-

gebonden): Brisa do Mar, restaurant met panoramisch uitzicht en heerlijk 

buitenterras met Portugese en internationale specialiteian voor ontbijt, à la 

carte lunch en diner. Voor Italiaanse à la carte gerechten is er de Ca’ d’Oro voor 

diner. Lagune Bar biedt cocktails met livemuziek en de Poolbar drankjes, snacks 

en lichte maaltijden (seizoengebonden). Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 141 ruime, elegante kamers zijn voorzien van satelliet-tv, telefoon, air-

conditioning, wifi, minibar en kluisje. Badkamers in Classic kamers beschikken 

over een bad of douche. Premium Kamers Golf met bad en aparte douche 

en Premium Kamer Lagune met bad. Balkon of terras met zitje. Kamers met 

verbindingsdeur mogelijk. 

Classic Kamer Golf (ca. 44 m², max. 2 volw. en 1 kind): elegante kamer gelegen 

aan de golfbaanzijde op de 3e t/m 5e verdieping met tuinzicht. 

Classic Kamer Lagune (ca. 44 m², max. 2 volw. en 1 kind): gelegen aan de lagune-

zijde, op de 1e t/m 6e verdieping met tuinzicht. Ook te boeken als Lagune Kamer 

Zijzeezicht, gelegen op de 2e t/m 6e verdieping.

Premium Kamer Golf (ca. 50 m², max. 2 volw. en 1 kind): ruimere kamer, met een 

extra zithoek met sofa. Gelegen aan de golfbaanzijde, op de 3e of 5e verdieping 

met tuinzicht. Ook te boeken als Premium Kamer Lagune gelegen aan de 

lagunezijde, op de 2e t/m 6e verdieping met zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer Golf  1340 1392 1477 1378

Premium Kamer Lagune  1856 1970 2049 1894

Extra: 1 x gratis diner (excl. drankjes) bij min verblijf van 7 nachten van 01/04/19 t/m 31/05/19 en 

van 01/10/19 t/m 31/10/19.

Kinderen in eigen kamer: 25% korting voor max 3 kinderen (t/m 11 jaar) op eigen kamer (zelfde 

kamer categorie als ouders) bij verblijf van 01/04/19 t/m 13/07/19 en van 25/08/19 t/m 31/10/19. 

Niet geldig in Premium Kamers.

Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar of ouder bij min 7 nachten verblijf van 01/04/19 t/m 30/06/19 en 

van 01/10/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 20% bij min 5 nachten indien geboekt voor 28/02/19. 10% bij verblijf van 

01/04/19 t/m 30/06/19 en van 15/09/19 t/m 31/10/19 indien 90 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

417 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/hotel-quinta-do-lago
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/hotel-quinta-do-lago
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Lagos | Algarve | PORTUGAL

VILA VALVERDE DESIGN & COUNTRY HOTEL
BOUTIQUE | DESIGN

       

In de fraaie landelijke omgeving rond Lagos, dichtbij het strand ligt het elegante, 

kleinschalige boutiquehotel Vila Valverde Design & Country Hotel. Deze ruime 

finca op een terrein van ca. 5 ha, oorspronkelijk gebouwd in de 19e eeuw werd 

in 2004 met veel gevoel voor design gerenoveerd en uitgebreid en daarmee 

getransformeerd in een exclusief 5 sterrenhotel, met zeer veel oog voor detail. 

De historische architectuur in combinatie met het elegante en moderne interieur 

vormen een uitstekende basis voor een rustige vakantie in een bijna serene 

omgeving. In de omgeving  bestaan voldoende mogelijkheden om activiteiten 

zoals golf, tennis, paardrijden, zeilen en duiken te ondernemen. Wat dacht u van 

een trip naar het meest zuidelijke punt van Europa Cabo Sao Vicente, of een rit 

door het heerlijk naar eucalyptus geurende Monchique gebergte. Uw gastheer 

zal u graag de weg wijzen. Naar Lagos is het ca. 5 km, het strand van Praia da 

Luz vindt u op een afstand van ca. 900 m en de luchthaven van Faro ligt op ca. 

87 km afstand. 

FACILITEITEN
U komt binnen via de oprijlaan die door de fraaie tuin met sinaasappelbomen, 

een eigen bron en een kleine vijver leidt naar de entree van het hotel. Hier wordt 

u hartelijk welkom geheten in de elegante receptie, waar gebruik is gemaakt 

van lichte kleuren, waardoor er een ontspannen en comfortabele sfeer ontstaat.

Verder is er een lounge/tv-ruimte, panorama terrras om te genieten van een 

fantastische zonsondergang, onder het genot van een glas port. Ontbijtruimte en 

een wijnkelder. In de ruime tuin bevindt zich een aangenaam zwembad omringd 

met ligbedden en parasols. 

Ter ontspanning kunt u gebruik maken van een royaal verwarmd binnenzwembad 

van 15 x 5 m met ligbedden. Verder is er een sauna ter beschikking. Het hotel 

biedt diverse wellness- en schoonheidsbehandelingen, die worden uitgevoerd 

door een professionele fysiotherapeut die de kennis en de vaardigheden 

combineert van een masseur met een medische achtergrond. Tevens is er 

parkeergelegenheid (gratis).

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension is tevens mogelijk. 

Het ontbijt dat wordt geserveerd tot 11,00 uur, bestaat uit een uitgebreid 

buffet dat gevuld is met meestentijds locale producten, daarnaast is er nog 

een aantal gerechten à la carte bij te bestellen. Het wordt, afhankelijk van de 

weersomstandigheden, geserveerd op het panoramaterras. Verder biedt het 

hotel  de mogelijkheid voor lunch en diner.

ACCOMMODATIE
De 15 individueel ingerichte, elegante kamers stralen eersteklas comfort en 

modern design uit en beschikken alle over airconditioning, vloerverwarming, 

satelliet-tv, telefoon, wifi en kluisje. In de badkamer een bad en/of douche, 

badjassen en een haardroger. Verder beschikken alle suites over een balkon 

of terras met zitje en tuinzicht. Derde persoon op aanvraag (kinderen vanaf 10 

jaar zijn welkom). 

Tweepersoonskamer (ca. 29 m², max. 2 pers.): elegant en tijdloos ingerichte 

open plan kamer, fraai en modern gedecoreerd en met houten vloeren.

Tweepersoonskamer Superior (ca. 45-55 m², max. 2 pers.): luxueuze en ruimere 

kamer. 

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

Faro, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  994 1307 1431 1099

Tweepersoonskamer Superior  1134 1534 1690 1241

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

210 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/vila-valverde
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/algarve/vila-valverde
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MADEIRA

Op nog geen 4 uur vliegen van Nederland vindt u op Madeira een vriendelijke zachtmoedige bevolking, uitbundige en overweldigende

natuur en een zeer zacht klimaat. Het bloemeneiland is van vulkanische  oorsprong met imposante steile basaltrotsen.

AUTOHUUR

De accommodaties op Madeira 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

OP MADEIRA HEEFT VOORAL BELMOND REID’S 

PALACE ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 309.

Eeuwenlang is Madeira een onbewoond eiland ge- 

weest, totdat het door de Portugese troon werd 

opgeëist. Madeira wordt ook wel het bloemen ei land 

genoemd vanwege de uitbundige bloemenzee aan 

het eind van de mediterrane winter.

Verder is Madeira vooral bekend van de madeira-

wijn en als geboorteplaats van de stervoetballer 

Cristiano Ronaldo. Bij Madeira hoort het eilandje 

Porto Santo dat per veerboot of vliegtuig bereikbaar 

is. Inmiddels is Madeira uitgegroeid tot een zeer 

aan trekkelijke toeristische bestemming, vooral voor 

wie een onbedorven karakter op prijs stelt of wie 

van golfen en wandelen houdt.

Wij hebben voor u op Madeira luxe accommodaties 

geselecteerd waar de nadruk ligt op persoonlijke 

service, gezelligheid, rust en natuur en waar u het 

echte karakteristieke Madeira kunt ontdekken. 

Zo biedt het spectaculair gelegen The Cliff Bay een 

uitmuntende persoonlijke service en warme sfeer. 

Door de vele terrassen waarop het hotel gebouwd is 

voelt het kleinschalig aan.

Het beroemde in Brits-koloniale stijl gebouwde 

Belmond Reid’s Palace biedt een schitterend uit-

zicht over de baai van Funchal. 

Het Castanheiro Boutique Hotel ligt in het histo-

rische centrum van Funchal en bestaat uit een 

aantal historische gebouwen, die u langs 300 jaar 

geschiedenis voeren. 

Naast logeren in gerenommeerde hotels in en rond- 

om Funchal kunt u ook voor de minder be kende weg 

kiezen: landelijk gelegen quinta’s of herenhuizen. 

Dit zijn luxe accommodaties met een prachtige 

ligging en een unieke uitstra ling. Ze ademen de 

sfeer van nostalgie en ver vlogen tijden. 

In deze categorie selecteerden wij voor u het fan-

tastische boutique hotel Quinta da Casa Branca 

dat in een voormalige bananenplantage ligt en het 

Quinta Jardins do Lago in een 18e-eeuws herenhuis 

in de heuvels rondom Funchal, te midden van uit-

gestrekte botanische tuinen.

Wie eenmaal op dit eiland is geweest, wil er zeker 

weer terugkomen.

Machico

Funchal

Cliff Bay

Reid’s Palace

Quinta 
Jardins do Lago

Quinta da
Casa Branca

Castanheiro

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

Dagtemperatuur in °C 17 16 17 17 19 20 22 23 23 22 20 18

Watertemperatuur in °C 16 16 17 18 20 21 22 23 23 21 20 18

Zonne-uren per dag 5 6 7 7 7 7 8 8 7 7 6 5

Dagen met enige neerslag 7 6 7 4 2 1 0 1 2 7 7 7   
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Funchal | Madeira | PORTUGAL

QUINTA JARDINS DO LAGO
BOUTIQUE

    

Superior Kamer

Deze elegante traditionele quinta ligt op de top van een van de heuvels die 

Funchal omringen. Het is verbouwd tot een prachtig intiem hotel met 31 kamers 

en 9 suites die alle uitkijken over de bijzondere tuinen en de zee. Het voor ma-

lige landhuis dat de junior suites herbergt, stamt uit de 18e eeuw. Het interieur 

van het huis en de annex zijn met veel zorg ingericht zodat het originele karak-

ter bewaard is gebleven. De botanische tuinen van Quinta Jardins do Lago zijn 

uniek in hun variatie en natuurlijke schoonheid en bevatten tal van zeldzame 

planten, eeuwenoude bomen en de stille poel waaraan het huis haar naam 

on tleent. Jardins do Lago is één van de meest exclusieve quintas op Madeira. De 

quinta ligt op ca. 20 km van de luchthaven en op ca. 1,5 km van het centrum van 

Funchal. Gratis shuttleservice naar Funchal (m.u.v. de weekenden).

FACILITEITEN
Elegante lobby-lounge met wifi, bibliotheek, riant (verwarmd) zwembad 

met zonneterrassen, ligstoelen en parasols. Voor de kinderen een miniclub 

‘Colombo’s Den’ met computerspelletjes en tafelvoetbal. Verder is er een kinder-

zwembad en een apart gedeelte in het restaurant met speciale kindermenu’s. 

U kunt gratis gebruik maken van de fitnessruimte, sauna, stoombad, jacuzzi, 

tafeltennis, biljart en croquet. Op sommige avonden is er livemuziek en folklore. 

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

elegant ‘fine dining’ kunt u terecht in The Beresford restaurant waar inter-

nationale en lokale gerechten worden geserveerd (toegankelijk vanaf 8 jaar). 

Het ontbijt wordt geserveerd in The Pink Room, waar u vanaf de veranda kunt 

genieten van een fraai uitzicht over de tuin. Colombo Bistro serveert voor de 

lunch lichte maaltijden bij het zwembad en in de Bar Visconde kunt u van 

cocktails en muziek genieten. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 40 kamers en suites zijn sfeervol en met veel smaak ingericht. Slaapkamer 

met kingsize- of queensizebedden, airconditioning, satelliet-tv, telefoon, minibar, 

kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten, bureau en wifi. Volledig ingerichte badkamer. 

Alle kamers hebben een balkon met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): charmante, ruim en comfortabel 

ingerichte kamer met uitzicht over de tuin.

Superior Kamer (ca. 46 m², max. 3 pers): elegante en ruimere kamer met balkon 

op het zuiden en panoramisch uitzicht over de tuin.

Junior Suite (ca. 48 m², max. 3 pers.): gesitueerd in het klassieke gedeelte met 

zithoek, hemelbed en ruim balkon.

Premier Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): luxueus ingericht, groot balkon met 

schitterend uitzicht. Aparte woon- en slaapkamer. Fraaie badkamer met aparte 

douche. 

Presidential Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.), aparte woon- en slaapkamer, 

Luxe badkamer met hydromassagebad en aparte inloopdouche, badjassen en 

slippers. Groot balkon met 2 ligbedden (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr  juni aug okt

Tweepersoonskamer (voor alleengebruik)  2320 1898 2026 1864

Tweepersoonskamer  1339 1153 1276 1114

Superior Kamer  1430 1216 1339 1177

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 30/04/19. 

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.

1.574 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/madeira/quinta-jardins-do-lago
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/madeira/quinta-jardins-do-lago
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PORTUGAL | Madeira | Funchal

QUINTA DA CASA BRANCA
BOUTIQUE

    

Tuin Kamer

Een heerlijke plaats om van de rust, natuur en het aangename klimaat te 

genieten! Dit intieme boutique hotel gelegen in het hart van een ca. 1,2 ha 

grote weelderige botanische tuin onderscheidt zich door zijn avantgardistische 

architectuur. De oude 19e eeuwse Britse plantage is verbouwd tot een uniek 

designhotel dat volledig in de tropische vegetatie is geïntegreerd. 

Quinta da Casa Branca met haar moderne bouwstijl, veel aardetinten en 

houtelementen biedt prima faciliteiten in een aangename en ontspannen sfeer. 

Het Manor House was het originele woonhuis van de familie. De luchthaven 

ligt op ca. 23 km en het levendige centrum van Funchal ligt op ca. 20 minuten 

loopafstand.

FACILITEITEN
Het hotel kent een moderne entree en sfeervolle lobby met panoramavensters, 

zitjes en een receptie. In het midden van de tuin ligt een fraai (verwarmd) 

zwembad omgeven door ligbedden en parasols. Tevens is er een adults only 

zwembad naast het Manor House. De zeer goed onderhouden tuin is rijk aan 

tropische vegetatie vanuit heel de wereld en heeft een kleurrijke begroeiing. 

Verder is er een ruime bibliotheek met internet. Om te ontspannen kunt u terecht 

in health Club ‘Phytoceane’ waar zich een kleine Spa bevindt voor massages en 

schoonheidsbehandelingen. Tevens vindt u hier ook de fitnessruimte, jacuzzi, 

Turks stoombad en sauna. 

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

Garden Pavilion bij het zwembad en gelegen in een modern gebouw bestaand 

uit glas, hout en groen marmer worden het ontbijt en de lunch geserveerd. Voor 

verfijnde cuisine kunt u terecht in het à la carte restaurant met terras in het 

Manor House waar u in een sfeervolle ambiance kunt dineren. Verder is er een 

bar waar u op einde van de dag onder het genot van een drankje heerlijk kunt 

ontspannen. 

ACCOMMODATIE
Casa da Branca telt 49 warm gedecoreerde kamers en suites die in het 

hoofdgebouw, bijgebouw of Manor House liggen. Alle kamers en suites zijn 

voorzien van airconditioning, tv, telefoon, wifi, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten 

en kluisje. Badkamer met bad/douche, badjassen en slippers.

Tuin Kamer (ca. 37 m², max 2 volw. +1 kind t/m 12 jaar): sfeervolle kamer met 

twinbedden, gelegen op het zuiden op de begane grond van het hoofdgebouw. 

Met terras en ligstoelen. 

Premium Kamer (ca. 55 m², max 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruimere kamer met 

dvd- en cd-speler. Badkamer met bad en aparte douche. Terras of balkon met zitje. 

Deluxe Suite (ca. 110 m², max 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruime suite met aparte 

woon- en slaapkamer. Badkamer me jacuzzi. Balkon met ligbedden en zitje.

Manor House Suite (ca. 86 m², max. 3 volw.): in traditionele stijl, gelegen in het 

Manor House met woon- en aparte slaapkamer. Marmeren badkamer met bad 

en aparte douche. Balkon of terras met tuinzicht.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tuin Kamer  1059 1008 1157 969

Deluxe Suite  1654 1649 1827 1620

Extra: 1 x gratis een high-tea per persoon per verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 13/05/19 t/m 31/10/19  in een Tuin Kamer, Premium Kamer 

of Manor House Suite indien geboekt voor 30/04/19.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.059 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/madeira/quinta-da-casa-branca
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/madeira/quinta-da-casa-branca
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Funchal | Madeira | PORTUGAL

CASTANHEIRO BOUTIQUE HOTEL
BOUTIQUE | CITY

   

Junior Suite

Dit verrassende boutique hotel ligt in het hart van het levendige centrum 

van Funchal, vlakbij het stadhuis en naast het Jezuïeten Paleis. Achter de 

historische façade vindt u het resultaat van een innovatief concept dat design 

en gedetailleerde architecturale restauratie met een gastvrije sfeer combineert. 

Castanheiro bestaat uit vijf historische gebouwen die de gasten op een reis 

door drie eeuwen van historie meevoeren. Zo is er een gebouw uit de 18e eeuw, 

waar eens ambachtswinkels waren gehuisvest, een 19e eeuws herenhuis van 

een rijke handelsfamilie en drie gebouwen uit het begin van de 20e eeuw waar 

eens een drukkerij en een atelier gevestigd waren. Deze geven toegang tot een 

kleine binnenplaats. De gebouwen uit verschillende periodes, van verschillende 

bouwmaterialen, meubels en antiek zijn aaneengesmeed tot een fraai en uniek 

hotel. De belangrijkste winkels, musea, restaurants en bars van de stad bevinden 

zich op loopafstand. De luchthaven van Madeira ligt op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een zwembad op het dakterras met fraai uitzicht over de 

baai van Funchal. Hier bevindt zich ook een jacuzzi. Castanheiro beschikt ook over 

een Spa met een hydrotherapiebad, sauna, Turks bad en twee behandelkamers. 

U kunt hier terecht voor verschillende massages en schoonheidsbehandelingen. 

Tevens is er een kapper en een fitnessruimte. Ook is er parkeergelegenheid, een 

businesscorner en bibliotheek. 

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. U heeft onder 

andere de keuze uit de volgende restaurants: Tipografia, het à la carte restaurant 

met mediterrane gerechten en buitenterras. In Pretas, de deck- en loungebar 

gelegen op de bovenste verdieping kunt u terecht voor lichte maaltijden, 

snacks, salades, broodjes en een groot assortiment gezondheidsdrankjes in een 

informele en ontspannen sfeer. Ten slotte Iris, de koffie-, thee- en cocktailbar 

gelegen op een van de binnenplaatsen.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 81 stijlvolle kamers en suites die voorzien zijn van 

airconditioning, tv, wifi, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten en minibar. Badkamer 

met douche, badjassen en slippers.

Tweepersoonskamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer waarvan 

enkele met Frans balkon. Deze kamers bevinden zich in alle delen van het hotel. 

Deluxe kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): ruimere kamer gelegen in het centrale 

gedeelte van het hotel. Balkon met zitje en uitzicht op de binnenplaats-of 

straatzicht.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 3 pers.): open plan woon/slaapkamer met zitbank. 

Sommige kamers beschikken over een Frans balkon. 

Suite (ca. 35-40 m², max. 3 pers.): woonkamer met zitgedeelte en een aparte 

slaapkamer. Met Frans balkon. Als extra ontvangen gasten in een Suite gratis 

toegang tot de spa tijdens het gehele verblijf.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer (voor alleengebruik)  1268 1361 1677 1332

Tweepersoonskamer  856 928 1153 899

Junior Suite  989 1061 1320 1032

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure. 

572 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/madeira/castanheiro-boutique-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/madeira/castanheiro-boutique-hotel
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PORTUGAL | Madeira | Funchal

THE CLIFF BAY
CULINAIR | WELLNESS

    

Junior Suite

Een elegant hotel met een uitmuntende persoonlijke service, warme sfeer en 

steeds weerkerende gasten. The Cliff Bay is spectaculair gelegen op een rots 

boven de baai van Funchal, omgeven door een subtropische tuin en met een 

panoramisch zicht op de oceaan. Het centrum van Funchal ligt op ca. 2 km en de 

luchthaven op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Lounge met zitjes, tv- en leessalon, kapsalon en diverse bars. Voorts een 

zoutwaterzwembad met apart kindergedeelte, verwarmd zoetwaterbinnen-

zwembad (overlopend in een buitengedeelte). Tennisbaan (tegen betaling) en 

tafeltennis. Fitnessruimte en biljart. Babysit op aanvraag. The Spa at Cliff Bay 

biedt massages en schoonheidsbehandelingen. Verder beschikt de Spa over een 

jetblitz, sauna, stoombad en jacuzzi. Er is een shuttleservice naar het centrum 

van Funchal. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. In het met 

een Michelin-ster bekroonde verfijnde internationale restaurant Il Gallo D’Oro 

geldt een dresscode. The Rose Garden serveert een internationale keuken 

en het dinerbuffet voor halfpensiongasten. Voor barbecuegerechten en lichte 

snacks kunt u terecht in het op zeeniveau gelegen Blue Lagoon. In de Cactus 

Bar in de Spa kunt u drankjes en snacks bestellen. Het hotel biedt een 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 200 elegante kamers en suites beschikken over airconditioning, telefoon, 

wifi, flatscreen-tv, cd-speler, minibar en kluisje. Marmeren badkamer met bad/

douche en apart toilet. Balkon met zitje. Gasten die verblijven in een Superior 

Kamer, Junior Suite, Executive Suite of Atlantic Suite ontvangen extra services 

zoals à la carte ontbijt in restaurant Il Gallo D’Oro, gratis minibar (frisdrankjes) 

en dagelijks fruit en water op de kamer.

Landzicht Kamer (ca. 36 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruim en voorzien 

van een zithoek en schrijftafel. Op de 4e t/m 6e verdieping. Ook te boeken met 

zijzeezicht (1e t/m 4e verdieping) en zeezicht of Funchal zeezicht (1e t/m 5e 

ver-dieping). De lager gelegen kamers hebben een hoger gesloten balkon, dus 

minder zicht. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk.

Superior Kamer (ca. 36 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): als de Twee-

persoonskamer, maar hoger gelegen op de 6e t/m 9e verdieping. Elegant en 

modern ingericht met vernieuwd meubilair.

Junior Suite (ca. 49 m², max. 3 pers.): ruimer dan de Tweepersoonskamer, 

woon-/slaapkamer en suite. Op de 3e t/m 6e verdieping met zeezicht.

Executive Suite (ca. 68 m², max. 3 pers.): ruime suite op de 5e t/m 8e verdieping. 

Aparte woon- en slaapkamer. Badkamer met jacuzzi en 2 toiletten. Zeezicht.

Atlantic Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): op de 8e etage met aparte woon- en 

slaapkamer en 2 badkamers, waarvan 1 met jacuzzi. Zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Landzicht Kamer (voor alleengebruik)  1723 1707 1855 1646

Landzicht Kamer  1164 1198 1339 1134

Zeezicht Kamer  1409 1418 1566 1354

Junior Suite  1766 1739 1881 1675

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/01/19.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

3.389 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/madeira/the-cliff-bay
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/madeira/the-cliff-bay
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Funchal | Madeira | PORTUGAL

BELMOND REID’S PALACE
FAMILY | HERITAGE

    

Deluxe Kamer

Het beroemde Belmond Reid’s Palace met zijn rijke verleden is gebouwd in 

Brits-koloniale stijl en wordt omgeven door een riante subtropische tuin. Het 

hotel biedt jong en oud een aangenaam verblijf met alle denkbare faciliteiten. 

Imposant op een landtong gelegen en met een schitterend uitzicht over de baai 

van Funchal. Het centrum ligt op ca. 2 km en de luchthaven op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Stijlvolle lounge, (pool)bar, boetiek, kapsalon, bridgeroom, bibliotheek en bil-

jart kamer. In de tuin bevinden zich een zoutwaterzwembad op zeeniveau 

en twee verwarmbare zwembaden, diverse zonneterrassen met ligbedden 

en parasols. Twee tennisbanen, tafeltennis en gratis shuttleservice naar het 

centrum van Funchal. Voor de kinderen zijn er de Reid’s Kids Club (3-9 jaar) met 

kinderzwembad en (seizoengebonden) activiteitenprogramma en Fun@Reids 

Teenagers (10-18 jaar) met computers, tv-schermen met Playstation en Wii. 

Fraai Spacenter met een keur aan schoonheidsbehandelingen en massages. 

Gratis gebruik van fitnessruimte, sauna en stoombad. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Op het Tea Terrace kunt u elke 

middag genieten van een English Tea met fantastisch uitzicht over de baai. 

Het klassieke ballroom-style à la carte restaurant The Dining Room serveert 

het diner voor de halfpensiongasten, waarbij 2x per week een dresscode geldt. 

Daarnaast kunt u terecht in het Italiaanse à la carte restaurant Villa Cipriani 

in het landhuis of in het William restaurant voor internationale gerechten, 

bekroond met 1 Michelin-ster. Er is 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De in totaal 163 kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, telefoon, 

satelliet-tv met dvd-speler, wifi, minibar (softdrinks gratis) en kluisje. Luxe 

badkamer met haardroger en badjassen. Balkon of terras met tuin- of zeezicht.

Classic Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): in het hoofdgebouw. Met zijzeezicht.

Superior Kamer (ca. 26 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 16 jaar): in het hoofd gebouw 

of in de tuinvleugel. Balkon of patio met tuin- of zeezicht. Kamers met verbindings- 

deur zijn mogelijk.

Deluxe Kamer (ca. 31 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 16 jaar): ruimer en 

fraai zeezicht.

Deluxe Junior Suite (ca. 37 m², max. 2 pers.): met zitgedeelte. Badkamer met 

aparte douche. Met zeezicht.

Superior Suite (ca. 43 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 16 jaar): voorzien 

van een woon- en slaapkamer. Badkamer met aparte douche. Met tuin- of 

zeezicht.

Garden Junior Suite (ca. 53 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 1 kind. t/m 16 jaar): 

fraaie en ruime woon- en slaapkamer. Gedeeld terras met tuinzicht. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr juni aug okt

Classic Kamer (voor alleengebruik)  3013 3071 3382 3032

Classic Kamer  1683 1741 1956 1702

Deluxe Junior Suite  2771 2829 3047 2790

Extra: krediet van €30,- per persoon te besteden in de Spa voor een behandeling van min. 45 minu-

ten bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19.  1x diner bij maanlicht voor 2 personen bij verblijf van 

min. 7 nachten in een Superior Suite bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19.

Kinderen in eigen kamer: 50% bij min. 4 nachten verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 voor max. 2 

kinderen t/m 17 jaar (m.u.v. Classic Kamer)  

Vroegboekkorting: 15% bij min. 4 nachten verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19  indien 45 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. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.714 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/portugal/madeira/belmond-reids-palace
https://www.silverjet.nl/nl/portugal/madeira/belmond-reids-palace
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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 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 313 vindt u een voorbeeld van deze 

combinatiereis. Daarnaast kunt u natuurlijk 

ook andere hotels uit ons aanbod met elkaar 

combineren.

KONINGSSTEDEN
Een fascinerende autoreis, waarbij u alle facetten 

van dit prachtige land en haar bijzondere 

Koningssteden zult ervaren. Uw reis vangt aan in 

Casablanca en via Fez, Meknes en Rabat reist u 

naar Marrakech, vanwaar uw terugreis plaatsvindt.

HOTELVOORZIENINGEN
In Marokko kunnen uw kinderen gewoonlijk 

gratis gebruik maken van de kidsc lubs. In Agadir 

zijn de niet-gemotoriseerde watersporten en de 

landsporten 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 320-321.

ATLANTISCHE
OCEAAN

 Tanger

Fez
Meknès

Marrakech

Agadir

El Jadida

Essaouira

Casablanca
RABAT

ALGERIJE

SPANJE

Jardins de la Koutoubia
Mövenpick Marrakech
Palais Namaskar
Fairmont Royal palm
Sofitel Palais Imperial
Four Seasons
Villa des Orangers

Sofitel Royal Bay Resort
Sofitel Thalassa Sea & Spa

Marokko 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



311 - SILVERJET VAKANTIES



Dag 1: Amsterdam - Casablanca

U vliegt van Amsterdam naar Casablanca waar u uw 

huurauto in ontvangst neemt. Vervolgens rijdt u naar 

Sofitel Casablanca Tour Blanche waar u één nacht 

verblijft. In de stad zijn onder andere de volgende 

bezienswaardigheden: Mohammed V Plein, de Notre 

Dame de Lourdes kathedraal en de Corniche, een 

promenade welke leidt naar de fabelachtige Hassan II 

Moskee, gebouwd langs de kust, met indrukwek-

kende minaret.

Dag 2: Casablanca - Fez (ca. 302 km)

U rijdt vandaag naar de Koningsstad Fez waar u twee 

nachten verblijft in het Palais Faraj Suites & Spa. Fez 

is de stad van de ‘duizend labyrinthen’ waar bij u het 

gevoel krijgt dat de tijd heeft stilgestaan. 

 

Dag 3: Fez

Een hele dag om Fez te ontdekken. We adviseren 

een stadstour te maken langs verschillende histo-

rische monumenten zoals het Koninklijk Paleis en 

de joodse buurt Mellah. Verder kunt u Bab Jeloud, de 

toegangspoort tot Fez-Medina bekijken. Binnen deze 

medina bevindt zich het mauso leum van Moulay 

Idriss, de kruiden- en ledermarkt en de groen-

betegelde toren Medersa Bouanania met een ruime 

binnenplaats met marmeren vloer en complex hout-

snijwerk met Arabische inscripties en kalligrafie. 

De tegels en de geometrie van de patronen zijn 

indrukwekkend.

Dag 4: Fez-Meknès - Rabat (190 km)

Meknès is bekend om zijn 40 km lange stads muren 

waar u de Bab Mansour, de monumentale hoofd-

poort, de koninklijke stal len en de joodse wijk kunt 

bewonderen. Op ruim 30 km van Meknès be vinden 

zich de ruines van Volubilis, een Romeinse neder-

zetting die op de Unesco Wereld-erfgoedlijst staat. 

In Rabat kunt u de Has san Toren bezich tigen die op 

een heuvel staat en uitkijkt over de rivier Bouregrag. 

De gigantische moskee is beroemd vanwege zijn 

onvoltooide minaret waar ooievaars nestelen. Vlakbij 

bevindt zich het mausoleum van Mohammed V, 

gedeco reerd met glas-in-loodramen, wit marmer 

en een smeed ijzeren entree met een trap die leidt 

naar een indrukwekkende koepel. U overnacht in het 

Sofitel Rabat Jardin des Roses. 

Dag 5: Rabat - Marrakech (334 km)

U arriveert in Marrakech waar u uw auto inlevert 

bij het verhuurstation. Op eigen gelegenheid bereikt 

u het hotel Les Jardins de la Koutoubia voor een 

verblijf van drie nachten. 

Dag 6-7: Marrakech

Deze geheimzinnige stad is vervuld van mystiek en 

charme. Het is een prachtige combinatie van Zuid-

Marokkaanse kleuren en Franse invloeden. Door de 

geschiedenis heen hebben andere culturen de stad 

beïnvloed. De Koutoubia Minaret en het Djema El Fna- 

plein mag u zeker niet missen. Hier is van alles te 

bewonderen zoals slangenbezweerders, apentrai-

ners en waarzeggers. Binnen de medina ziet u 

ambachtslieden zoals pottenbakkers en krui de niers 

aan het werk. 

Dag 8: Marrakech - Amsterdam. U wordt per privé-

transfer naar de luchthaven van Marrakech gebracht 

voor uw terugvlucht. U kunt ook uw verblijf in een van 

onze hotels aan de kust verlengen.

Koningssteden van Marokko: 8-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon apr  juni aug okt

In een Tweepersoonskamer 1421 1228 1434 1381  

Hotels

Casablanca Sofitel Tour Blanche 5*

Fez Palais Faraj Suites & Spa 5*

Rabat Sofitel Jardin des Roses 5*

Marrakech Les Jardins de la Koutoubia 5* 

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar Casablanca en terug vanaf Marrakech 

• Luchthavenbelasting  • Executive lounge op Schiphol.

• Huurauto (type D) vanaf dag 1 tot en met dag 5.

• Privétransfer in Marrakech naar de luchthaven.

•  7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 1 nacht in Casa- 

blanca in Classic Kamer, 2 nachten in Fez in Junior Suite, 1 nacht in 

Rabat in Superior Kamer, 3 nachten in Marrakech in Standard 

Medina.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamer-typen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen, contact op met onze verkoopafdeling.

ATLANTISCHE
OCEAAN

 Tanger

Fez

Meknès

Marrakech

Agadir

Essaouira

Casablanca

RABAT
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MAROKKO | Autoreis

KONINGSSTEDEN VAN MAROKKO

VolubilisRabat Fez

Een bijzonder land, zowel qua cultuur als op het gebied van natuurschoon. 

Het wonderlijke en fascinerende Marrakech, Fez en Meknès wachten op u om ontdekt te worden.
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SOFITEL RABAT JARDIN DES ROSES
CITY

SOFITEL CASABLANCA TOUR BLANCHE

 CITY

       

       Junior Suite

Luxury Kamer

Foto bijschrift

Omgeven door een groot fraai park in Andalusische stijl, is dit hotel een luxe toevluchtsoord van 

rust. Gelegen in de meest prestigieuze wijk van Rabat is het de ideale plek om de Marokkaanse 

gastvrijheid in een prachtige omgeving te ervaren.

FACILITEITEN
Elegante en moderne lobby met wifi, beautysalon, kapper en boetieks. Verder zwembad 

omgeven door ligbedden en parasols en parkeergelegenheid. Voor de kleinste gasten is er een 

speeltuin. SO Spa en fitnesscenter met binnenzwembad, hamam, jacuzzi, sauna en verschillende 

behandelingen en massages (tegen betaling). 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Restaurants: Al Warda, Frans-Marokkaans à la carte 

restaurant. El Patio: restaurant met verse lokale producten. The Golden Fish: gastronomisch à la 

carte restaurant. SO Louunge: internationale keuken, Cafe La Galerie des Roses en Amber Bar.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 229 kamers en suites die comfortabel en modern zijn ingericht met een 

Marrokaanse ‘touch’. Alle kamers beschikken over airconditioning, satelliet-tv, kluisje. Complete 

marmeren badkamer met bad en/of douche.

Superior Kamer (ca. 32 m², max. 2 volw. + 1 kind): op de 1e t/m 3e etage met Marokkaans design. 

Balkon met stads- of tuinzicht.

Luxury Kamer (ca. 32 m², max. 2 volw. + 1 kind): op de 4e t/m 6e etage. Met koffiezetfaciliteiten 

en balkon met stads- of tuinzicht.

Junior Suite (ca. 64 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimere suite met aparte woon- en slaapkamer, 

koffiezetapparaat.

Indicatieprijzen € 115,- - €,119,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

Het Sofitel Casablanca met 24 verdiepingen ligt in het hart van de stad tegenover de beroemde 

Hassan II moskee, die hoog boven de witte stad uittorent. Het hotel met innovatief ontwerp 

combineert comfort, moderniteit en luxe. De oude medina bevindt zich op loopafstand en de 

luchthaven op ca. 26 km. 

FACILITEITEN
Lobby met receptie. De So SPA (tegen betaling) is verdeeld over 2 verdiepingen en beschikt over 

een verwarmd binnenzwembad, hamam, jacuzzi en fitnesscentrum. Hier kunt u tevens terecht 

voor massages. Babysitservice en parkeergelegenheid (tegen betaling). 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Brasserie La Tour is een verfijnd loungerestaurant 

met Franse gerechten. In L’Atelier Oriental kunt u exquise oosterse gerechten proeven. Le Casart 

is de loungebar waar u van de elegante sfeer en het moderne design op het luxe terras kunt 

genieten. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 171 comfortabele kamers en suites zijn modern ingericht en beschikken over airconditioning, 

telefoon, radio, tv, Bose Wave audiosysteem, kluisje, wifi, schrijftafel, koffie-/theezetfaciliteiten en 

minibar. Badkamer met bad en/of douche, haardroger en make-upspiegel.

Classic Kamer (ca. 33 m², max. 2 volw. + 1 kind): moderne kamer en badkamer met regendouche. 

Ook boekbaar met uitzicht op de haven en/of stad als Superior Kamer.

Luxury Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer met uitzicht op de medina, de 

Hassan II moskee en de oceaan.

Indicatieprijzen € 104,- - €158,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

Hotels Autoreis | MAROKKO

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/123340/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/123340/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/120390/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/120390/
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PALAIS FARAJ SUITES & SPA - FEZ
BOUTIQUE | CITY

PALAIS MEDINA & SPA - FEZ

CITY

       

      SUPERIORJunior Suite

Deluxe Kamer

Het luxueuze hotel is gelegen op een heuvel en biedt een uniek uitzicht op de medina uit de 12e 

eeuw. Dit exclusieve boutique hotel was oorspronkelijk een Moors paleis en is een architectonisch 

juweel met Arabische en Andalusische invloeden. Bogen, zuilen en mozaieken vormen een har-

monieuze combinatie van elegantie en authenticiteit. De meeste bezienswaardigheden van Fez 

liggen op ca. 10 minuten loopafstand.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een elegante lobby met receptie en een buitenzwembad met ligstoelen 

op een Andalusische binnenplaats. De Oriental Spa (400 m²) met hamam en drie cabines voor 

massages en schoonheidsbehandelingen is een unieke plek om te ontspannen. Verder is er een 

kapsalon en ontspanningsruimte. Tevens parkeergelegenheid. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Voor het ontbijt is er La Terrasse op het dak van het 

Palais en voor een diner met Fassie gerechten kunt u terecht op het terras van L´Amandier met 

uitzicht op de oude medina. De Salon Bar schenkt koffie, muntthee of een aperitief. In een intieme 

ambiance kunt u op de bovenste verdieping in de Golden Bar genieten van cocktails. Ten slotte is 

er 24 uur roomservice. 

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 25 moderne, unieke suites die zijn voorzien van airconditioning, kingsizebed, tv, 

minibar met gratis water en frisdrankjes, kluisje en wifi. Badkamer met badjassen en slippers. 

Sommige suites beschikken over een balkon.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 pers.): elegante suite met zitgedeelte.

Deluxe Suite (ca. 55 m², max. 2 pers.): ruimere suite met aparte woonkamer.

Indicatieprijzen € 135,- - € 160,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

Door de ideale ligging tussen de oude en nieuwe medina is het hedendaagse Palais Medina & 

Spa met Marokkaanse invloeden een goed uitgangspunt om de stad Fez vol historisch erfgoed 

en bezienswaardigheden zoals het Koninklijk Paleis en de Joodse begraafplaats te ontdekken.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een ruime lobby met zitjes, businesscenter, winkeltje, kapper en 

nachtclub (Actor´s). In de tuinen bevindt zich een zwembad omringd door ligbedden en parasols. 

Na een drukke dag in de stad kunt u in de Spa Oriental ontspannen in het binnenzwembad, 

hamam, jacuzzi of stoomkamer. Er zijn verschillende ruimtes voor verschillende massages en 

schoonheidsbehandelingen. Tevens is er parkeergelegenheid. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. In L´Arabesque kunt u genieten van Marokkaanse 

specialiteiten en Andiamo serveert Italiaanse gerechten. L´Imperial is een à la carte restaurant. 

Verder zijn er verschillende bars zoals de pianobar En´Nay, de loungebar Le Foundouk, en de 

zwembadbar Le Pool. Ten slotte is er 24 uur roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 145 kamers en suites die zijn voorzien van airconditioning, tv, minibar, kluisje en wifi. 

Badkamer met bad/douche, haardroger en make-upspiegel. Met balkon.

Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimere kamer.

Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitje.

Indicatieprijzen € 75,- - € 85,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

MAROKKO | Hotels Autoreis

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/128700/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/128700/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/128720/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/128720/
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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 Les Jardins de La 

Koutoubia voor een verblijf van 2 nachten op basis 

van logies/ontbijt. Zie blz. 324 van deze brochure 

voor een beschrijving van dit hotel.

Dag 2: Marrakech

Een hele dag om deze prachtige stad te verkennen. 

Uw hotel ligt in de levendige medina, vlakbij het 

beroemde Djema El Fna-plein. Hier verzamelen zich 

bij het vallen van de avond talrijke artiesten zoals 

muzikanten, schrijvers, vuurspuwers en slangen-

bezweerders voor een bont spektakel. 

Bezoek ook de hoge lemen stadsmuur die rondom 

de medina loopt en het Bahia-paleis uit 1880 ge- 

bouwd 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)

U haalt uw auto op bij het verhuurstation (desge-

wenst regelen wij een transfer voor u) en rijdt 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 

Royal Bay Resort dat direct aan het strand ligt. Zie 

blz. 326 van deze brochure 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 uitganscultuur 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 natuurre-

servaat 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

Vandaag rijdt u in de loop van de dag naar de lucht- 

haven van Agadir (ca. 23 km), waar u uw huurauto 

inlevert en de vlucht terug naar Amsterdam neemt. 

Heeft u voor een privétransfer gekozen, dan wordt u 

bij het hotel opgehaald en binnen een half uur naar 

de luchthaven gebracht.

Marrakech & Agadir, 8-daagse combinatiereis

Indicatieprijs per persoon apr juni aug okt

In een Tweepersoonskamer 1216 1058 1198 1050 

Hotels

Marrakech Les Jardins de la Koutoubia 5*

Agadir Sofitel Royal Bay Resort 4* Superior

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar Marrakech en retour vanaf  Agadir en lucht-

havenbelasting.

• Executive lounge op Schiphol. 

• Privétransfer in Marrakech naar uw accommodatie.

• Huurauto vanaf dag 3 tot en met dag 8.

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

Marra kech in een Medina Kamer, 5 nachten in Agadir in een 

Classic Kamer.

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

badplaats Agadir met zijn eindeloze stranden.

Combinatiereis | Marrakech & Agadir | MAROKKO

ATLANTISCHE
OCEAAN

Marrakech

Agadir

Essaouira

Casablanca

ALGERIJE

MAURITANIË

SPANJE

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen, contact op met onze verkoopafdeling.

https://www.silverjet.nl/nl/marrakech-agadir
https://www.silverjet.nl/nl/marrakech-agadir
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PALAIS NAMASKAR
 BOUTIQUE | WELLNESS

    

Op een terrein van bijna 6 hectare aan ongerepte afzondering, stille meren, 

schitterende tuinen en inspirerende panorama’s, gebaseerd op Feng Shui, laat 

Palais Namaskar u kennismaken met een nieuwe definitie van gastvrijheid. Het 

verwent zijn gasten met ongekende ruimte, persoonlijke vrijheid en majestueuze 

grandeur, om zo een onvergetelijke ervaring te creëren. Deze kleinschalige, 

smaakvolle vakantieoase ligt op ca. 15 km van het levendige Djeema-el-

Fnaplein en ca. 20 km van de luchthaven van Marrakech. Er is een regelmatige 

hotelshuttle naar het centrum (van 10.00-12.00 en van 15.30-19.30 uur).

FACILITEITEN
In het midden van het resort ligt een groot paviljoen met onder andere het 

restaurant en het hoofdzwembad (320  m²) met zonneterras en ligbedden. Voor 

de kinderen is er een kleine kidsclub. De Spa Namaskar (650 m²) biedt een 

keur aan behandelingen, gebaseerd op aromatherapie, beschikt over 6 cabines 

(2 cabines voor 2 personen met privéhamam en 4 individuele cabines met privé-

buitenterras). Een heerlijke plek om lichaam en geest weer in balans te brengen. 

Daarnaast is er een kapsalon, beautysalon, mani- en pedicure. Het fitnesscenter 

beschikt over de laatste snufjes voor wat betreft de trainingsapparatuur; er 

is een personal trainer aanwezig om de gasten te begeleiden bij een op hen 

toegespitste workout en u kunt yogalessen nemen. In de omgeving van Palais 

Namaskar vindt u 3 golfbanen, mogelijkheden voor kameel- of paardrijden, 

paragliding en nog veel meer. Gasten die geïnterresseerd zijn in de Marookaanse 

keuken kunnen deelnemen aan kooklessen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, daarnaast bestaat de mogelijkheid 

om uw verblijf op basis van halfpension (met lunch of diner) te boeken. Iedere 

zondag kunt u genieten van een brunch. Het à la carte ontbijt wordt geserveerd 

in gourmetrestaurant Le Namaskar, dat voor het diner is geïnspireerd op de 

Franse keuken met een Marokkaanse touch. Van een drankje geniet u in de 

elegante tealounge Space T of de bijzondere No Mad rooftop bar.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft in totaal 41 ruime kamers en villa’s, omringd door vele 

waterpartijen en vijvers. Ze zijn alle modern en uiterst smaakvol ingericht 

en beschikken over airconditioning, draadloze telefoon, satelliet-tv, scherm 

met dvd-speler, iPod-dockingstation, wifi, kluisje en Nespresso-apparaat. Met 

uitzondering van de Superior Kamer beschikken alle kamers en suites over een 

lichte ruime badkamer met dubbele regendouche en vrijstaand bad.

Superior Kamer (ca. 33 m², max. 2 volw.): modern ingerichte, ruime kamer met 

2 bedden en privéterras. Badkamer met bad/douche. Te combineren met een 

Pool Suite om een Pool Suite met 2 slaapkamer te creëren.

Deluxe Room (ca. 44 m², max. 2 volw.): ruimere kamer met kingsizebed. De 

kamer beschikt over een inloopkast en open haard. Op het ruime terras (ca. 90 

m²) een verwarmde privéplungepool.

Junior Suite (ca. 90 m², max. 2 volw. en 1 kind tot 12 jaar): aparte, smaakvol 

ingerichte woonkamer met een open haard en terras met verwarmde 

privéplungpool. De slaapkamer grenst aan het 2e terras met ligbed en een 

buitendouche.

Lounge Suite (ca. 115 m², max. 2 volw. en 1 kind): met Moorse accenten ingerichte 

suite op de 1e etage met vanaf het ruime terras (ca. 50 m²) een panoramisch 

uitzicht over het Atlasgebergte. Met kingsizebed en inloopkast.

Pool Suite 1 Slaapkamer (ca. 108 m², max. 2 volw. en 1 kind): aparte woonkamer, 

slaapkamer met kingsizebed, 2 terrassen, verwarmd privézwembad. 

Pool Suite 2 Slaapkamers (ca. 141 m², max. 5 volw.): een combinatie van de 

Superior Room en de Pool Suite. Aparte woonkamer, 2 slaapkamers met 

kingsizebed en 2 bedden. 3 terrassen, verwarmd privézwembad.

Pool Villa (ca. 127 m², max. 3 volw.): gelegen in een apart gedeelte van het 

complex, vormen de villa’s welhaast een eigen enclave binnen Palais Namaskar. 

Elke villa heeft een woonkamer en master bedroom, privétuin met tropische 

planten en een verwarmd privézwembad.

https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/palais-namaskar
https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/palais-namaskar
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Pool Villa

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 

Superior Kamer  1093 778 1057 1063

Pool Suite 1 slaapkamer  1891 1362 1641 1860

Gratis nachten: 3=2 bij verblijf van 05/05/19 t/m 15/09/19.

Honeymoon: champagne, fruit op de kamer bij aankomst, 1 x romantisch ontbijt bij min. verblijf van 

3 nachten.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien 30 dagen voor aankomst ge-

boekt.

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

vraag uw reisdaviseur of bezoek www.silverjet.nl . 

Voor reisinformatie zie achterin deze  brochure.

617 reviews

Pool Suite
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FAIRMONT ROYAL PALM
FAMILY | GOLF | WELLNESS

      

Family Suite

Een luxueuze stadsoase, gelegen op een zeer uitgestrekt terrein van maar 

liefst 231 hectare, slechts 12 km van de oude Medina. Vanuit zowel de alge-

mene ruimtes als de kamers van het tophotel Fairmont Royal Palm heeft 

u een magnifiek uitzicht op het indrukwekkende Atlasgebergte. Het hotel 

ligt op een ideale locatie, temeer doordat het beschikt over een shuttlebus 

met een uitstekende dienstregeling, zodat u in ‘no time’ in het centrum bent 

en desgewenst even snel weer terug. Gastvrijheid, hoffelijkheid, service en 

elegantie zijn de kernwoorden voor het Fairmont Royal Palm, oftewel puur 

genieten. De luchthaven van Marrakech ligt op ca. 15 km.

FACILITEITEN
Imposante entree met receptie en lobbybar. In de prachtig aangelegde, 

verzorgde tuin ligt een 2.000 m² groot verwarmd zwembad, met zonneterras, 

ligbedden en parasols. 

De kidsclub van het Fairmont Royal Palm is een waar kinder paradijs met een scala 

aan spelletjes, speelgoed en activiteiten. waaronder 2 minitennisbanen en een 

minivoetbalveld, en natuurlijk een verwarmd zwembad. Voor een hapje en een 

drankje is er de ‘little chef’s kitchen’ en als de kids moegespeeld zijn kunnen ze 

een dutje doen in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. De kidsclub is geopend 

van 09.00 uur ‘s ochtends tot 22.00 uur ‘s avonds, voor kinderen van 3-12 jaar. 

Tevens beschikt het hotel over een sportcenter met een semi-olympisch, 25 m 

lang verwarmd zwembad. Daarnaast vindt u hier 4 tennisbanen, 1 squashbaan, 

fitnessroom, cardiotraining, pilates en kinesis, alsmede personal trainers. De 

18-holes par 72 golfbaan mag -volgens kenners- tot de mooiste van Marokko 

gerekend worden. 

Voor totale ontspanning laat u zich heerlijk verwennen in de superdeluxe Spa, 

met een gedeelte, alleen voor dames, met o.a. een sauna met cascade douche, 

ijsbad, hamam en privétuin. Ook is er een gemengd gedeelte. Hier kunt u heerlijk 

ontspannende behandelingen ondergaan, desgewenst samen met uw partner.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension of volpension zijn 

mogelijk. Voor ontbijt, lunch en diner maakt u gebruik van restaurant La 

Caravane met een internationaal ontbijtbuffet en diner à la carte. In mediter-

raan restaurant L’Olivier, naast het zwembad geniet u van een lichte lunch en 

in restaurant Al Ain kunt u terecht voor een authentiek Marokkaans à la carte 

diner. Le Bar is geopend van 09.00-01.00 uur en serveert niet alleen drankjes, 

maar tevens sushi. Hier vindt ook het avondentertainment plaats. Dineren of 

een drankje in de Fairmont Royal Palm Golf en Country Club behoort tot de 

mogelijkheden. Zowel de Legend’s Bar als Le Sabra restaurant zullen u met alle 

egards ontvangen.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft in totaal 134 elegante, ruime en sfeervolle kamers, suites 

en villa’s die deels in lokale stijl zijn ingericht. De kamers zijn ingericht met 

lokaal handgemaakte designmeubelen, traditioneel Marrokkaanse tapijten met 

kleurrijke, geometrische motieven. De kamers hebben alle uitzicht op de tuin, het 

Atlasgebergte en de golfbaan. Ze beschikken over airconditioning/verwarming, 

kluisje, minibar, tv, wifi en koffie-/theezetfaciliteiten. Alle marmeren badkamers 

beschikken over een bad en aparte douche. Ruim balkon of terras met zitje.

Deluxe Kamer (ca. 72 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer met kingsizebed. 

Uitzicht op de golfbaan en het Atlasgebergte.

Junior Suite Tuinzicht (ca. 86 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de begane 

grond met woonkamer en slaapgedeelte met kingsizebed, schrijftafel en 

tuinzicht. Ook te boeken als Junior Suite Atlas, met uitzicht op het Atlasgebergte.

Deluxe Suite Tuinzicht (ca. 126 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de begane 

grond, ruime woonkamer en aparte slaapkamer met kingsizebed, inloopkast en 

tuinzicht. Ook te boeken als Deluxe Suite Atlas, met uitzicht op de golfbaan en 

het Atlasgebergte.

Family Suite (ca. 124 m², max. 2 volw. + 3 kind.): bestaat uit twee slaapkamers, één 

met kingsizebed en één met twee bedden. Ruim balkon met eethoek, lounge- 

bank en uitzicht op de golfbaan en het Atlasgebergte

Luxury Family Suite (ca. 198 m², max. 2 volw. + 3 kind.): ideaal voor families. 

Bestaat uit een combinatie van een Deluxe Kamer en een Deluxe Suite.  

Penthouse Suite (ca. 214 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime en elegante suite, inge- 

richt met zachte kleuren in een romantische setting. Woonkamer met open 

haard, door een schuifdeur gescheiden van de enkele treden hoger gelegen 

slaapkamer met kingsizebed. Terras met privéplungepool en uitzicht op het de 

golfbaan en het Atlasgebergte

https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/fairmont-royal-palm-marrakech
https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/fairmont-royal-palm-marrakech


319 - SILVERJET VAKANTIES

Marrakech | MAROKKO

Junior Suite Garden View

Presidential Suite (ca. 310 m², max. 2 volw. + 2 kind.): luxueuze suite met 

woonkamer met eethoek, open haard. Zeer ruim balkon met mogelijkheid 

voor zes personen om buiten te dineren. Twee slaapkamers met kingsizebed 

en en suite badkamer. Dakterras met ligbedden. Uitzicht op de golfbaan en het 

Atlasgebergte (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Prince Villa (ca. 741 m², max. 2 volw. + 3 kind.): elegante villa met veel privacy. 

De villa bestaat uit een woonkamer, twee ruime slaapkamers met kingsizebed 

en en suite badkamer. Royale tuin met verwarmd zwembad, hamam en 

butlerservice (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

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  1145 778 1057 1115

Junior Suite Tuinzicht  1269 858 1137 1239

Extra: gratis retour transfers luchthaven Marrakech bij verblijf in een Presidential Suite en Prince 

Villa.

Gratis nachten: 4=3 en 7=5 bij aankomst van 06/05/19 t/m 14/10/19 indien 7 dagen voor aankomst 

geboekt.

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst van 01/05/19 t/m 31/10/19  indien 15 dagen voor aankomst 

geboekt. 

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

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

568 reviews
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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 aan-

geboden 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. Zest at Bleu d’Orange is 

een loungebar op het dak van het hotel. 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.

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.

https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/four-seasons-resort-marrakech
https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/four-seasons-resort-marrakech
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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: 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

Tuinzicht Kamer  1328 822 1016 940

Zwembadzicht Kamer  1461 890 1073 998

Suite  Zwembadzicht.  1984 1171 1281 1289

Kamerkorting: 25% bij min 3 nachten verblijf in een suite van 01/05/19 t/m 31/10/19 en 20% bij 

verblijf in een kamer.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19  indien 90 dagen voor aankomst 

geboekt. 

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.  

1.615 reviews

Le Spa

Premier Tuinzicht Kamer
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SOFITEL MARRAKECH PALAIS IMPERIAL
 CITY | WELLNESS

       

Deluxe Junior Suite

Een hotel met allure en prestige waarbij de moderne architectuur hand in hand 

gaat met traditionele Marokkaanse invloeden en tradities. Daarnaast biedt het 

Sofitel Marrakech Palais Imperial 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 bevindt zich een groot verwarmbaar zoetwaterzwem-

bad met geïntegreerd kinderbad en jacuzzi. Verder een terras met ligstoelen en 

parasols. 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 gour-

metrestaurant L’Orangerie biedt tijdens het diner uitzicht op het Atlasgebergte. 

De openstelling van de restaurants is seizoengebonden. Er zijn verder verschil-

lende 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 Atlas- 

gebergte 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. 

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  825 585 889 716

Executive Junior Suite  955 694 1013 839

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

Kamerkorting: 28% bij min 7 nachten verblijf bij aankomst op 15/05/19 t/m 07/07/19 indien 15 

dagen voor aankomst geboekt. 25% bij min 4 nachten verblijf. Vroegboekkorting: 10% bij aan-

komst op 01/05/19 t/m 31/10/19 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. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

2.217 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/sofitel-marrakech-palais-imperial
https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/sofitel-marrakech-palais-imperial


323 - SILVERJET VAKANTIES

Marrakech | MAROKKO

MÖVENPICK HOTEL MARRAKECH
 CITY

     

Superior View Kamer

Het Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech is vernoemd naar de grote 

Sultan Ahmed Mansour Eddahbi die Marokko ooit naar nieuwe culturele hoogte-

punten stuwde. Het is als een oase in combinatie met hedendaags 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 afstand.

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 ´O de Rose´ Spa kunt u in een prettige om- 

geving terecht voor diverse schoonheidsbehandelingen en massages. Er zijn 

een zwembad, acht behandelkamers, hamam, jacuzzi, sauna, een kapper en een 

nagelstudio. Ook is er een fitnessruimte. 

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

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

Saray restaurant kunt u terecht voor ontbijt, lunch en diner met themabuffetten 

en internationale gerechten. Er is tevens een terras. De Jamra Bar & Grill is 

het ‘al fresco’ restaurant bij het zwembad en is geopend voor brunch, lunch 

tot in de late middag. Het intieme Marcelona restaurant serveert Spaanse en 

mediterrane gerechten voor diner en heeft een buitenterras. Het Nozha Café is 

geschikt voor koffie, lichte maaltijden en is 24 uur per dag geopend. Geniet van 

een avond onder de sterren in de Manso Bar & Lounge met dakterras. Hier vindt 

u een ontspannen en trendy atmosfeer voor cocktails en tapas. 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. Ruim balkon met straatzicht. Badkamer met ligbad/douche.

Ook boekbaar met tuinzicht als Superior View. 

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

kamer. Badkamer met bad en aparte douche. Ook boekbaar met twee slaap-

kamers (4 volw. + 1 kind).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers.onen 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  730 540 819 645

Superior Kamer  934 590 869 695

Suite  1162 927 1206 1032

Gratis nachten: 4=3 bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19

Kamerupgrade: gratis upgrade - indien beschikbaar - van Classic Kamer naar Classic View kamer  

met zwembad- en/of tuinzicht en van Superior Kamer naar Superior View kamer met tuinzicht bij 

verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19  indien 60 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.

838 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/movenpick-hotel-marrakech
https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/movenpick-hotel-marrakech
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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 top- 

hotel: 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, 

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 en 

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.

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. Soms 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  824 596 816 699

Patio Kamer  926 672 880 777

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/07/19 t/m 31/08/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 15/03/19. 

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

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

deze brochure

1.833 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/les-jardins-de-la-koutoubia
https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/les-jardins-de-la-koutoubia
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LA VILLA DES ORANGERS
BOUTIQUE | CITY

       

Deluxe Kamer

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, vliegreis van 

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1053 728 997 1023

Junior Suite  1356 940 1220 1326

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.

Gratis nachten: 7=5 bij verblijf van 01/05/19 t/m 08/06/19.

Kamerkorting: 30% bij verblijf van 09/06/19 t/m 05/09/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor halfpension: vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

760 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/la-villa-des-orangers
https://www.silverjet.nl/nl/marokko/marrakech/la-villa-des-orangers
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SOFITEL AGADIR ROYAL BAY RESORT
FAMILY

      SUPERIOR

Luxury Kamer

Een oase van  luxe en comfort waarin u zich snel thuis zult voelen! Door de 

vriendelijke service en de goede faciliteiten is het Sofitel Agadir Royal Bay Resort, 

dat officieel vijf sterren telt, ook zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. Het 

ligt als een juweel aan het goudkleurige strand langs de Atlantische Oceaan en 

is gemodelleerd naar de kasbah-stijl van de woestijn, hetgeen terug te vinden 

is in de fonteinen en riads. De verfijnde inrichting bestaat uit een harmonieuze 

combinatie van eeuwenoude tradities en moderne stijl.  

FACILITEITEN
Imposant hoofdgebouw met riante lobby. Receptie met zitjes en diverse winkeltjes. 

Het zwembad in de verzorgde tuin wordt omringd door zonneterrassen met 

comfortabele Balinese bedden, ligbedden en parasols. Ook op het privégedeelte 

van het strand zijn ligbedden en parasols geplaatst. Tegen betaling kunt u 

verschillende watersporten uitoefenen. Voorts twee tennisbanen, biljarttafel, 

tafeltennistafel en volleybalveld. De kinderclub (4-12 jaar) heeft zowel een 

binnen- als buitenspeelplaats. Babysit is op aanvraag. De spa biedt een breed 

aanbod van diverse massages en (schoonheids)behandelingen, geïnspireerd op 

oriëntaalse methodes en gecombineerd met de lokale Marokkaanse Argan-olie. 

Verder een beautysalon, tea-room, hamam, sauna en fitnessruimte. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het internationale restaurant 

La Caravane is geopend voor ontbijt en diner met specialiteiten uit Marokko, 

Frankrijk, Italië en China. Voor lichte maaltijden en salades kunt u terecht in 

l’Arganier bij het zwembad. Voor uw diner kunt u verder het oog laten vallen op 

het Aziatische specialiteitenrestaurant La Nasse of het gourmetrestaurant So 

Good, waar Franse specialiteiten met een Marokkaans accent op de menukaart 

staan. In de Healthy Bar bij het strand of het zwembad kunt u vers fruit en 

verfrissende smoothies bestellen. De So Nice Lounge Bar schenkt voor cocktails 

en biedt entertainment. Andere opties zijn de cocktailbar La Nasse, de design 

champagnebar So Zen of de nachtclub So Fun.

ACCOMMODATIE
De 273 kamers en suites zijn smaakvol ingericht met Marokkaanse details. Alle 

kamers zijn voorzien van flatscreen-tv, kluisje, minibar, airconditioning en wifi. 

Badkamer met bad/douche, bidet en haardroger. 

Classic Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met 

land-zicht. Ook boekbaar met tuinzicht of zwembadzicht (Superior Kamer), 

met zeezicht (Luxury kamer) en met balkon en zwembadzicht (Luxury Balcony 

Kamer).

Prestige Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. + 2 kind.): warm gedecodeerde suite met 

aparte woon- en slaapkamer. Met tuin-/zwembadzicht. Ook boekbaar met terras.

 Prestige Pool Villa (150 m², max. 2 volw. + 3 kind. of 4 volw.): elegant ingerichte 

villa met 2 verdiepingen met 2 slaapkamers, open eetkamer met terras en luxe 

badkamer. Op de eerste rij vanaf het strand. Met butlerservice en privézwembad.

Royal Villa (200 m², max. 2 volw + 4 kind): luxe villa met drie slaapkamers 

en open eetkamer. Butlerservice en privézwembad (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen). 

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

Classic Kamer  1053 753 898 752

Luxury Balcony Kamer  1228 917 1064 881

Kamerkorting: 25% bij min 4 nachten verblijf van 05/05/19 t/m 06/06/19 en van 01/09/19 t/m 

17/10/19 en 28.5% bij min 7 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij aankomst op 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 30/04/19.

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.

2.882 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/marokko/agadir/sofitel-agadir-royal-bay-resort
https://www.silverjet.nl/nl/marokko/agadir/sofitel-agadir-royal-bay-resort
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Agadir | MAROKKO

SOFITEL AGADIR THALASSA SEA & SPA
DESIGN | WELLNESS

    

Deluxe Kamer

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. Halfpension 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 Franse keuken met Marokkaanse accenten 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. 

Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers): ruime kamer met inloopkast en met tuin-

zicht. Ook te boeken met 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 privé-

zwembad.

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  1368 967 1098 941

Deluxe Kamer Zijzeezicht  1515 1067 1210 1029

Kamerkorting: 25% bij min 4 nachten verblijf van 05/05/19 t/m 06/06/19 en 28.5% bij min 7 nachten 

verblijf. 15% bij min 4 nachten verblijf van 01/09/19 t/m 17/10/19  en 20% bij min 7 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij aankomst op 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 30/04/19. 

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.

1.721 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/marokko/agadir/sofitel-agadir-thalassa-sea-spa
https://www.silverjet.nl/nl/marokko/agadir/sofitel-agadir-thalassa-sea-spa
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REISINFORMATIE

EUROPA

CYPRUS  

Larnaca 340
Paphos 340

GRIEKENLAND
Athene 330
Corfu 332
Halkidiki 333
Kos 336
Kreta 334
Mykonos 337
Patmos 336
Peloponnesos 330
Rhodos 335
Santorini 337
Zakynthos 331

ITALIE
Amalfikust	 344
Bari 345
Brindisi 345
Cagliari 349
Capri 344
Catania 346
Florence 343
Napels 344
Olbia 348
Palermo 347
Pisa 343
Puglia 345
Rome 342
Sardinië 348-349
Sicilië 346-347
Toscane 343
Venetië 341

PORTUGAL
Algarve 365
Costa de Lisboa 364
Lissabon 364
Madeira 366
Porto 364

SPANJE  

Andalusië 358
Barcelona 352
Bilbao 353
Costa Blanca 357
Costa de la Luz 359
Costa del Sol 358
Fuerteventura 362
Gran Canaria 360
Ibiza 354
Lanzarote 363
Madrid 353
Malaga 358
Mallorca 355
Sevilla 359
Tenerife 361
Valencia 356

TURKIJE
Bodrum 338
Dalaman 339

NOORD-AFRIKA

MAROKKO  

Agadir 351
Marrakech 350

INHOUD
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TRANSAVIA   KLM     TRANSAVIA    AEGEAN AIRLINES
di,	wo,	do,	za:	HV	6867	/	HV	6868	 	 dagelijks:	KL	1575	/	KL	1576	 	 	 	 	ma,	za:	HV	6737	/	HV	6738	 	 	 	vr:	A3	403	/	A3	402	 	
H: Amsterdam v. 16.15 H: Amsterdam v. 12.20   H: Amsterdam v. 07.30 H: Düsseldorf v. 20.35
 Athene a. 20.30  Athene a. 16.35    Kalamata a. 11.50   Kalamata a. 00.30*
T:  Athene v. 21.15 T:  Athene v. 17.20   T:  Kalamata v. 12.35 T:  Kalamata v. 17.50
 Amsterdam a. 23.50  Amsterdam a. 19.55    Amsterdam a. 15.00   Düsseldorf a. 19.50
              
ma,	wo,	vr,	za,	zo:	HV	6867	/	HV	6868	 dagelijks:	KL	1581	/	KL	1572	 	 	 	 	do:	HV	6737	/	HV	6738	 	 	 	do:	A3	1411	/	A3	405	 	
H: Amsterdam v. 06.45 H: Amsterdam v. 20.55   H: Amsterdam v. 06.30 H: Amsterdam v. 17.25
 Athene a. 11.00  Athene a. 01.10*    Kalamata a. 12.15   München a. 18.45
T:  Athene v. 11.45 T:  Athene v. 06.00  T:  Kalamata v. 13.00   München v. 19.30
 Amsterdam a. 14.20  Amsterdam a. 08.30    Amsterdam a. 15.25   Kalamata a. 22.55
     * Aankomst de volgende dag          
ma, zo: HV 6709 / HV 6710              do, zo: A3 404 / A3 1408  
H: Eindhoven v. 15.55           T:  Kalamata v. 17.20
 Athene a. 20.00             München a. 18.45
T:  Athene v. 11.45             München v. 20.10
 Eindhoven a. 14.05             Amsterdam a. 21.40
                * Aankomst de volgende dag  
wo, vr, za: HV 6709 / HV 6710             
H: Eindhoven v. 14.40           
 Athene a. 18.45           
T:  Athene v. 19.30           
 Eindhoven a. 21.50            
     
     Indicatietoeslag hogere klasse:         Indicatietoeslag hogere klasse: 
     Business Class €  1.272,-       Business Class af Düsseldorf € 563,-
     Comfort Zone stoel €  24,-       Business Class af Amsterdam € 795,-

GRIEKENLAND  Athene & P eloponnesos

ATHENE  KALAMATA  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	in	Griekenland	1	uur	later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Het schiereiland Peloponnesos heeft mediterraan klimaat met warme droge zomers en natte 
milde winters. In de zomermaanden lopen de temperaturen al snel op naar waardes rond 
de 30 graden. Hittegolven met temperaturen van 35°C of hoger komen ook regelmatig voor. 
Aan	de	oostkant	van	het	schiereiland	valt	aanzienlijk	minder	neerslag	dan	aan	de	westkant.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	voor	u	op	de	luchthaven	van	Athene	een	loungebezoek	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,-	per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
Bij	aankomst	op	de	 luchthaven	van	Athene	of	Kalamata	wordt	u	opgewacht	door	een	ver-
tegenwoordig(st)er	van	uw	hotel	en	naar	de	gereedstaande	auto	voor	uw	privétransfer	ge-
bracht. 

 

Transferinformatie  
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
 ATHENE
Athene Grecotel Pallas Athene 28 40
 Cape Sounio  50 50
 COSTA NAVARINO
Athene  The Westin 300 190
 The Romanos 300 190
Kalamata The Westin  45 60
 The Romanos 45 60
 SPETSES
Athene  Poseidonion Grand                     220                            210
 MONEMVASIA
Athene Kisterna 300 210
 NAFPLION
Athene Nafplia Palace 170 100

In	Athene	worden	uw	privétransfers	uitgevoerd	 in	een	Mercedes	E-klasse	of	gelijkwaardig	
(max.	3	inzittenden).	Naar	en	van	The	Westin	Resort	vinden	uw	privétransfers	plaats	in	een	
Nissan	Evalia	of	gelijkwaardig	(max.	3	inzittenden).	 In	geval	van	grotere	reisgezelschappen	
wordt gebruik gemaakt van een Mercedes Minivan. 
De Atheense Riviera en de overige bestemmingen op de Peloponnesos bereikt u per huurauto.

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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.

Wifi
De	door	ons	aangeboden	hotels	in	Athene	en	op	de	Peloponnesos	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 gelegen-
heid	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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TRANSAVIA   TUI FLY    CONDOR    EUROWINGS
di, wo, za: HV 5093 / HV 5094 *   ma, vr, za: OR 277 / OR 278     zo: DE 1146 / DE 1147    za: EW 626 / EW 627  
H:  Amsterdam v. 06.00 H:  Amsterdam * v.    H:  Düsseldorf v. 05.50  H:  Keulen v. 12.50
 Zakynthos a. 10.05  Zakynthos a.     Zakynthos a. 09.45   Zakynthos a. 16.35
T:  Zakynthos v. 10.50 T:  Zakynthos * v.   T:  Zakynthos v. 10.45 T:  Zakynthos v. 17.15
 Amsterdam a. 13.05  Amsterdam a.     Düsseldorf a. 12.45   Keulen a. 19.05
*	Op	dinsdag	alleen	van	9	juli	t/m	27	agustus	 *	Mogelijk	met	een	tussenlanding	 	 	 		 	 	 	 		
               zo: EW 9626 / EW 9627  
ma za: HV 5093 / HV 5092             H:  Düsseldorf v. 07.05
H:  Amsterdam v. 16.00             Zakynthos a. 10.55
 Zakynthos a. 20.05           T:  Zakynthos v. 11.45
T:  Zakynthos v. 20.50             Düsseldorf a. 13.45
 Amsterdam a. 23.05            
              
zo: HV 5093 / HV 5094              
H:  Amsterdam v. 11.50            
 Zakynthos a. 15.55   
T:  Zakynthos v. 16.40            
 Amsterdam a. 18.55

            
              
     Vanaf-prijs hogere klasse:          
     Comfort Stoel € 20,-

GRIEKENLAND  Zakynthos

ZAKYNTHOS  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	op	Zakynthos	1	uur	later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Zakynthos ligt voor de westkust van Griekenland en behoort tot de Ionische Eilanden. Het 
eiland heeft een mediterraan klimaat met warme droge zomers met een gemiddelde tem-
peratuur	tijdens	de	zomermaanden	van	ca.	31	graden.	Vaak	waait	er	in	de	zomer	een	frisse	
noordwestenwind die voor wat verkoeling kan zorgen.  

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
Indien	 u	 in	 Lesante	 Blu	 of	 The	 Bay	 verblijft	wordt	 u	 	 bij	 aankomst	 op	 de	 luchthaven	 ver-
welkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	van	onze	 lokale	agent	om	u	 te	assisteren	bij	uw	
privétransfer	uw	accommodatie.	Indien	u	in	Porto	Zante	verblijft	wordt	u	bij	aankomst	op	de	
luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	van	het	hotel	om	u	te	assisteren	bij	
uw	privétransfer	uw	accommodatie.

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Zakynthos Lesante Blu 15 25
  Porte Zante 15 25

Bij	verblijf	in	Lesante	Blu	worden		uw	privétransfers	uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	taxi	
of	gelijkwaardig	(max.	3	inzittenden
Bij	verblijf	in	Porto	Zante	worden	uw	privétransfers	uitgevoerd	in	Mercedes	S-klasse,	Range	
Rover	Sport,	Mercedes	Viano	VIP	of	gelijkwaardig.

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Indien	u	in	Lesante	Blu	of	The	Bay	verblijft	onze	lokale	vertegenwoordiging	een	dag	na	aan-
komst	telefonisch	contact	met	u	opnemen.	U	kunt	bij	hem/haar	terecht	voor	informatie	en/
of het boeken van excursies.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Zakynthos	bieden	gratis	wifi	aan	(onder	voorbehoud	van	
wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!
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TRANSAVIA   TUI FLY    EASYJET.nl    CONDOR
ma, wo, za: HV 5311 / HV 5312   di, za: OR 201 / OR 202 *    di: U2 7983 / U2 7984 *    ma, za: DE 1612 / DE 1613  
H:  Amsterdam v. 06.00 H:  Amsterdam v.   H:  Amsterdam v. 07.10 H:  Düsseldorf v. 06.45
 Corfu a. 09.45  Corfu a.     Corfu a. 11.00   Corfu a. 10.15
T:  Corfu v. 10.30 T:  Corfu v.   T:  Corfu v. 11.40  T:  Corfu v. 11.25
 Amsterdam a. 12.30  Amsterdam a.     Amsterdam a. 13.40   Düsseldorf a. 13.10
     * Vanaf 27 juni ook op maa., woe. en don.          

di: HV 6597 * / wo: HV 6598         vr: U2 7981 / U2 7982 *    wo: DE 1612 / DE 1613  
H:  Amsterdam v. 20.15      H:  Amsterdam v. 05.30  H:  Düsseldorf v. 06.20
 Corfu a. 00.05**        Corfu a. 09.20   Corfu a. 09.50
T:  Corfu v. 00.45       T:  Corfu v. 10.00 T:  Corfu v. 19.50
 Amsterdam a. 02.45        Amsterdam a. 12.00   Düsseldorf a. 21.30
* Op dinsdag alleen van 9 juli t/m 27 augustus       * Van 25 juni - 30 augustus      
              
di, vr: HV 6783 / HV 6784              
H:  Rotterdam v. 15.30            
 Corfu a. 19.10            
T:  Corfu v. 19.55            
 Rotterdam a. 21.45
** Aankomst de volgende dag.            
              
     Vanaf-prijs hogere klasse:          
     Comfort Stoel € 20,-

GRIEKENLAND  Corfu

CORFU  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	op	Corfu	1	uur	later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Het	Ionische	eiland	Corfu	heeft	een	mediterraan	klimaat,	maar	door	zijn	noordelijke	ligging	is	
het hier in het algemeen iets koeler is dan op de meeste andere Griekse eilanden. Het voorjaar 
laat	een	mooi	groen	eiland	zien	als	alles	volop	in	bloei	staat.	De	zomermaanden	zijn	aange-
naam	warm	en	de	altijd	aanwezig	zeewind	zorgt	in	deze	periode	voor	de	nodige	verkoeling.	
Het	zeewater	is	in	het	voorjaar	nog	tamelijk	fris,	maar	vanaf	mei	warmt	de	zee	snel	op	en	
kan	men	hier	heerlijk	zwemmen.	Langs	de	westkust	is	de	zee	over	het	algemeen	iets	koeler	
vanwege de open  zee en aanwezige wind. De oostkust voor de Albanese kust is meer beschut 
en heeft daardoor een iets hogere temperatuur. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Imperial,	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommo-
daties	van	deze	bestemming	boekt	voorzien	wij	u	van	een	limousineservice	naar	en	van	een	
van	de	Nederlandse	luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	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
Corfu  Ikos Dassia 14 25
 Marbella Nido 16 30
 Domes Miramare 18                 35

Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	taxi	of	gelijkwaardig	(max.	3	
inzittenden).	In	geval	van	grotere	reisgezelschappen	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	minivan.

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Een dag na aankomst zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met u opnemen. 
U	kunt	bij	hem/haar	terecht	voor	informatie	en/of	het	boeken	van	excursies.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Corfu	bieden	gratis	wifi	aan	in	de	openbare	ruimten	en	op	
uw	kamer	(informatie	onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin het Economy Class gedeelte, van 

harte aanbevelen!
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Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	in	Griekenland	1	uur	later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Halkidiki	heeft	een	warm	mediterraan	klimaat	dat	iets	koeler	is	dan	de	meer	zuidelijk	gelegen	
plaatsen	in	Griekenland.	De	wintermaanden	zijn	er	koel	en	erg	nat.	De	zomermaanden	zijn	
erg	aangenaam	warm	en	tijdens	de	warmste	zomerdagen	ligt	de	temperatuur	ver	boven	de	
30	°C.	In	de	buurt	van	de	zee	zorgt	de	altijd	aanwezige	zeewind	voor	de	nodige	verkoeling.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Imperial,	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommo-
daties	van	deze	bestemming	boekt	voorzien	wij	u	van	een	limousineservice	naar	en	van	een	
van	de	Nederlandse	luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
Bij	aankomst	op	de	luchthaven	van	Thessaloniki	wordt	u	opgewacht	door	onze	vertegenwoor-
dig(st)er	en	naar	de	gereedstaande	auto	voor	uw	privétransfer	gebracht.
 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Thessaloniki Danai  Beach 85 70
 Eagles Palace 110 100
 Eagles Villas 110 100
 Ikos Oceania 52 40
 Ikos Olivia 70 60
  Sani Resort 75 60

Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een		Mercedes	taxi	of	gelijkwaardig	(max.	3	inzitten-
den).	In	geval	van	grotere	gezelschappen	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	Mercedes	minivan	
of	gelijkwaardig	(max.	6	inzittenden).

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Op	de	luchthaven	van	Thessaloniki	verstrekt	onze	vertegenwoordig(st)er	u	lokale	informatie	
en	informeert	u	over	uw	transfer	terug.	U	kunt	daarnaast	altijd	telefonisch	contact	opnemen	
met onze lokale agent.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	in	Thessaloniki	en	Halkidiki	bieden	gratis	wifi	op	de	kamer	
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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

TRANSAVIA   AEGEAN AIRLINES    EUROWINGS    BRUSSELS AIRLINES
ma:	HV	5807	/	HV	5808	 	 	 dagelijks:	A3	541	/	A3	540	 	 	 	 ma,	do,	za,	zo:	EW	9654	/	EW	9655		 	do:	SN	3231	/	SN	3232	 	
H:  Amsterdam v. 07.15 H:  Düsseldorf v. 12.50  H:  Düsseldorf v. 07.00  H:  Brussel v. 09.05
 Thessaloniki a. 11.05  Thessaloniki a. 16.25    Thessaloniki a. 10.40   Thessaloniki a. 12.55
T:  Thessaloniki v. 11.50 TT:  Thessaloniki v. 10.15   TT:  Thessaloniki v. 11.20  T:  Thessaloniki v. 13.45
 Amsterdam a. 13.55  Düsseldorf a. 12.00    Düsseldorf a. 13.05   Brussel a. 15.35
              
di, wo, do, vr, za, zo: HV 5807 / HV 5808 ma, di, wo, do, vr, za: A3 1403 / A3 531   di, wo, vr: EW 9654 / EW 9655    zo: SN 3231 / SN 3232  
H:  Amsterdam v. 09.40 H:  Amsterdam v. 08.00   H:  Düsseldorf v. 10.20 H:  Brussel v. 06.10
 Thessaloniki a. 13.30  Frankfurt a. 09.05    Thessaloniki a. 13.55   Thessaloniki a. 10.00
T:  Thessaloniki v. 14.15  Frankfurt v. 11.05   T:  Thessaloniki v. 14.35 T:  Thessaloniki v. 10.50
 Amsterdam a. 16.20  Thessaloniki a. 14.35    Düsseldorf a. 16.20   Brussel a. 12.40
              
wo,	za:	HV	5805	/	HV	5806	 	 	 dagelijks:	A3	530	/	A3	1406	 	 	 	 ma,	za:	EW	652	/	EW	653	 	 	 		 	
H:  Amsterdam v. 17.10 T:  Thessaloniki v. 15.30   H:  Keulen v. 19.20    
 Thessaloniki a. 21.00  Frankfurt a. 17.10    Thessaloniki a. 22.55    
T:  Thessaloniki v. 21.45  Frankfurt v. 20.55  T:  Thessaloniki v. 23.35    
 Amsterdam a. 23.50  Amsterdam a. 22.10    Keulen a. 01.10*    
              
           di, wo, do, vr, zo: EW 652 / EW 653      
           H:  Keulen v. 12.10    
            Thessaloniki a. 15.45    
           T:  Thessaloniki v. 16.25    
            Keulen a. 18.00    
           * Aankomst de volgende dag      
     
     Indicatietoeslag hogere klasse:          
     Business Class af Düsseldorf € 564,-        
     Business Class af Amsterdam € 898,-        

GRIEKENLAND  Halkidiki

THESSALONIKI  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.
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Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	op	Kreta	1	uur	later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Kreta	heeft	een	mediterraan	klimaat	met	redelijk	zachte	winters	en	warme,	droge	zomers.	De	
zuidkust	van	Kreta	heeft	te	maken	met	aanzienlijk	meer	neerslag	dan	de	drogere	noordkust.	
In de zomer kan het op Kreta erg heet worden met soms temperaturen van wel 40 graden. 
Buiten de maanden juli en augustus kan het ‘s avonds afkoelen door een wind van zee en voelt 
het aan de kust wat frisser aan.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Imperial,	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommo-
daties	van	deze	bestemming	boekt	voorzien	wij	u	van	een	limousineservice	naar	en	van	een	
van	de	Nederlandse	luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Heraklion	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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
Bij	aankomst	op	de	luchthaven	van	Heraklion	wordt	u	opgewacht	door	onze	vertegenwoor-
dig(st)er	en	naar	de	gereedstaande	auto	voor	uw	privétransfer	gebracht.	

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
 CHANIA
Chania Avra Imperial Kolymbari 45 45
 Domes Noruz Chania 25 30
 HERAKLION
Heraklion Blue Palace 70 60
 Daios Cove Luxury Resort 66 65
 Elounda Beach 65 55
 Elounda Gulf Villas & Suites 65 55
 Elounda Mare 65 55
 Nana Princess 30 30
 Royal Blue 60 55
  St. Nicolas Bay 55 45

Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	taxi	of	gelijkwaardig	(max.	3	
inzittenden).	In	geval	van	grotere	reisgezelschappen	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	Merce-
des Sprinter.

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Een dag na aankomst zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met u opnemen. 
U	kunt	bij	hem/haar	terecht	voor	informatie	en/of	het	boeken	van	excursies.	

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Kreta	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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

TRANSAVIA   TRANSAVIA    TUI FLY    AEGEAN AIRLINES 
zo: HV 5887 / HV 5888   ma, di, wo, do, za, zo: HV 6871 / HV 6872   ma, di, wo, do, vr, zo: OR 241 / OR 242  di, wo, za: A3 439 / A3 438  
H:  Amsterdam v. 05.30 H:  Amsterdam v. 06.20   H:  Amsterdam * v.   H:  Düsseldorf v. 11.20
 Chania a. 10.00  Heraklion a. 10.50    Heraklion a.    Heraklion a. 15.35
T:  Chania v. 10.45 T:  Heraklion v. 11.40  T:  Heraklion v.  T:  Heraklion v. 08.10
 Amsterdam a. 13.30  Amsterdam a. 14.30    Amsterdam a.    Düsseldorf a. 10.35
           *	Mogelijk	met	een	tussenlanding	
     
ma, do, vr: HV 5887 / HV 5888  *  di, vr, za: HV 6875 / HV 6876         ma, wo, do, vr, za, zo: A3 625 / A3 7320 
H:  Amsterdam v. 15.30 H:  Amsterdam v. 16.30       H:  Amsterdam v. 12.00
 Chania a. 20.00  Heraklion a. 21.00         Athene a. 16.15
T:  Chania v. 20.45 T:  Heraklion v. 21.45         Athene v. 19.20
 Amsterdam a. 23.30  Amsterdam a. 00.35 **         Heraklion a. 20.10
* Op donderdag alleen van 4 juli t/m 29 augustus              
    
	 		 	 	 ma,	di,	wo,	vr,	za,	zo:	HV	5909	/	HV	5910	*	 	 		 	 	 	 	dagelijks:	A3	7301	/	A3	624	 	
     H:  Eindhoven v. 07.20       T:  Heraklion v. 06.25
      Heraklion a. 11.35         Athene a. 07.15
     T:  Heraklion v. 12.20         Athene v. 08.30
      Eindhoven a. 15.00         Amsterdam a. 11.10
     * Op zondag alleen van 7 juli  t/m 1 september          
              
     ma, wo, do, vr, zo: HV 5367 / HV 5368 *          
     H:  Rotterdam v. 14.25        
      Heraklion a. 18.50        
     T:  Heraklion v. 19.35        
      Rotterdam a. 22.15        
     * Op don. en zon. alleen van 11 juli  t/m 1 september  
     ** Aankomst de volgende dag

           Vanaf-prijs hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:  
           Comfort Stoel € 25,-  Business Class af Düsseldorf € 612,-
               Business Class af Amsterdam € 762,-

GRIEKENLAND  Kreta

CHANIA HERAKLION  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!



335 - SILVERJET VAKANTIES

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	op	Rhodos	1	uur	later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Rhodos	heeft	een	mediterraan	klimaat	met	milde,	 tamelijk	natte	winters	en	warme,	droge	
zomers.	In	juli	en	augustus	kan	de	temperatuur	makkelijk	de	35°C	bereiken.	Beide	eilanden	
hebben	relatief	veel	zonuren	en	in	de	zomer	heerlijk	warme	zeewatertemperaturen.	De	zee-
watertemperaturen	behoren	 tot	de	hoogste	 in	de	Egeïsche	zee	en	maken	het	een	heerlijk	
gebied om te snorkelen en te duiken. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	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
Rhodos Amathus Elite Suites 6 10
 Sheraton Rhodes Resort 9 15
 Rodos Park Suites & Spa 14 25
 Aguagrand Exclusive Deluxe Resort 50 45
 Lindian Village 65 55

Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	taxi	of	gelijkwaardig	(max.	3	
inzittenden).	Er	geldt	een	toeslag	voor	transfers	die	worden	uitgevoerd	tussen	23:00-07:00	
uur. In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minivan.

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Een dag na aankomst zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met u opnemen. 
U	kunt	bij	hem/haar	terecht	voor	informatie	en/of	het	boeken	van	excursies.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Rhodos		bieden	gratis	wifi	aan	in	de	openbare	ruimten	en	
op	uw	kamer	(informatie	onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

 

  

TRANSAVIA   TUI FLY     CONDOR    EASYJET.nl
di, do, za: HV 5079 / HV 5080 *   di, wo, do, za, zo: OR 297 / OR 298     di, do, za: DE 1622 / DE 1623    wo: U2 7989 / U2 7990 *  
H:  Amsterdam v. 16.05 H:  Amsterdam * v.    H:  Düsseldorf v. 06.00  H:  Amsterdam v. 07.20
 Rhodos a. 20.45  Rhodos a.     Rhodos a. 10.30   Rhodos a. 12.10
T:  Rhodos v. 21.30 T:  Rhodos v.    T:  Rhodos v. 19.20 T:  Rhodos v. 12.50
 Amsterdam a. 00.25**  Amsterdam a.     Düsseldorf a. 22.00   Amsterdam a. 16.00
*	Op	zaterdag	alleen	van	7	september	t/m	5	oktober	 *	Mogelijk	met	een	tussenlanding	 	         
               za: U2 7989 / U2 7990 *  
vr, zo: HV 5079 / HV 5080 *              H:  Amsterdam v. 13.40
H:  Amsterdam v. 06.35             Rhodos a. 18.30
 Rhodos a. 11.15           T:  Rhodos v. 19.10
T:  Rhodos v. 21.35             Amsterdam a. 22.20
 Amsterdam a. 00.30**           * Alleen van 26 juni t/m 31 augustus  
*	Op	vrijdag	alleen	van	12	juli	t/m	30	augustus	              
              
do, vr: HV 5395 / HV 5396 *              
H:  Eindhoven v. 07.30            
 Rhodos a. 12.00            
T:  Rhodos v. 19.25            
 Eindhoven a. 22.10         
*	Op	vrijdag	alleen	van	5	juli	t/m	30	augustus              
              
zo: HV 5395 / HV 5396              
H:  Eindhoven v. 16.00            
 Rhodos a. 20.50            
T:  Rhodos v. 12.00            
 Eindhoven a. 14.45            
** Aankomst de volgende dag   

     Vanaf-prijs hogere klasse:          
     Comfort Stoel € 20,-        

GRIEKENLAND  Rhodos

RHODOS    

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!



336 - SILVERJET VAKANTIES

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	op		Kos	en	Patmos	1	uur	later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Kos	en	Patmos	hebben	een	mediterraan	klimaat	met	milde,	tamelijk	natte	winters	en	warme,	
droge	 zomers.	 In	 juli	 en	 augustus	 kan	 de	 temperatuur	makkelijk	 de	 35°C	 bereiken.	 Beide	
eilanden	hebben	relatief	veel	zonuren	en	in	de	zomer	heerlijk	warme	zeewatertemperaturen.	
De zeewatertemperaturen behoren tot de hoogste in de Egeïsche zee en maken het een heer-
lijk	gebied	om	te	snorkelen	en	te	duiken.	

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	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
 KOS
Kos Aqua Blu Boutique Hotel & Spa 25 35
 Neptune Hotel Resort & Spa 8 15
 Ikos Aria 15 25
 PATMOS
Kos Patmos Aktis Suites & Spa 110 190

Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	taxi	of	gelijkwaardig	(max.	3	
inzittenden).	Er	geldt	een	toeslag	voor	transfers	die	worden	uitgevoerd	tussen	23:00-07:00	
uur. In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minivan.

Patmos:	Tijdens	het	samenstellen	van	deze	reisbrochure,	waren	de	ferrytijden		Kos-Patmos	
v.v.	 nog	niet	 bekend.	 Ferry	maatschappijen	 kunnen	 schema’s	 tijdens	het	 seizoen	wijzigen.	
Indien	de	weersomstandigheden	of	schemawijziging	het	noodzakelijk	maken,	zullen	wij	de	
reis aanpassen door de eerste of laatste overnachting op Kos te organiseren i.p.v. Patmos.  

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Een dag na aankomst zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met u opnemen. 
U	kunt	bij	hem/haar	terecht	voor	informatie	en/of	het	boeken	van	excursies.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Kos	en	Patmos	bieden	gratis	wifi	aan	 in	de	openbare	
ruimten	en	op	uw	kamer	(informatie	onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

 

TRANSAVIA   TUI FLY    CONDOR    EUROWINGS
di, do, vr, za, zo: HV 5041 / HV 5042 * ma, wo, do, za, zo: OR 297 / OR 298    di, do, zo: DE 1620 / DE 1621    ma: EW 9130 / EW 9131  
H:  Amsterdam v. 06.05 H:  Amsterdam * v.    H:  Düsseldorf v. 05.50  H:  Düsseldorf v. 13.00
 Kos a. 10.35  Kos a.     Kos a. 10.00   Kos a. 17.20
T:  Kos v. 11.00 T:  Kos v.   T:  Kos v. 20.20  T:  Kos v. 18.00
 Amsterdam a. 13.45  Amsterdam a.     Düsseldorf a. 22.45   Düsseldorf a. 20.35
*	Op	vrijdag	alleen	van	12	juli	t/m	30	augustus	 *	Mogelijk	met	een	tussenlanding          
           vr: DE 1620 / DE 1621    vr: EW 9130 / EW 9131  
wo: HV 5041 / HV 5042 *         H:  Düsseldorf v. 15.05  H:  Düsseldorf v. 06.25
H:  Amsterdam v. 18.25        Kos a. 19.20   Kos a. 10.45
 Kos a. 22.55       T:  Kos v. 20.20 T:  Kos v. 11.30
T:  Kos v. 23.40        Düsseldorf a. 22.45   Düsseldorf a. 14.05
 Amsterdam a. 02.25**            
* Alleen van 10 juli t/m 28 augustus             wo, za: EW 658 / EW 649  
** Aankomst de volgende dag              H:  Keulen v. 17.30
                 Kos a. 21.45
di, do, zo: HV 5915 / HV 5916             T:  Kos v. 22.35
H:  Eindhoven v. 08.00             Keulen a. 00.50*
  Kos a. 12.25           * Aankomst de volgende dag  
T:  Kos v. 13.10           
 Eindhoven a. 15.45            
              
ma, vr: HV 6841 / HV 6842 *              
H:  Rotterdam v. 14.00            
 Kos a. 18.30            
T:  Kos v. 19.15            
 Rotterdam a. 22.00            
* Van 4 juli t/m 30 augustus worden deze vluchten
uitgevoerd op maandag en donderdag    
  
     Vanaf-prijs hogere klasse:          
        Comfort Stoel € 20,-        

GRIEKENLAND  Kos & Patmos

KOS  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!



337 - SILVERJET VAKANTIES

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	op	Mykonos	&	Santorini	1	uur	later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Mykonos & Santorini behoren tot de Cycladische eilandengroep met een warm mediterraan 
klimaat	dat	onder	grote	invloed	staat	van	zijn	ligging	in	de	Egeïsche	zee.	De	zomers	zijn	er	
warm	en	kurkdroog.	Aan	de	kust	zorgt	een	zeewind	voor	de	nodige	afkoeling	tijdens	de	heet-
ste	zomerdagen.	De	wintermaanden	zijn	er	zacht	en	aangenaam,	maar	zien	veel	neerslag.	

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Imperial,	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommo-
daties	van	deze	bestemming	boekt	voorzien	wij	u	van	een	limousineservice	naar	en	van	een	
van	de	Nederlandse	luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Mykonos	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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	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
 MYKONOS
Mykonos Myconian Ambassador 4 10
 Myconian Utopia 11 20
 Mykonos Ammos 4 10
 Mykonos Blu 4 10
 SANTORINI
Santorini Ambassador 12 20
 Costa Grand 6 10
  San Antonio 8 15

Mykonos.	 Uw	 privétransfers	worden	 uitgevoerd	 in	 een	middenklasse	 taxi	 of	 gelijkwaardig	
(max.	3	inzittenden).	Er	geldt	een	toeslag	voor	transfers	die	worden	uitgevoerd	tussen	23:00-
07:00 uur. 
In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minibusje.
Santorini.	 Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	 in	 een	middenklasse	 taxi	 of	 gelijkwaardig	
(max.	3	inzittenden).	Er	geldt	een	toeslag	voor	transfers	die	worden	uitgevoerd	tussen	23:00-
07:00 uur. 
In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minibusje.

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Tijdens	uw	verblijf	zal	onze	host(ess)	u	bezoeken.	Hij/zij	zal	u	lokale	informatie	verstrekken,	
uw retourvlucht bevestigen en u informeren over uw transfer terug

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Mykonos		&	Santorini	bieden	gratis	wifi	aan	(onder	voor-
behoud	van	wijzigingen).

VIP Vertrekservice
Op de luchthaven van Mykonos kunt u, in afwachting van uw retourvlucht, tegen betaling 
gebruik maken van de Goldair Handling CIP Lounge, voorzien van o.a. airconditioning, hapjes 
en	drankjes,	wifi	 	en	 leesvoer.	De	 lounge,	waar	u	max.	3	uur	mag	verblijven,	 is	rookvrij	en	
dagelijks	geopend	van	’s	ochtends	vroeg	tot	in	de	avond.	

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

TRANSAVIA   EUROWINGS    TRANSAVIA    EUROWINGS
ma, do, za: HV 6463 / HV 6464   zo: EW 672 / EW 673     ma, di, vr: HV 6891 / HV 6892    wo: EW 674 / EW 675  
H:  Amsterdam v. 06.05 H:  Keulen v. 04.25   H:  Amsterdam v. 05.45 H:  Keulen v. 03.10
 Mykonos a. 10.25  Mykonos a. 08.30    Santorini a. 10.10   Santorini a. 07.20
T:  Mykonos v. 11.10 T:  Mykonos v. 09.20   T:  Santorini v. 10.55  T:  Santorini v. 08.05
 Amsterdam a. 13.55  Keulen a. 11.20    Amsterdam a. 13.35   Keulen a. 10.20
              
     vr, zo: EW 1913 / EW 1932     do, zo: HV 6893 / HV 6894 *    za: EW 674 / EW 675  
     H:  Düsseldorf v. 08.50   H:  Amsterdam v. 17.00 H:  Keulen v. 15.40
      München a. 10.05    Santorini a. 21.25   Santorini a. 19.50
      München v. 12.00   T:  Santorini v. 22.10 T:  Santorini v. 20.40
      Mykonos a. 15.30    Amsterdam a. 00.50 **   Keulen a. 22.55
           *  Op zondag alleen van 7 juli t/m 1 september      
     vr, zo: EW 1933 / EW 1918     ** Aankomst de volgende dag    vr: EW 5867 / EW 5846  
     T:  Mykonos v. 16.15       H:  Düsseldorf v. 09.20
      München a. 17.55         Wenen a. 10.55
      München v. 19.20         Wenen v. 12.20
      Düsseldorf a. 20.35         Santorini a. 15.40
              
               vr: EW 5847 / EW 9789  
               T:  Santorini v. 16.20
                 Wenen a. 17.45
                 Wenen v. 19.00
                 Düsseldorf a. 20.35

GRIEKENLAND  Mykonos & Santorini

MYKONOS  SANTORINI  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.
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Bestemmingsinformatie
Taal: Turks
Valuta: Turkse Lira
Tijdsverschil:	Het	is	in	Turkije	1	uur	later.
Elektriciteit: 220V.

Reisdocumenten:	Paspoort	dat	tenminste	nog	6	maanden	geldig	moet	zijn	bij	de	eerste	aan-
komst	in	Turkije	of	identiteitskaart.	Een	visum	is	vereist	voor	passagiers	met	de	Nederlandse	
nationaliteit. U kunt het digitale visum aanvragen via www.evisa.gov.tr/nl Het digitale visum 
kost 20 USD en kan alleen met een Visa- of Mastercard betaald worden. U kunt ook een visum 
bij	aankomst	op	de	Turkse	luchthaven	kopen,	de	prijs	is	dan	€	25,-	(betaling	ook	alleen	met	
creditcard),	maar	er	wordt	dringend	aangeraden	om	het	visum	voor	aanvang	van	uw	reis	aan	
te vragen. 

Klimaat
Bodrum	heeft	een	mediterraan	klimaat	met	milde,	tamelijk	natte	winters	en	warme,	droge	zo-
mers.	In	juli	en	augustus	kan	de	temperatuur	makkelijk	de	35°C	bereiken.	Beide	bestemmin-
gen	hebben	relatief	veel	zonuren	en	in	de	zomer	heerlijk	warme	zeewatertemperaturen.	De	
zeewatertemperaturen	behoren	tot	de	hoogste	in	de	Egeïsche	zee	en	maken	het	een	heerlijk	
gebied om te snorkelen en te duiken. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	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
Bodrum Allium Villas 58 55
 Nikki Beach 36 30
 Kempinski Barbaros Bay 43 39
 Six Senses Kaplankaya 65 75

Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	taxi	of	gelijkwaardig	(max.	3	
inzittenden).	Er	geldt	een	toeslag	voor	transfers	die	worden	uitgevoerd	tussen	23:00-07:00	
uur. In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minivan

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Een dag na aankomst zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met u opnemen. 
U	kunt	bij	hem/haar	terecht	voor	informatie	en/of	het	boeken	van	excursies.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	in	Bodrum	bieden	gratis	wifi	aan	in	de	openbare	ruimten	en	
op	uw	kamer	(informatie	onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

TUI FLY   CORENDON    TURKISH AIRLINES    SUNEXPRESS
ma,	vr:	OR	711	/	OR	712	 	 	 dagelijks:	XC	106		/	XC	105		 	 	 	 	dagelijks:	TK	1952	/	TK	2518	 	 	 	di,	vr:	XQ	659	/	XQ	658	 	
H:  Amsterdam * v.  H:  Amsterdam v.    H:  Amsterdam v. 11.10 H:  Düsseldorf v. 15.50
	 Bodrum	 a.	 	 	 Bodrum	 a.	 	 	 		 Istanbul	(IST)	 a.	 15.40	 		 Bodrum	 a.	 20.15
T:  Bodrum * v.  T:  Bodrum	 v.	 	 	 		 Istanbul	(IST)	 v.	 17.20	 T:  Bodrum v. 12.00
 Amsterdam a.   Amsterdam a.     Bodrum a. 18.40   Düsseldorf a. 14.35
*	Mogelijk	met	tussenlanding	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	dagelijks:	TK	2507	/	TK	1955	 	 	 	zo:	XG	1271	/	XG	1270	 	
          H:  Bodrum v. 15.05 H:  Düsseldorf v. 11.20
	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 Istanbul	(IST)	 a.	 16.30	 		 Bodrum	 a.	 15.45
	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 Istanbul	(IST)	 v.	 18.30	 T:  Bodrum v. 16.35
            Amsterdam a. 21.00   Düsseldorf a. 19.10
                  
              
              
              

Vanaf-prijs hogere klasse:         Indicatietoeslag hogere klasse:      
Comfort Stoel € 30,-       Business Class € 674,-    

TURKIJE  Egeïsche kust

BODRUM  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

NB. Daar Corendon op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!
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TUI FLY   CORENDON    TURKISH AIRLINES    SUNEXPRESS
wo,	zo:	OR	797	/	OR	798		 	 	 di,	zo,	wo,	za,	zo:	XC	106		/	XC	105			 	 	dagelijks:	TK	1952	/	TK	2558	 	 	 	do:	XG	1185	/	XG	1184	 	
H:  Amsterdam * v.  H:  Amsterdam v.    H:  Amsterdam v. 11.10  H:  Düsseldorf v. 10.05
	 Dalaman	 a.	 	 	 Dalaman	 a.	 	 	 		 Istanbul	(IST)	 a.	 15.40	 		 Dalaman	 a.	 14.35
T:  Dalaman * v.  T:  Dalaman	 v.	 	 	 		 Istanbul	(IST)	 v.	 16.55	 	TT:  Dalaman v. 15.25
 Amsterdam a.   Amsterdam a.     Dalaman a. 18.15   Düsseldorf a. 18.05
*	Mogelijk	met	tussenlanding	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	dagelijks:	TK	2555	/	TK	1953	 	 	 	za:	XG	1185	/	XG	1184	 	
           T:  Dalaman v. 10.45 H:  Düsseldorf v. 07.30
	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 Istanbul	(IST)	 a.	 12.10	 		 Dalaman	 a.	 12.00
	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 Istanbul	(IST)	 v.	 15.10	 T:  Dalaman v. 12.50
            Amsterdam a. 17.45   Düsseldorf a. 15.30
                  
              
        
              
              
              
              
              

Vanaf-prijs hogere klasse:        Indicatietoeslag hogere klasse:      
Comfort Stoel € 100,-      Business Class € 674,-    

TURKIJE  Egeïsche kust

DALAMAN 

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Turks
Valuta: Turkse Lira
Tijdsverschil:	Het	is	in	Turkije	1	uur	later
Elektriciteit: 220V

Reisdocumenten: Paspoort	dat	tenminste	nog	6	maanden	geldig	moet	zijn	bij	de	eerste	aan-
komst	in	Turkije	of	identiteitskaart.		Een	visum	is	vereist	voor	passagiers	met	de	Nederlandse	
nationaliteit.  U kunt het digitale visum aanvragen via www.evisa.gov.tr/nl  Het digitale visum 
kost 20 USD en kan alleen met een Visa- of Mastercard betaald worden. U kunt ook een visum 
bij	aankomst	op	de	Turkse	luchthaven	kopen,	de	prijs	is	dan	€	25,-	(betaling	ook	alleen	met	
creditcard),	maar	er	wordt	dringend	aangeraden	om	het	visum	voor	aanvang	van	uw	reis	aan	
te vragen. 

Klimaat
Dalaman	heeft	een	mediterraan	klimaat	met	milde,	tamelijk	natte	winters	en	warme,	droge	
zomers.	In	juli	en	augustus	kan	de	temperatuur	makkelijk	de	35°C	bereiken.	Beide	bestem-
mingen		hebben	relatief	veel	zonuren	en	in	de	zomer	heerlijk	warme	zeewatertemperaturen.	
De zeewatertemperaturen behoren tot de hoogste in de Egeïsche zee en maken het een heer-
lijk	gebied	om	te	snorkelen	en	te	duiken.	

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	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
Dalaman D Resort Göcek 25 23
 D Maris Bay 122 110
   
Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	taxi	of	gelijkwaardig	(max.	3	
inzittenden).	Er	geldt	een	toeslag	voor	transfers	die	worden	uitgevoerd	tussen	23:00-07:00	
uur. In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minivan.

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Een dag na aankomst zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met u opnemen. 
U	kunt	bij	hem/haar	terecht	voor	informatie	en/of	het	boeken	van	excursies.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels		in	Dalaman	bieden	gratis	wifi	aan	in	de	openbare	ruimten	
en	op	uw	kamer	(informatie	onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

NB. Daar Corendon op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!
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Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks/ Turks, maar er wordt ook veel Engels gesproken.
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	in	Cyprus	1	uur	later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Cyprus	heeft	een	Middellands	Zeeklimaat	gecombineerd	met	invloeden	van	een	woestijnkli-
maat. In de zomermaanden is het warm en erg droog. Een zuchtje zeewind zorgt echter voor 
een	behaaglijk	klimaat	in	de	kustplaatsen.	De	winterperiode	is	zacht	en	relatief	nat	en	in	het	
Troodosgebergte kan zelfs sneeuw vallen. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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. 

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Paphos,	dan	wel	Larnaca	een	loungebe-
zoek	voor	u	regelen	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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	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
 PAPHOS 
Paphos Almyra 14 20
 Amathus Beach Limassol 14 20
 Anassa 63 45
 Annabelle 16 25
 Asimina Suites Hotel 15 20
 Columbia  31 27
 Elysium  15 20
 ParkLane 73 51
 LARNACA 
Larnaca Almyra 130 100
 Amathus Beach Limassol 58 40
 Anassa 186 120
 Annabelle 139 90
 Asimina Suites Hotel 140 90
 Columbia  103 78
 Elysium 140 90
 Park Lane 53 39

Een arrangement in de hotels Anassa en Columbia is inclusief een huurauto, klasse D. Naar 
de	overige	accommodaties	worden	uw	privétransfers	uitgevoerd	in	een	Mercedes	of	gelijk-
waardig	(max.	3	inzittenden).	In	geval	van	grotere	reisgezelschappen	wordt	gebruik	gemaakt	
van een minibus.

Autohuur
De	arrangementen	van	enkele	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	autohuur	van	
gerenommeerde	verhuurbedrijven	aan	en	deze	zijn	gebaseerd	op	een	middenklasse	catego-
rie 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	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	
Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens	uw	verblijf	zal	onze	host(ess)	de	dag	na	aankomst	contact	met	u	opnemen.	Hij/zij	
zal u lokale informatie verstrekken, uw retourvlucht bevestigen en u informeren over uw 
transfer terug. 

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Cyprus	bieden	gratis	wifi	op	de	kamer	aan	(onder	voor-
behoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

TRANSAVIA   TUI FLY     TRANSAVIA    CONDOR
ma: HV 5517 / HV 5518   do: OR 965 / OR 966     di: HV 5313 / HV 5314    ma: DE 1684 / DE 1685  
H:  Amsterdam v. 06.00 H:  Amsterdam* v.    H:  Amsterdam v. 06.00 H:  Düsseldorf v. 13.25
 Paphos a. 11.05  Paphos a.     Larnaca a. 11.10   Larnaca a. 18.20
T:  Paphos v. 11.50 T:  Paphos* v.    T:  Larnaca v. 11.55 T:  Larnaca v. 19.25
 Amsterdam a. 15.20  Amsterdam a.     Amsterdam a. 15.35   Düsseldorf a. 22.50
     *	Mogelijk	met	tussenlanding
              
di, wo, za: HV 5517 / HV 5518         do, zo: HV 5313 / HV 5314 *    vr: DE 1684 / DE 1685  
H:  Amsterdam v. 14.55       H:  Amsterdam v. 14.15 H:  Düsseldorf v. 06.20
 Paphos a. 20.00        Larnaca a. 19.25   Larnaca a. 11.15
T:  Paphos v. 20.45       T:  Larnaca v. 20.10  T:  Larnaca v. 19.25
 Amsterdam a. 00.15*        Amsterdam a. 23.50   Düsseldorf a. 22.50
*	Aankomst	de	volgende	dag	 	 	 	 	 	 	 	 	*	In	juli	en	augustus	op	vrijdag	i.p.v.	donderdag	 		 	 	 	
              
              
             
              
              
              
              
              
     Vanaf-prijs hogere klasse:          
     Comfort Stoel € 30,-        

CYPRUS

PAPHOS  LARNACA

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!



341 - SILVERJET VAKANTIES

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Venetië. De zomers van Venetië hebben een prettig warme temperatuur van rond de 27°C, 
afgewisseld	met	een	heerlijk	zeebriesje.	De	winters	zijn	relatief	mild	met	soms	een	scherp	
randje. Door de ligging in de lagune komt de temperatuur er overdag zelden onder 0.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	een	loungebezoek	op	de	luchthaven	van	Venetië	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,-	per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Venetië Centurion Palace 25 50
 San Clemente 25 45

Na aankomst op de luchthaven van Venetië begeeft u zich naar de informatiebalie van ‘Vene-
zia	Taxi’	in	de	aankomsthal.	Hier	hoort	u	van	welke	pier	uw	privéwatertaxi	vertrekt	(ca.	10	min.	
te	voet	vanaf	de	aankomsthal,	richting	Darsena-pier,	bagagewagentjes	aanwezig).

Ter plaatse te betalen
In	Venetië	geldt	een	toeristenbelasting	van	ca.	€	5,-	per	persoon	per	dag	(wijzigingen	voorbe-
houden,	afhankelijk	van	het	hotel,	korting	voor	kinderen).	

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	in	Venetië	bieden	gratis	wifi	aan.

VIP Vertrekservice
Op de luchthaven van Venetië kunt u, in afwachting van uw retourvlucht, tegen betaling ge-
bruik maken van de Travelex Business Centre, voorzien van o.a. airconditioning, hapjes en 
drankjes,	wifi	 en	magazines.	 De	 lounge,	waar	 u	max.	 3	 uur	mag	 verblijven,	 is	 rookvrij	 en	
dagelijks	geopend	van	’s	ochtends	tot	in	de	avond.	

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

ITALIË  Venetië

VENETIË 

Onderstaand	tonen	wij	u	de	meest	aanbevolen	vliegverbindingen,	uiteraard	kunnen	wij	ook	tal	van	andere	mogelijkheden	reserveren.

KLM   TRANSAVIA    EASYJET.nl    EUROWINGS
dagelijks:	KL	1651	/	KL	1652	 	 	 za,	zo:	HV	6493	/	HV	6494	 	 	 	 	ma,	di,	wo,	do,	vr,	zo:	U2	3332	/	U2	3331	 	ma,	di,	wo,	do,	vr,	zo:	EW	9810	/	EW	9811	
H:  Amsterdam v. 09.05 H:  Rotterdam v. 12.15   H:  Amsterdam v. 21.40 H:  Düsseldorf v. 11.05
 Venetië a. 10.45  Venetië a. 13.55    Venetië a. 23.35   Venetië a. 12.40
T:  Venetië v. 11.35 T:  Venetië v. 14.35   T:  Venetië v. 19.00 T:  Venetië v. 13.20
 Amsterdam a. 13.40  Rotterdam a. 16.20    Amsterdam a. 21.05   Düsseldorf a. 15.00
              
dagelijks:	KL	1655	/	KL	1656	 	 	 ma,	wo,	vr:	HV	6493	/	HV	6494	 	 	 	 	za:	U2	3332	/	U2	3331	 	 	 	za:	EW	9810	/	EW	9811	 	
H:  Amsterdam v. 14.25 H:  Rotterdam v. 18.25   H:  Amsterdam v. 14.10  H:  Düsseldorf v. 07.40
 Venetië a. 16.10  Venetië a. 20.05    Venetië a. 16.05   Venetië a. 09.15
T:  Venetië v. 16.55 T:  Venetië v. 20.45   T:  Venetië v. 11.30 T:  Venetië v. 09.55
 Amsterdam a. 18.55  Rotterdam a. 22.30    Amsterdam a. 13.35   Düsseldorf a. 11.35
              
               ma, wo, do, vr: EW 814 / EW 815  
               H:  Keulen v. 19.40
                 Venetië a. 21.10
               T:  Venetië v. 21.55
                 Keulen a. 23.25
              
               za, zo: EW 814 / EW 815  
               H:  Keulen v. 10.35
                 Venetië a. 12.05
               T:  Venetië v. 12.50
                 Keulen a. 14.20

Indicatietoeslag hogere klasse:             
Business Class € 1.250,-           
Comfort Zone stoel €  24,-

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!
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KLM   TRANSAVIA    VUELING    EASYJET.nl
dagelijks:	KL	1601	/	KL	1598	 	 	 ma,	do,	vr:	HV	6035	/	HV	6036	 	 	 	 dagelijks:	VY	6291	/	VY	6292	 	 	 	ma,	di,	wo,	do,	vr,	za:	U2	7975	/	U2	7976	
H:  Amsterdam v. 09.35 H:  Rotterdam v. 06.55   H:  Amsterdam v. 07.25 H:  Amsterdam v. 07.20
	 Rome	(FCO)	 a.	 11.50	 	 Rome	(FCO)	 a.	 09.10	 	 		 Rome	(FCO)	 a.	 09.45	 		 Rome	(FCO)	 a.	 09.35
T:  Rome	(FCO)	 v.	 10.20	 T:  Rome	(FCO)	 v.	 09.55	 	 	T:  Rome	(FCO)	 v.	 10.30	  T:  Rome	(FCO)	 v.	 10.10
 Amsterdam a. 13.00  Rotterdam a. 12.15    Amsterdam a. 13.05   Amsterdam a. 12.50
              
dagelijks:	KL	1607	/	KL	1604	 	 	 zo:	HV	6037	/	HV	6038	 	 	 	 	ma,	di,	wo,	do,	vr,	zo:	VY	6295	/	VY	6294	 	zo:	U2	7975	/	U2	7976	 	
H:  Amsterdam v. 16.35 H:  Rotterdam v. 17.40   H:  Amsterdam v. 16.25 H:  Amsterdam v. 12.30
	 Rome	(FCO)	 a.	 18.45	 	 Rome	(FCO)	 a.	 19.50	 	 		 Rome	(FCO)	 a.	 18.45	 		 Rome	(FCO)	 a.	 14.50
T:  Rome	(FCO)	 v.	 17.25	 T:  Rome	(FCO)	 v.	 20.35	 	 	T:  Rome	(FCO)	 v.	 19.30	  T:  Rome	(FCO)	 v.	 15.30
 Amsterdam a. 20.00  Rotterdam a. 22.55    Amsterdam a. 22.05   Amsterdam a. 18.00
              
              
              
              
              
              
              

Indicatietoeslag hogere klasse:              
Business Class €  1.255,-            
Comfort Zone stoel €  28,-            

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
De	beste	perioden	om	Rome	te	bezoeken	zijn	de	lente	en	de	herfst.	In	de	zomer	kunnen	de	
temperaturen	onaangenaam	hoog	oplopen.	In	de	winter	zijn	echt	koude	dagen	een	zeldzaam-
heid.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	een	loungebezoek	op	de	luchthaven	van	Rome	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,-	per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Rome Gran Meliá Villa Agrippina 28 35
 Palazzo Cinquecento 30 35
 Donna Camilla Savelli 30 35

Uw	privétransfer	wordt	uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	(2	personen)	of	een	minibusje	
(3-6	inzittenden).

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	de	chauffeur	van	onze	lokale	agent	
om	u	te	assisteren	bij	uw	privétransfer	naar	de	accommodatie	van	uw	keuze.

Ter plaatse te betalen
In	Rome	geldt	een	toeristenbelasting	van	ca.	€	7,-	per	persoon	per	dag	(wijzigingen	voorbe-
houden,	afhankelijk	van	het	hotel,	korting	voor	kinderen).	U	dient	deze	belastingen	ter	plaatse	
in het hotel af te rekenen.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	in	Rome	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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultan

ITALIË  Rome

ROME  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!
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KLM   VUELING     TRANSAVIA    ALITALIA
dagelijks:	KL	1641	/	KL	1640	 	 	 ma,	wo,	do,	vr,	zo:	VY	6815	/	VY	6814	 	 	dagelijks:	HV	5423	/	HV	5424	 	 	 	ma,	di,	wo,	do,	vr:	AZ	107	/	AZ	1669	 	
H:  Amsterdam v. 09.35 H:  Amsterdam v. 21.05   H:  Amsterdam v. 12.40  H:  Amsterdam v. 12.05
	 Florence	 a.	 11.30	 	 Florence	 a.	 23.05		 		 Pisa	 a.	 14.35	 		 Rome	(FCO)	 a.	 14.15
T:  Florence v. 11.20 T:  Florence v. 18.10   T:  Pisa	 v.	 15.10	 		 Rome	(FCO)	 v.	 17.30
 Amsterdam a. 13.35  Amsterdam a. 20.25    Amsterdam a. 17.15   Pisa a. 18.25
              
dagelijks:	KL	1643	/	KL	1644	 	 	 	 	 	 	 	 	za,	zo:	HV	5425	/	HV	5426	 	 	 	za,	zo:	AZ	109	/	AZ	1673	 	
H:  Amsterdam v. 14.55       H:  Amsterdam v. 19.50 H:  Amsterdam v. 17.30
	 Florence	 a.	 16.55	 	 	 	 	 	 		 Pisa	 a.	 21.45	 		 Rome	(FCO)	 a.	 19.40
T:  Florence v. 17.40       T:  Pisa	 v.	 22.25	 		 Rome	(FCO)	 v.	 21.40
 Amsterdam a. 19.55        Amsterdam a. 00.30*   Pisa a. 22.35
              
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	ma,	wo,	do,	za:	HV	6421	/	HV	6422		 	dagelijks:	AZ	1664	/	AZ	110	 	
           H:  Rotterdam v. 18.30  T:  Pisa v. 11.25
	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 Pisa	 a.	 20.15	 		 Rome	(FCO)	 a.	 12.20
           T:  Pisa	 v.	 20.55	 		 Rome	(FCO)	 v.	 14.10
            Rotterdam a. 22.50   Amsterdam a. 16.40
              
           vr, zo: HV 6421 / HV 6422      
           H:  Rotterdam v. 12.00    
            Pisa a. 13.45    
           T:  Pisa v. 14.30    
            Rotterdam a. 16.25
           * Aankomst de volgende dag    

Indicatietoeslag hogere klasse:              
Business Class € 1.372,-            
Comfort Zone stoel €  24,-            

ITALIË  Florence & Toscane

FLORENCE  PISA  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Over het algemeen is het klimaat in Toscane heel aangenaam. De lente heeft gemiddelde 
temperaturen van rond de 20°C en de zomer is het er warm en droog. Vanwege de grote ver-
schillen in hoogteniveau, in beschutting en in de ligging aan zee of in het binnenland kunnen 
er	echter	grote	variaties	in	het	weer	optreden.	De	wintermaanden	kenmerken	zich	door	vrij	
onvoorspelbaar weer.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	een	loungebezoek	op	de	luchthaven	van	Florence	en	Pisa	voor	u	
regelen	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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
 FLORENCE
Florence Villa Brunelleschi 10 30
 TOSCANE
Florence Castel Monastero 86 75
 Castiglion del Bosco 138 2h10
  Villa La Maschere 31 45
 Villa La Massa 27 30
 PISA  
Pisa Grotta Giusti 63 45
 Principe di Piemonte 36 30
 Versilia Hotel 38 35

Boekt	u	een	hotel	in	het	centrum	van	Florence	dan	zijn	privétransfers	in	een	Mercedes	E-klas-
se	of	gelijkwaardig	inbegrepen	(max.	2	inzittenden).	Er	geldt	een	toeslag	van	ca.	€	15,-	per	
voertuig indien de transfer tussen 20:00-07:00 uur plaatsvindt. In geval van grotere reisgezel-
schappen wordt gebruik gemaakt van een minibusje.

De	arrangementen	van	de	hotels	buiten	Florence	en	Pisa	bieden	wij	inclusief	autohuur	van 
gerenommeerde	verhuurbedrijven	aan	en	deze	zijn	gebaseerd	op	een	middenklasse	catego-
rie 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	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	
Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants.

Ter plaatse te betalen
In	de	hotels	geldt	een	toeristenbelasting	van	ca.	€	2,50	-	5,50	per	persoon	per	dag	(wijzigingen	
voorbehouden,	afhankelijk	van	het	hotel,	korting	voor	kinderen).	U	dient	deze	belastingen	ter	
plaatse in het hotel af te rekenen.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	in	Florence	en	Toscane	bieden	gratis	wifi	aan.

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	doen	het	graag.	Zie	voor	meer	informatie	blz.	8-9	van	deze	brochure.
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TRANSAVIA   CONDOR     EUROWINGS    EASYJET.nl
ma, wo, za, zo: HV 6411 / HV 6412  di: DE 1108 / DE 1109     wo, do: EW 9860 / EW 9861    ma, di, wo, do, vr, zo: U2 4892 / U2 4891 
H:  Amsterdam v. 12.45 H:  Düsseldorf v. 06.45   H:  Düsseldorf v. 10.05 H:  Amsterdam v. 16.40
 Napels a. 15.05  Napels a. 08.55    Napels a. 12.15   Napels a. 19.05
T:  Napels v. 15.50 T:  Napels v. 09.55   T:  Napels v. 12.55 T:  Napels v. 13.20
 Amsterdam a. 18.30  Düsseldorf a. 12.05    Düsseldorf a. 15.15   Amsterdam a. 16.05
              
di, do, vr: HV 6411 / HV 6412 *   za: DE 1108 / DE 1109     za, zo: EW 9860 / EW 9861    vr, zo: U2 4894 / U2 4893  
H:  Amsterdam v. 06.15 H:  Düsseldorf v. 06.20  H:  Düsseldorf v. 06.10 H:  Amsterdam v. 20.15
 Napels a. 08.35  Napels a. 08.30    Napels a. 08.20   Napels a. 22.45
T:  Napels v. 09.20 T:  Napels v. 20.15   T:  Napels v. 09.05 T:  Napels v. 16.55
 Amsterdam a. 12.00  Düsseldorf a. 22.25    Düsseldorf a. 11.20   Amsterdam a. 19.40
* Niet op dinsdag van 9 juli t/m 27 augustus              
           di, do, za: EW 862 / 4U 863      
           H:  Keulen v. 16.40    
            Napels a. 18.45    
           T:  Napels v. 19.25    
            Keulen a. 21.30    
              
          zo: EW 862 / 4U 863      
           H:  Keulen v. 06.00    
            Napels a. 08.10    
           T:  Napels v. 08.50    
            Keulen a. 10.55    

ITALIË  Amalfikust & Capri

NAPELS  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Het klimaat in Zuid-Italië kenmerkt zich in de zomer door hoge temperaturen die kunnen 
oplopen tot boven de 35°C. In de herfst en winter kan het variëren van mild tot koud. Dit is 
afhankelijk	van	de	windrichting,	of	de	wind	vanuit	de	bergen	of	vanuit	zee	komt.	In	de	lente	is	
de temperatuur aangenaam.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	een	loungebezoek	op	de	luchthaven	van	Napels	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,- per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	de	chauffeur	van	onze	lokale	agent	
om	u	te	assisteren	bij	uw	privétransfer	naar	de	accommodatie	van	uw	keuze	dan	wel	naar	de	
haven van Napels voor de overtocht naar Capri.

Service ter plaatse
Tijdens	uw	verblijf	in	Napels	zal	de	vertegenwoordiger	van	onze	lokale	agent	telefonisch	
contact	met	u	opnemen.	Hij/zij	zal	u	lokale	informatie	verstrekken,	uw	retourvlucht	beves-
tigen en u informeren over uw transfer terug.

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
 NAPELS
Napels Grand Hotel Vesuvio 12 40
 CAPRI
Napels Capri Palace 40 70
 Melia Villa Capri 40 70
 AMALFIKUST
Napels Bellevue Syrene 50 50
	 Convento	di	Amalfi	 64	 60
  Grand Hotel Royal 50 50
 Villa Franca 62 90

Napels	&	Amalfikust.	Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	of	ge-
lijkwaardig		(max.	2	inzittenden).	In	geval	van	grotere	reisgezelschappen	wordt	gebruik	ge-
maakt van een minibusje.
Capri.	Verblijft	u	op	Capri,	dan	wordt	u	naar	de	haven	van	Napels	gebracht.	De	oversteek	naar 
en van Capri vindt per openbare veerboot plaats. De transfer naar en van Capri Palace wordt 
door	het	hotel	uitgevoerd,	de	transfer	naar	en	van	Meliá	Villa	Capri	wordt	door	een	privétaxi	
uitgevoerd. 

Autohuur inclusief
De	hotels	 op	deze	bestemming	bieden	wij	 inclusief	 privétransfer	 aan.	 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	catego-
rieën	en	prijzen	vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants.	

Ter plaatse te betalen
In de Zuid-Italiaanse hotels geldt een toeristenbelasting van ca. € 5,- per persoon per dag 
(wijzigingen	voorbehouden,	afhankelijk	van	het	hotel,	korting	voor	kinderen).	U	dient	deze	
belastingen	ter	plaatse	in	het	hotel	af	te	rekenen.	Op	Capri	geldt	(nog)	geen	toeristenbelas-
ting	bij	het	ter	perse	gaan	van	deze	brochure.

Excursies 
Tijdens	uw	verblijf	in	Napels	kunt	u	ter	plaatse	bij	onze	lokale	vertegenwoordiging	of	vooraf-
gaande	aan	uw	reis	bij	een	van	onze	verkoopmedewerkers	excursies	boeken.	Een	selectie: 
Dagtour Pompeii & Vesuvio, Salerno, Rome, de eilanden Ischia en Capri, een dagtour langs 
de	Amalfi-kust	per	Spider,	een	dag	varen	met	een	privéjacht	vanuit	Sorrento	naar	Capri.

Wifi
Alle	door	ons	gecontracteerde	hotels	in	Napels,	op	Capri	en	aan	de	Amalfikust	bieden	gratis 
wifi	aan.

Silverjet Service Desk
Voor	al	uw	bijzondere	wensen	staan	onze	toegewijde	medewerkers	van	de	Silverjet	Ser-
vice 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	dinerre-
serveringen	maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	ad-
vies.
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Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Puglia heeft een gematigd mediterraan klimaat met aangename warme zomermaanden en 
een	koele	milde	winterperiode.	De	meeste	neerslag	valt	hier	tijdens	de	vroege	wintermaan-
den, in de zomermaanden ligt de gemiddelde neerslag hier erg laag. De gemiddelde dagtem-
peraturen in de zomermaanden liggen net iets onder de 30 graden Celsius.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	een	loungebezoek	op	de	luchthaven	van	Bari	voor	u	regelen	voor	
de	prijs	van	€ 25,- per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boeking	
te reserveren.
Op de luchthaven van Brindisi is geen lounge aanwezig.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
 BARI
Bari Borgo Egnazia 78 65
 Canne Bianche 78 60
 La Fiermontina 161 105
 Furnirussi Tenuta 195 135
 Masseria Bagnara 135 
 Masseria Il Melograno 58 45
 Palazzo Gattini 65 65
 BRINDISI
Brindisi La Fiermontina 47 40
 Furnirussi Tenuta 82 66
 Masseria Bagnara 72 70
 Masseria Il Melograno 70 47

Autohuur inclusief
De	arrangementen	op	deze	bestemming	bieden	wij	 inclusief	 autohuur	 van	gerenommeer-
de	verhuurbedrijven	aan	en	deze	zijn	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	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	Voor	nadere	
informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
In Puglia beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Ter plaatse te betalen
In	Puglia	geldt	een	toeristenbelasting	van	ca.	€	2,50	per	persoon	per	dag	(wijzigingen	voorbe-
houden,	afhankelijk	van	het	hotel,	korting	voor	kinderen).	U	dient	deze	belastingen	ter	plaatse	
in het hotel af te rekenen.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Puglia	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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

TRANSAVIA   EUROWINGS     ALITALIA    TRANSAVIA
ma,	vr:	HV	5821	/	HV	5822	 	 	 di,	za:	EW	9872	/	EW	9873	 	 	 	 	dagelijks:	AZ	119	/	AZ	1649	 	 	 	wo,	za:	HV	5033	/	HV	5033	 	
H:  Amsterdam v. 07.15 H:  Düsseldorf v. 07.00   H:  Amsterdam v. 07.00  H:  Rotterdam v. 08.00
	 Bari	 a.	 09.45	 	 Bari	 a.	 09.15	 	 		 Milaan	(LIN)	 a.	 08.35	 		 Brindisi	 a.	 10.35
T:  Bari v. 10.30 T:  Bari	 v.	 09.55	 	 		 Milaan	(LIN)	 v.	 10.55	  T:  Brindisi v. 11.20
 Amsterdam a. 13.10  Düsseldorf a. 12.20    Bari a. 12.20   Rotterdam a. 14.05
              
di,	wo,	do:	HV	5819	/	HV	5820	 	 	 za:	EW	876	/	EW	877	 	 	 	 	dagelijks:	AZ	1612	/	AZ	110	 	 	 		 	
H:  Amsterdam v. 18.30 H:  Keulen v. 18.25   T:  Bari v. 11.10    
	 Bari	 a.	 21.00	 	 Bari	 a.	 19.50	 	 		 Rome	(FCO)	 a.	 12.15	 		 	
T:  Bari v. 21.45 T:  Bari	 v.	 07.30	 	 		 Rome	(FCO)	 v.	 14.10	 		 	
 Amsterdam a. 00.25*  Keulen a. 09.45    Amsterdam a. 16.40    
              
za, zo: HV 5819 / HV 5820              
H:  Amsterdam v. 11.40            
 Bari a. 14.10            
T:  Bari v. 14.55            
 Amsterdam a. 17.35            
* Aankomst de volgende dag              

           Indicatietoeslag hogere klasse:      
           Business class € 452,-     

ITALIË  Puglia

BARI    BRINDISI 

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.
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Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Sicilië heeft een mild zeeklimaat. In de winter komen de temperaturen zelden onder de 10°C. 
De	zee	zorgt	op	sommige	plaatsen	voor	afkoeling,	maar	over	het	algemeen	 is	het	er	altijd	
aangenaam.	In	de	zomer	is	het	op	Sicilië	vrij	warm.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	de	chauffeur	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
Catania Atlantis Bay 60 50
	 Belmond	Villa	Sant’Andrea	 60	 50
 Donna Carmela 44 40
 Eremo della Giubiliana 107 85
 Mazarro Sea Palace 60 50
 Ortea Palace Luxury Hotel 66 60
 Verdura Resort 213 150
 
Uw	privétransfers	naar	Atlantis	Bay,	Belmond	Villa	Sant’Andrea	en	Mazarro	Sea	Palace	van	en	
naar	de	luchthaven	van	Catania	worden	uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	of	gelijkwaardig	
(max.	3	inzittenden).	In	geval	van	grotere	reisgezelschappen	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	
minibusje.

Autohuur inclusief
De	arrangementen	van	de	hotels	buiten	Catania	bieden	wij	inclusief	autohuur	van	gerenom-
meerde	 verhuurbedrijven	 aan	 en	 deze	 zijn	 gebaseerd	 op	 een	middenklasse	 categorie	 die	
wordt opgehaald en ingeleverd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huur-
auto	of	deze	voor	een	kortere	periode	huren	dan	kunnen	wij	transfers	voor	u	regelen	van	en	
naar	de	luchthaven.	Indien	gewenst	kunnen	wij	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	Voor	
nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens	uw	verblijf	in	Taorminia	zal	de	vertegenwoordigster	van	onze	lokale	agent	contact	met	
u	opnemen.	Hij/zij	zal	u	lokale	informatie	verstrekken,	uw	retourvlucht	bevestigen	en	u	infor-
meren over uw transfer terug. In de overige plaatsen op Sicilië is geen hostess service aan-
wezig, de vertegenwoordiger van onze lokale agent zal telefonisch contact met u opnemen.

Ter plaatse te betalen
Op	Sicilië	geldt	een	toeristenbelasting	van	ca.	€	5,-	per	persoon	per	dag	(wijzigingen	voorbe-
houden,	afhankelijk	van	het	hotel,	korting	voor	kinderen).	U	dient	deze	belastingen	ter	plaatse	
in het hotel af te rekenen.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Sicilië	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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

TRANSAVIA   KLM     EUROWINGS   EASYJET.nl
ma, di, vr: HV 5217 / HV 5218   za, zo: KL 911 / KL 912     ma. wo, vr, zo: EW 9814 / EW 9815   di, do, zo: U2 7965 / U2 7966  
H:  Amsterdam v. 17.15 H:  Amsterdam v. 13.05  H:  Düsseldorf v. 07.20 H:  Amsterdam v. 07.20
 Catania a. 20.00  Catania a. 15.55    Catania a. 10.00   Catania a. 10.15
T:  Catania v. 20.45 T:  Catania v. 16.40   T:  Catania v. 10.45 T:  Catania v. 10.50
 Amsterdam a. 23.55  Amsterdam a. 19.45    Düsseldorf a. 13.35   Amsterdam a. 14.10
              
wo, do, zo: HV 5215 / HV 5216         di, do, za: EW 9814 / EW 9815      
H:  Amsterdam v. 06.30       H:  Düsseldorf v. 11.05    
 Catania a. 09.15        Catania a. 13.45    
T:  Catania v. 10.00       T:  Catania v. 14.25    
 Amsterdam a. 13.10        Düsseldorf a. 17.10    
             
za: HV 5217 / HV 5218         wo, za: EW 816 / EW 817      
H:  Amsterdam v. 19.05       H:  Keulen v. 19.05    
 Catania a. 21.50        Catania a. 21.35    
T:  Catania v. 22.35      T:  Catania v. 22.15    
 Amsterdam a. 01.45*        Keulen a. 00.45*    
* Aankomst de volgende dag              
           vr: EW 816 / EW 817      
           H:  Keulen v. 06.25    
            Catania a. 09.05    
           T:  Catania v. 09.45    
            Keulen a. 12.15    
          * Aankomst de volgende dag
     
     Indicatietoeslag hogere klasse:      
     Business Class €  1.321,-        
     Comfort Zone stoel €  20,-        

ITALIË  Sicilië

CATANIA  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!



347 - SILVERJET VAKANTIES

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Sicilië heeft een mild zeeklimaat. In de winter komen de temperaturen zelden onder de 10°C. 
De	zee	zorgt	op	sommige	plaatsen	voor	afkoeling,	maar	over	het	algemeen	 is	het	er	altijd	
aangenaam.	In	de	zomer	is	het	op	Sicilië	vrij	warm.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	een	loungebezoek	op	de	luchthaven	van	Palermo	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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	de	chauffeur	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
Palermo Alba Palace Hotel 185 145
 Grand Hotel Villa Igiea 30 30
 Verdura Resort 130 90
 Grand Hotel Villa Igiea 30 30

Uw	privétransfer	naar	Grand	Hotel	Villa	Igiea	van	en	naar	de	luchthaven	van	Palermo	wordt	
uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	of	gelijkwaardig	(max.	3	inzittenden).	In	geval	van	grote-
re reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minibusje.

Autohuur inclusief
De	 arrangementen	 van	 de	 hotels	 buiten	 Palermo	 bieden	wij	 inclusief	 autohuur	 van	 gere-
nommeerde	 verhuurbedrijven	aan	en	deze	 zijn	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	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	
Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens	uw	verblijf	in	Taorminia	zal	de	vertegenwoordiger	van	onze	lokale	agent	contact	met	
u	opnemen.	Hij/zij	zal	u	lokale	informatie	verstrekken,	uw	retourvlucht	bevestigen	en	u	infor-
meren over uw transfer terug. In de overige plaatsen op Sicilië is geen hostess service aan-
wezig, de vertegenwoordiger van onze lokale agent zal telefonisch contact met u opnemen.

Ter plaatse te betalen
Op	Sicilië	geldt	een	toeristenbelasting	van	ca.	€	2,-	-	€	5,-	per	persoon	per	dag	(wijzigingen	
voorbehouden,	afhankelijk	van	het	hotel,	korting	voor	kinderen).	U	dient	deze	belastingen	ter	
plaatse in het hotel af te rekenen.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Sicilië	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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

ITALIË  Sicilië

PALERMO  

Onderstaand	tonen	wij	u	de	meest	aanbevolen	vliegverbindingen,	uiteraard	kunnen	wij	ook	tal	van	andere	mogelijkheden	reserveren.

TRANSAVIA   CONDOR     EUROWINGS    BRUSSELS AIRLINES
wo, za: HV 5639 / HV 5640 *   wo, zo: DE 1396 / DE 1397     di: EW 846 / EW 847    wo, zo: SN 3135 / SN 3136  
H:  Rotterdam v. 06.55 H:  Düsseldorf v. 15.00   H:  Keulen v. 16.55  H:  Brussel v. 06.00
 Palermo a. 09.30  Palermo a. 17.45    Palermo a. 19.20   Palermo a. 08.30
T:  Palermo v. 10.15 T:  Palermo v. 18.50   T:  Palermo v. 20.00 T:  Palermo v. 09.20
 Rotterdam a. 12.50  Düsseldorf a. 21.30    Keulen a. 22.25   Brussel a. 11.50
* Deze vluchten gaan niet tussen 5 juli en 1 september              
           za: EW 846 / EW 847      
di: HV 5639 / HV 5640 **         H:  Keulen v. 19.50    
H:  Rotterdam v. 08.05        Palermo a. 22.15    
 Palermo a. 10.40       T:  Palermo v. 22.55    
T:  Palermo v. 11.25        Keulen a. 01.20*    
 Rotterdam a. 14.00      * Aankomst de volgende dag      
              
vr: HV 5639 / HV 5640 **              
H:  Rotterdam v. 17.00            
 Palermo a. 19.35            
T:  Palermo v. 20.20            
 Rotterdam a. 22.55            
** Deze vluchten gaan alleen tussen 5 juli en 1 september              

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.
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Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Sardinië heeft een subtropisch mediterraan klimaat met warme zomers en milde winters. 
Het	eiland	staat	onder	invloed	van	wind	uit	zee	en	de	mistral	vanuit	Zuid-Frankrijk.	Deze	kan	
enkele dagen aanhouden.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	een	loungebezoek	op	de	luchthaven	van	Olbia	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,- per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Olbia	 Grand	Hotel	Poltu	Quatu	 35	 42
 Villa del Golfo Lifestyle Hotel 31 35
	 L’ea	Bianca	Luxury	Resort	 28	 36
 Petra Segreta Resort & Spa 25 32
 Su Gologone Experience Hotel 100 75

Autohuur inclusief
De	arrangementen	op	deze	bestemming	bieden	wij	 inclusief	 autohuur	 van	gerenommeer-
de	verhuurbedrijven	aan	en	deze	zijn	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	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	Voor	nadere	
informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Ter plaatse te betalen
Op	Sardinië	geldt	een	toeristenbelasting	van	ca.	€	2,50	-	€	5,-	per	persoon	per	dag	(wijzigingen	
voorbehouden,	afhankelijk	van	het	hotel,	korting	voor	kinderen).	U	dient	deze	belastingen	ter	
plaatse in het hotel af te rekenen.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Sardinië	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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

TRANSAVIA   EUROWINGS     EASYJET.nl    CONDOR
ma, wo, zo: HV 6917 / HV 6918   wo, do, vr, zo: EW 9844 / EW 9845    ma, di, do, vr, zo: U2 7985 / U2 7986 *  wo, za, zo: DE 1826 / DE 1827  
H:  Amsterdam v. 06.30 H:  Düsseldorf v. 07.30   H:  Amsterdam v. 12.35  H:  Düsseldorf v. 06.20
 Olbia a. 08.45  Olbia a. 09.35    Olbia a. 14.55   Olbia a. 08.20
T:  Olbia v. 09.25 T:  Olbia v. 10.15   T:  Olbia v. 15.30 T:  Olbia v. 09.30
 Amsterdam a. 11.45  Düsseldorf a. 12.20    Amsterdam a. 17.50   Düsseldorf a. 11.30
              
do, vr: HV 6917 / HV 6918   di, za: EW 9844 / EW 9845     wo, za: U2 7985 / U2 7986 *      
H:  Amsterdam v. 07.45 H:  Düsseldorf v. 10.50   H:  Amsterdam v. 17.05    
 Olbia a. 10.00  Olbia a. 12.55    Olbia a. 19.25    
T:  Olbia v. 10.40 T:  Olbia v. 13.35   T:  Olbia v. 20.00    
 Amsterdam a. 13.00  Düsseldorf a. 15.40    Amsterdam a. 22.25    
           * T/m 23 juni en vanaf 2 september gaan deze 
              vluchten alleen op dinsdag en zaterdag       
za: HV 6917 / HV 6918   ma, vr, za: EW 844 / EW 845              
H:  Amsterdam v. 12.55 H:  Keulen v. 05.25        
 Olbia a. 15.10  Olbia a. 07.25        
T:  Olbia v. 15.55 T:  Olbia v. 08.05        
 Amsterdam a. 18.15  Keulen a. 10.05        
              
     di, zo: EW 844 / EW 845          
     H:  Keulen v. 12.00        
      Olbia a. 14.00        
     T:  Olbia v. 14.35        
      Keulen a. 16.35        

ITALIË  Sardinië

OLBIA  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.
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Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Sardinië heeft een subtropisch mediterraan klimaat met warme zomers en milde winters. 
Het	eiland	staat	onder	invloed	van	wind	uit	zee	en	de	mistral	vanuit	Zuid-Frankrijk.	Deze	kan	
enkele dagen aanhouden.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	va-
kantie	te	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	
informatie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Cagliari Chia Laguna Resort 56 55
 Falkensteiner Capo Boi 57 60
 Falkensteiner Chia Resort 56 55
 Su Gologone Experience Hotel 193 125

Autohuur inclusief
De	arrangementen	op	deze	bestemming	bieden	wij	 inclusief	 autohuur	 van	gerenommeer-
de	verhuurbedrijven	aan	en	deze	zijn	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	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	Voor	nadere	
informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Ter plaatse te betalen
Op	Sardinië	geldt	een	toeristenbelasting	van	ca.	€	2,50	-	€	5,-	per	persoon	per	dag	(wijzigingen	
voorbehouden,	afhankelijk	van	het	hotel,	korting	voor	kinderen).	U	dient	deze	belastingen	ter	
plaatse in het hotel af te rekenen.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	op	Sardinië	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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

KLM   EUROWINGS     LUFTHANSA    SWISS
za,	zo:	KL	1569	/	KL	1570	 	 	 di,	za,	zo:	EW	9868	/	EW	9869	 	 	 	 	vr,	za,	zo:	LH	989	/	LH	340	 	 	 	wo,	za:	LX	725	/	LX	8388	 	
H:  Amsterdam v. 13.55 H:  Düsseldorf v. 06.20   H:  Amsterdam v. 11.10 H:  Amsterdam v. 09.45
 Cagliari a. 16.20  Cagliari a. 08.40    Frankfurt * a. 12.15   Zürich a. 11.10
T:  Cagliari v. 17.00 T:  Cagliari v. 09.20    Frankfurt * v. 14.45   Zürich v. 13.00
 Amsterdam a. 19.40  Düsseldorf a. 11.45    Cagliari a. 17.00   Cagliari a. 14.35
              
	 		 	 	 wo,	za:	EW	860	/	EW	861	 	 	 	 	vr,	za,	zo:	LH	341	/	LH	1002	 	 	 	wo,	za:	LX	8389	/	LX	736	 	
     H:  Keulen v. 19.50   T:  Cagliari v. 17.35 T:  Cagliari v. 15.25
      Cagliari a. 22.05    Frankfurt * a. 19.45   Zürich a. 17.10
     T:  Cagliari v. 22.45    Frankfurt * v. 20.55   Zürich v. 20.55
      Keulen a. 01.00*    Amsterdam a. 22.10   Amsterdam a. 22.30
	 		 	 	 *	Aankomst	de	volgende	dag	 	 	 	 		 *	Op	vrijdag	via	München	 	 	 		 	
              
              
Indicatietoeslag hogere klasse:        Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class €  1.262,-      Business Class € 249,-  Business Class € 259,-
Comfort Zone stoel KLM €  28,-            

ITALIË  Sardinië

CAGLIARI  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!
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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	
temperatuur	in	de	overige	maanden.	In	de	winter	kunnen	de	temperaturen	’s	nachts	tot	onder	
het	vriespunt	dalen.	In	de	zomer	is	de	chergui,	een	wind	uit	de	Sahara	verantwoordelijk	voor	
de hoge temperaturen.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Marrakech	een	loungebezoek	voor	u	re-
gelen	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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.
 
Meet & Greet
Bij	 aankomst	 op	 de	 luchthaven	 van	Marrakech	wordt	 u	 verwelkomd	 en	 begeleid	 naar	 uw	
privétransfer	die	u	vervoerd	naar	de	accommodatie	van	uw	keuze.	

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Marrakech Fairmont Royal Palm 13 20
 Four Seasons Marrakech 4 10
 Les Jardins de la Koutoubia 7 15
 Mövenpick Marrakech 4 10
 Palais Namaskar 20 35
 Radisson Blu 8 17
	 Sofitel	Palais	Imperial	 7	 15
 La Villa des Orangers 7 15

In	Marrakech	worden	uw	privétransfers	naar	en	van	La	Villa	des	Orangers	uitgevoerd	in	een	
Audi	5	of	gelijkwaardig.	De	privétransfers	naar	en	van	de	overige	hotels	worden	uitgevoerd	in	
een	Mercedes	Vito	of	Viano	of	gelijkwaardig	(max.	4	inzittenden).		

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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 
verstrekken	(indien	gewenst).	Tevens	ontvangt	u	 in	de	welkomstenveloppe	 informatie	over	
uw transfer terug.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	 in	Marrakech	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	staan	onze	toegewijde	medewerkers	van	de	Silverjet	Service	
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.	

TRANSAVIA   BRUSSELS AIRLINES     AIR FRANCE    IBERIA
ma,	wo,	vr,	zo:	HV	5753	/	HV	5754	 	 do:	SN	3855	/	SN	3856	 	 	 	 	dagelijks:	AF	1241	/	AF	1076	 	 	 	dagelijks:	IB	3721	/	IB	3340	 	
H:  Amsterdam v. 15.25 H:  Brussel v. 12.10   H:  Amsterdam v. 09.30 H:  Amsterdam v. 07.55
	 Marrakech	 a.	 18.20	 	 Marrakech	 a.	 14.50	 	 		 Parijs	(CDG)	 a.	 10.45	 		 Madrid	 a.	 10.35
T:  Marrakech v. 19.00 T:  Marrakech	*	 v.	 15.40	 	 		 Parijs	(CDG)	 v.	 12.20	 		 Madrid	 v.	 11.30
 Amsterdam a. 23.45  Brussel a. 22.05    Marrakech a. 14.40   Marrakech a. 12.25
     * Via Agadir          
di,	wo,	do,	za,	zo:	HV	5751	/	HV	5752	 	 	 	 	 	 	dagelijks:	AF	1277	/	AF	1140	 	 	 	dagelijks:	IB	3341	/	IB	3720	 	
H:  Amsterdam v. 06.30 za: SN 3841 / SN 3842     T:  Marrakech v. 10.20 T:  Marrakech v. 13.10
 Marrakech a. 09.25 H:  Brussel	 v.	 15.10	 	 		 Parijs	(CDG)	 a.	 14.40	 		 Madrid	 a.	 16.05
T:  Marrakech	 v.	 10.20	 	 Marrakech	 a.	 17.50	 	 		 Parijs	(CDG)	 v.	 16.45	 		 Madrid	 v.	 19.50
 Amsterdam a. 15.05 T:  Marrakech v. 18.40    Amsterdam a. 17.55   Amsterdam a. 22.25
      Brussel a. 23.15        
ma, za: HV 6533 / HV 6534              
H:  Eindhoven v. 16.30  zo: SN 3841 / SN 3842      
 Marrakech a. 19.10 H:  Brussel v. 05.55        
T:  Marrakech v. 17.20  Marrakech a. 08.35        
 Eindhoven a. 22.05 T:  Marrakech v. 09.25        
      Brussel a. 14.00        
wo: HV 6533 / HV 6534              
H:  Eindhoven v. 07.20            
 Marrakech a. 10.00            
T:  Marrakech v. 10.40
 Eindhoven a. 15.25      

           Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:   
           Business Class € 392,-  Business Class € 637,-
           Premium Voyageur Class € 251,-    

MAROKKO  Marrakech

MARRAKECH  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	klasse	tussen	
economy en business, Premium Voyageur, 

van harte aanbevelen!
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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
Agadir 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	tempera-
turen.	De	regenval	is	hier	het	gehele	jaar	gering	en	vrij	gelijkmatig	met	uitzondering	van	de	
zomermaanden	die	erg	droog	zijn.	

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.  

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Agadir	een	loungebezoek	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,- per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants 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 welkomstenveloppe.
Op de luchthaven van Agadir beschikt Silverjet Vakanties niet over een meet & greet Service.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Agadir	 Sofitel	Agadir	Royal	Bay	Resort	 25	 33
	 Sofitel	Agadir	Thalassa	Sea	&	Spa	 25	 33
Marrakech	 Sofitel	Agadir	Royal	Bay	Resort	 210	 150
	 Sofitel	Agadir	Thalassa	Sea	&	Spa	 210	 150

Uw	privétransfers	naar	en	van	de	resorts	Agadir	worden	uitgevoerd	in	een	goede	midden-
klasse	auto	(max.	3	inzittenden)	of	minibusje	voor	grotere	gezelschappen.

Autohuur inclusief
De	arrangementen	van	enkele	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	autohuur	van	
gerenommeerde	verhuurbedrijven	aan	en	deze	zijn	gebaseerd	op	een	midsize	categorie		die	
wordt opgehaald en ingeleverd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huur-
auto	of	deze	voor	een	kortere	periode	huren	dan	kunnen	wij	transfers	voor	u	regelen	van	en	
naar	de	luchthaven.	Indien	gewenst	kunnen	wij	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	Voor	
nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
In Agadir beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	in	Agadir	bieden	gratis	wifi	aan	(onder	voorbehoud	van	wij-
zigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

TRANSAVIA   CONDOR     BRUSSELS AIRLINES    ROYAL AIR MAROC
di:	HV	6881	/	HV	6882	*	 	 	 di:	DE	138	/	DE	139	 	 	 	 	di:	SN	3845	/	SN	3846	 	 	 	dagelijks:	AT	851	/	AT	429	 	
H:  Amsterdam v. 15.20 H:  Düsseldorf v. 13.30   H:  Brussel v. 05.50  H:  Amsterdam v. 17.50
 Agadir a. 18.20  Agadir a. 16.30    Agadir a. 08.40   Casablanca a. 20.30
T:  Agadir v. 19.05 T:  Agadir v. 17.50   T:  Agadir v. 09.35   Casablanca v. 21.40
 Amsterdam a. 00.05**  Düsseldorf a. 22.45    Brussel a. 14.15   Agadir a. 22.40
* Op maandag en woensdag i.p.v. op dinsdag               
   van 8 juli t/m 28 augustus  	 	 	 	 	 	 	do:	SN	3855	/	SN	3855	 	 	 	dagelijks:	AT	422	/	AT	850	 	
           H:  Brussel * v. 12.10 T:  Agadir v. 09.50
vr, za: HV 6881 / HV 6882          Agadir a. 16.25   Casablanca a. 10.55
H:  Amsterdam v. 15.40       T:  Agadir v. 17.25   Casablanca v. 12.25
 Agadir a. 18.40        Brussel a. 22.05   Amsterdam a. 16.50
T:  Agadir v. 19.25       * Via Marrakech      
 Amsterdam a. 00.20**            
** Aankomst de volgende dag         za: SN 3845 / SN 3846      
           H:  Brussel v. 17.15    
            Agadir a. 20.05    
          T:  Agadir v. 21.00    
            Brussel a. 01.40*    
           * Aankomst de volgende dag    

               Indicatietoeslag hogere klasse:  
               Business Class € 1.086,-

MAROKKO  Agadir

AGADIR  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.
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KLM   VUELING     TRANSAVIA    EUROWINGS
dagelijks:	KL	1665	/	KL	1666	 	 	 dagelijks:	VY	8318	/	VY	8319	 	 	 	 	dagelijks:	HV	5131	/	HV	5132	 	 	 	ma,	di,	wo,	do,	vr,	za:	EW	9440	/	EW	9441	
H:  Amsterdam v. 08.10 H:  Amsterdam v. 07.00   H:  Amsterdam v. 06.00  H:  Düsseldorf v. 06.45
 Barcelona a. 10.20  Barcelona a. 09.15    Barcelona a. 08.10   Barcelona a. 08.55
T:  Barcelona v. 11.05 T:  Barcelona v. 10.05   T:  Barcelona v. 08.55 T:  Barcelona v. 09.35
 Amsterdam a. 13.35  Amsterdam a. 12.30    Amsterdam a. 11.20   Düsseldorf a. 11.55
              
dagelijks:	KL	1669	/	KL	1674	 	 	 dagelijks:	VY	8301	/	VY	8322	 	 	 	 wo,	do,	vr,	za,	zo:	HV	5135	/	HV	5136	 	ma,	di,	wo,	do,	vr,	zo:	EW	9442	/	EW	9443	
H:  Amsterdam v. 10.20 H:  Amsterdam v. 10.15   H:  Amsterdam v. 12.25 H:  Düsseldorf v. 16.55
 Barcelona a. 12.35  Barcelona a. 12.30    Barcelona a. 14.35   Barcelona a. 19.05
T:  Barcelona v. 17.15 T:  Barcelona v. 15.50   T:  Barcelona v. 15.20 T:  Barcelona v. 19.45
 Amsterdam a. 19.35  Amsterdam a. 18.15    Amsterdam a. 17.45   Düsseldorf a. 22.05
              
dagelijks:	KL	1675	/	KL	1676	 	 	 dagelijks:	VY	8323	/	VY	8306	 	 	 	 	dagelijks:	HV	6787	/	HV	6788	 	 	 	za,	zo:	EW	9442	/	EW	9443	 	
H:  Amsterdam v. 16.45 H:  Amsterdam v. 19.00   H:  Eindhoven v. 18.05 H:  Düsseldorf v. 10.30
 Barcelona a. 18.55  Barcelona a. 21.15    Barcelona a. 20.10   Barcelona a. 12.40
T:  Barcelona v. 19.40 T:  Barcelona v. 18.35   T:  Barcelona v. 20.55 T:  Barcelona v. 13.25
 Amsterdam a. 21.55  Amsterdam a. 21.00    Eindhoven a. 23.10   Düsseldorf a. 15.45
              
	 		 	 	 dagelijks:	VY	1899	/	VY	1898	 	 	 	 	dagelijks:	HV	6061	/	HV	6062	 	 	 	dagelijks:	EW	526	/	EW	527	 	
     H:  Düsseldorf v. 15.45   H:  Rotterdam v. 07.05 H:  Keulen v. 17.45
      Barcelona a. 18.00    Barcelona a. 09.05   Barcelona a. 20.05
     T:  Barcelona v. 12.45   T:  Barcelona v. 09.50  T:  Barcelona v. 20.45
      Düsseldorf a. 15.05    Rotterdam a. 12.05   Keulen a. 23.05
              
Indicatietoeslag hogere klasse:              
Business Class €  1.116,-            
Comfort Zone stoel €  32,-            

SPANJE  Barcelona

BARCELONA  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Barcelona heeft door haar ligging aan de kust in het noordoosten van Spanje een mediterraan 
klimaat met zachte winters en zwoele zomers. In de zomer kunnen vooral de nachten erg 
warm	zijn	en	gemakkelijk	op	temperaturen	van	20°C	en	hoger	blijven	steken.	Veel	regen	kent	
Barcelona niet, maar als het valt komt het vaak met bakken uit de lucht.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.
 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Barcelona H1898 17 20
  The One Barcelona 17 20

Uw	privétransfer	wordt	uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	of	gelijkwaardig	(1-3	inzitten-
den)	of	een	minibusje	(4-7	inzittenden).

Ter plaatse te betalen
In Barcelona geldt een toeristenbelasting van € 1,25 per persoon per nacht voor 4* hotels en 
€	2.50,-	per	persoon	per	nacht	voor	5*	hotels	(onder	voorbehoud	van	wijzigingen).	U	betaalt	
deze	belasting	ter	plaatse	bij	het	verlaten	van	het	hotel.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	in	Barcelona	bieden	gratis	wifi	aan	(informatie	onder	voor-
behoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	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   AIR EUROPA     KLM    VUELING
dagelijks:	KL	1701	/	KL	1700	 	 	 dagelijks:	UX	1098	/	UX	1091	 	 	 	 	dagelijks:	KL	1685	/	KL	1686	 	 	 	di,	do,	zo:	VY	8355	/	VY	8354	 	
H:  Amsterdam v. 09.30 H:  Amsterdam v. 11.05  H:  Amsterdam v. 09.15 H:  Amsterdam v. 15.05
 Madrid a. 12.05  Madrid a. 13.40    Bilbao a. 11.20   Bilbao a. 17.15
T:  Madrid v. 10.20 T:  Madrid v. 07.05   T:  Bilbao v. 11.50 T:  Bilbao v. 12.15
 Amsterdam a. 13.00  Amsterdam a. 09.45    Amsterdam a. 14.00   Amsterdam a. 14.25
              
dagelijks:	KL	1703	/	KL	1704	 	 	 dagelijks:	UX	1094	/	UX	1093	 	 	 	 	dagelijks:	KL	1687	/	KL	1688	 	 	 	dagelijks:	VY	8301	/	VY	1426	 	
H:  Amsterdam v. 13.50 H:  Amsterdam v. 18.35   H:  Amsterdam v. 14.40  H:  Amsterdam v. 10.15
 Madrid a. 16.25  Madrid a. 21.15    Bilbao a. 16.45   Barcelona a. 12.30
T:  Madrid v. 17.10 T:  Madrid v. 15.00   T:  Bilbao v. 17.10   Barcelona v. 15.55
 Amsterdam a. 19.50  Amsterdam a. 17.35    Amsterdam a. 19.10   Bilbao a. 17.10
              
	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 dagelijks:	VY	1419	/	VY	8302	 	
               T:  Bilbao v. 09.25
                 Barcelona a. 10.35
                 Barcelona v. 12.05
                 Amsterdam a. 14.30
              
              
Indicatietoeslag hogere klasse:  Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:      
Business Class €  1.237,- Business Class € 423,-   Business Class €  989,-    
Comfort Zone stoel €  40,-      Comfort Zone stoel €  24,-    

SPANJE  Madrid & Baskenland

MADRID  BILBAO  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Madrid. De landstreek Castilië strekt zich uit over het centrale deel van het Spaanse vas-
teland, met de hoofdstad Madrid op de Spaanse hoogvlakte als episch centrum. De regio 
rondom	Madrid	kent	een	landklimaat.	Dit	houdt	 in	dat	de	winters	relatief	koud	kunnen	zijn	
en	de	zomers	warm	tot	heet	en	dat	de	temperatuur	soms	tot	boven	de	40	°C	kan	stijgen.	De	
hoogteligging van de stad Madrid zorgt er echter voor dat de nachten wat afkoelen en hier-
door aangenamer worden.
Baskenland. De Spaanse autonome regio Baskenland bevindt zich aan de noordkust van 
Spanje,	aan	de	Atlantische	Oceaan.	Het	klimaat	van	deze	regio	 is	duidelijk	anders	dan	wat	
men	van	de	zonnige	costa’s	aan	de	oost-	en	zuidkust	gewend	is.	Onder	invloed	van	een	noor-
delijke	zeestroming	is	het	zeewater	in	de	zomer	tamelijk	koel.	Koud	is	het	echter	niet	in	de	
zomermaanden. Met middagtemperaturen die in het hoogseizoen zo rond de 22 tot 26 graden 
liggen	is	het	aangenaam	vertoeven	aan	de	Baskische	kust.	Bilbao,	de	belangrijkste	stad	en	
aanvlieghaven	van	Baskenland	is	het	hele	jaar	door	prima	te	bezoeken.	Het	weer	is	er	bijna	
altijd	aangenaam	en	zelfs	in	de	winter	wordt	het	vaak	niet	kouder	dan	14	graden.	In	de	lente	
en de herfst valt de meeste regen in Bilbao.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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. 

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Bilbao	een	loungebezoek	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,-	per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king	te	reserveren.	Op	luchthaven	Madrid	kunt	u	geen	gebruik	maken	van	deze	mogelijkheid.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
 CASTILIE
Madrid Hospes Puerta de Alcalá 14 20
 The Principal Madrid 15 22
 BASKENLAND
Bilbao Barceló Bilbao Nervión 13 18
 Viura 118 82

Indien	u	 een	 stedentrip	 naar	Bilbao	 of	Madrid	 boekt	wordt	 uw	privétransfer	 uitgevoerd	 in	
een	Mercedes	E-klasse	of	gelijkwaardig	(1-3	inzittenden)	of	een	minibusje	(4-7	inzittenden).	
Indien u de autoreis door het Baskenland boekt staat er een huurauto op de luchthaven van 
Bilbao voor u klaar. 

Autohuur inclusief
De	rondreis	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	autohuur	van	een	gerenommeerd	ver-
huurbedrijf	aan	en	deze	is	gebaseerd	op	een	midsize	categorie	die	wordt	opgehaald	en	in-
geleverd	op	de	luchthaven.	Indien	gewenst	kunnen	wij	bij	aankomst	een	privétransfer	voor	
u	 regelen	en	de	huurauto	 laten	afleveren	bij	uw	hotel.	Voor	nadere	 informatie	vraag	onze	
Luxury Travel Consultants.

Wifi
Alle	door	ons	gecontracteerde	hotels	in	het	Baskenland	en	Madrid	leveren	gratis	wifi	op	de	
kamer	(informatie	onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!
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TRANSAVIA   TRANSAVIA    KLM    VUELING
dagelijks:	HV	5671	/	HV	5672	 	 	 dagelijks:	HV	5689	/	HV	5690	 	 	 	 zo,	za:	KL	1497	/	KL	1498	*	 	 	 	ma,	wo,	do,	vr,	za:	VY	3323	/	VY	3322	 	
H:  Amsterdam v. 06.05 H:  Rotterdam v. 06.55   H:  Amsterdam v. 13.25 H:  Amsterdam v. 19.35
 Ibiza a. 08.40  Ibiza a. 09.20    Ibiza a. 16.00   Ibiza a. 22.10
T:  Ibiza v. 09.25 T:  Ibiza v. 10.15   T:  Ibiza v. 16.55  T:  Ibiza v. 16.15
 Amsterdam a. 12.00  Rotterdam a. 14.25    Amsterdam a. 19.35   Amsterdam a. 18.55
           * Van 1 juli  t/m 1 september worden deze      
dagelijks:	HV	5679	/	HV	5680	 	 	 dagelijks:	HV	5689	/	HV	5690	 	 	 	 			vluchten	dagelijks	uitgevoerd	 	 	 	dagelijks:	VY	8301	/	VY	3530	 	
H:  Amsterdam v. 12.20 H:  Rotterdam v. 18.55       H:  Amsterdam v. 10.15
 Ibiza a. 14.55  Ibiza a. 21.20   zo, za: KL 1495 / KL 1496 *     Barcelona a. 12.30
T:  Ibiza v. 22.05 T:  Ibiza v. 16.25   H:  Amsterdam v. 10.20   Barcelona v. 14.05
 Amsterdam a. 00.40*  Rotterdam a. 18.45    Ibiza a. 12.55   Ibiza a. 15.05
           T:  Ibiza v. 14.00    
ma,	di,	wo,	vr,	za,	zo:	HV	6517	/	HV	6518	 ma,	wo,	do,	vr,	za,	zo:	HV	6513	/	HV	6514		 		 Amsterdam	 a.	 16.40	 dagelijks:	VY	3531	/	VY	8306	 	
H:  Eindhoven v. 11.55 H:  Eindhoven v. 17.40   * Van 6 juli  t/m 1 september    T:  Ibiza v. 15.40
 Ibiza a. 14.20  Ibiza a. 20.05         Barcelona a. 16.40
T:  Ibiza v. 08.45 T:  Ibiza v. 20.45         Barcelona v. 18.35
 Eindhoven a. 11.10  Eindhoven a. 23.10         Amsterdam a. 21.00
* Aankomst de volgende dag              
              
              
              
              
              
           Indicatietoeslag hogere klasse:      
           Business Class €  990,-    
           Comfort Zone stoel €  24,-    

SPANJE  Ibiza

IBIZA  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Het	eiland	 Ibiza	kent	zachte	winters	en	warme	zomers.	 In	de	zomermaanden	valt	er	bijna	
geen	neerslag	en	er	zijn	vele	zonuren.	Het	is	dan	ook	relatief	droog	op	het	eiland,	hoewel	er	
incidenteel in de zomermaanden een pittige onweersbui kan voorkomen.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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. 

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Ibiza	een	loungebezoek	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,-	per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	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
Ibiza Aguas de Ibiza  23 30
 Ibiza Gran Hotel 10 15
  Insotel Fenicia Prestige 21 25
 Nobu Hotel Ibiza Bay 12 17
 ME Ibizia 26 33
 Od Talamanca 12 17
 7Pines Resort 22 27

Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een	comfortabele	Minivan	Viano	(max.	7	inzittenden).	

Autohuur inclusief
De	arrangementen	van	enkele	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	autohuur	van	
gerenommeerde	verhuurbedrijven	aan	en	zijn	gebaseerd	op	een	midsize	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	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	Voor	nadere	
informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens	uw	verblijf	zal	onze	host(ess)	de	dag	na	aankomst	contact	met	u	opnemen.	Hij/zij	zal	
u lokale informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle	hotels	op	Ibiza	bieden	gratis	wifi	aan	(onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	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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TRANSAVIA   TRANSAVIA     EUROWINGS    EASYJET.nl
ma,	wo,	vr,	za:	HV	5627	/	HV	5628	 	 ma,	di,	wo,	do:	HV	6511	/	HV	6512	 	 	 	dagelijks:	EW	9584	/	EW	9585	 	 	 	ma,	vr:	U2	7953	/	U2	7954	 	
H:  Amsterdam v. 06.25 H:  Eindhoven v. 07.00   H:  Düsseldorf v. 06.05 H:  Amsterdam v. 12.40
 Palma de Mallorca a. 08.50  Palma de Mallorca a. 09.15    Palma de Mallorca a. 08.30   Palma de Mallorca a. 15.10
T: Palma de Mallorca v. 09.35 T: Palma de Mallorca v. 10.00   T: Palma de Mallorca v. 09.35  T: Palma de Mallorca v. 15.45
 msterdam a. 12.05  Eindhoven a. 12.25    Düsseldorf a. 12.00   Amsterdam a. 18.30
              
ma,	di,	do,	vr,	za:	HV	5625	/	HV	5626	 di,	za,	zo:	HV	6511	/	HV	6512	 	 	 	 	dagelijks:	EW	9582	/	EW	9583	 	 	 	di,	za:	U2	7953	/	U2	7954	 	
H:  Amsterdam v. 12.55 H:  Eindhoven v. 12.45  H:  Düsseldorf v. 11.40 H:  Amsterdam v. 16.45
 Palma de Mallorca a. 15.20  Palma de Mallorca a. 15.00    Palma de Mallorca a. 14.05   Palma de Mallorca a. 19.15
T: Palma de Mallorca v. 22.20 T: Palma de Mallorca v. 15.45  T: Palma de Mallorca v. 15.25 T: Palma de Mallorca v. 20.00
 Amsterdam a. 00.50*  Eindhoven a. 18.10    Düsseldorf a. 17.45   Amsterdam a. 22.45
              
zo:	HV	5629	/	HV	5630	 	 	 	 vr,	za:	HV	6511	/	HV	6512	 	 	 	 	dagelijks:	EW	9586	/	EW	9587	 	 	 	wo,	do,	zo:	U2	7953	/	U2	7954	 	
H:  Amsterdam v. 06.45 H:  Eindhoven v. 19.20  H:  Düsseldorf v. 16.15  H:  Amsterdam v. 07.20
 Palma de Mallorca a. 09.10  Palma de Mallorca a. 21.35    Palma de Mallorca a. 18.40   Palma de Mallorca a. 09.50
T: Palma de Mallorca v. 22.35 T: Palma de Mallorca v. 16.05   T: Palma de Mallorca v. 19.25 T: Palma de Mallorca v. 10.25
 Amsterdam a. 01.05*  Eindhoven a. 18.30    Düsseldorf a. 21.50   Amsterdam a. 13.05
              
ma,	wo,	vr,	za,	zo:	HV	6191	/	HV	6192	 di,	do:	HV	6191	/	HV	6192	 	 	 	 	dagelijks:	EW	592	/	EW	593	 	 	 		 	
H:  Rotterdam v. 12.55 H:  Rotterdam v. 18.55   H:  Keulen v. 11.10    
 Palma de Mallorca a. 15.10  Palma de Mallorca a. 21.10    Palma de Mallorca a. 13.30    
T: Palma de Mallorca v. 15.55 T: Palma de Mallorca v. 15.50  T: Palma de Mallorca v. 14.15    
 Rotterdam a. 18.15  Rotterdam a. 18.10    Keulen a. 16.35    
* Aankomst de volgende dag              

SPANJE  Mallorca

PALMA DE MALLORCA  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschi
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Op Mallorca heerst een mediterraan klimaat met warme zomers en zachte winters. De zo-
mermaanden	zijn	zonnig	en	warm	met	veel	zonuren.	In	de	wintermaanden	is	het	aan	de	kust	
zacht	en	blijft	de	temperatuur	altijd	ruim	boven	nul.	Neerslag	is	er	niet	veel	en	het	eiland	kent	
geen	grote	seizoenschommelingen.	De	hoger	gelegen	gebieden	op	Mallorca	zijn	wat	koeler	en	
natter. In de wintermaanden is er op de hoogste plekken kans op sneeuw.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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. 

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Palma	de	Mallorca	een	loungebezoek	voor	
u	regelen	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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Meet & Greet 
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	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
Palma de Mallorca Blau Privilege Porto Petro 60 60
 Cap Rocat 8 15
 Castell Son Claret 36 40
 Castillo Son Vida 15 17
 Gran Melia de Mar 17 20
 Hesperia Villamil 32 26
 Iberostar Grand Portal Nous 23 20
 Jumeirah Port Soller 35 45
 Nixe Palace 18 15
 Pure Salt Port Adriano 34 28
  St. Regis Mardavall 25 30
 Valparaiso Palace & Spa 13 17

Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een	comfortabele	Mercedes	C-klasse	of	gelijkwaar-
dig	(max.	3	inzittenden).	In	geval	van	grotere	reisgezelschappen	wordt	gebruik	gemaakt	van	
een	minibusje	(4-7	inzittenden).

Autohuur inclusief
De	arrangementen	van	enkele	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	autohuur	van	
gerenommeerde	verhuurbedrijven	aan	en	deze	zijn	gebaseerd	op	een	middenklasse	catego-
rie 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	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	
Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens	uw	verblijf	zal	onze	host(ess)	u	bezoeken.	Hij/zij	zal	u	lokale	informatie	verstrekken,	
uw retourvlucht bevestigen en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle	door	Silverjet	Vakanties	gecontracteerde	hotels	op	Mallorca	bieden	gratis	wifi	aan	(onder	
voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.



356 - SILVERJET VAKANTIES

KLM   TRANSAVIA    VUELING    EUROWINGS
dagelijks:	KL	1503	/	KL	1504	 	 	 ma,	do,	zo:	HV	6331	/	HV	6332	 	 	 	 	ma,	wo,	vr,	zo:	VY	8351	/	VY	8352	 	 	ma,	di,	wo,	do,	vr:	EW	9538	/	EW	9539 
H:  Amsterdam v. 14.05 H:  Amsterdam v. 06.40   H:  Amsterdam v. 21.10   Düsseldorf v. 11.50
 Valencia a. 16.30  Valencia a. 09.05    Valencia a. 23.35   Valencia a. 14.20
T:  Valencia v. 17.15 T:  Valencia v. 16.05   T:  Valencia v. 17.55 T:  Valencia v. 15.00
 Amsterdam a. 19.55  Amsterdam a. 18.35    Amsterdam a. 20.30   Düsseldorf a. 17.25
              
dagelijks:	KL	1501	/	KL	1502	 	 	 di,	wo,	do,	vr,	za,	zo:	HV	6331	/	HV	6338	 	 	ma,	wo,	do,	vr,	zo:	VY	8921	/	VY	8920	 	za:	EW	9538	/	EW	9539	 	
H:  Amsterdam v. 20.35 H:  Amsterdam v. 12.45   H:  Brussel v. 17.55 H:  Düsseldorf v. 07.30
 Valencia a. 23.00  Valencia a. 15.10    Valencia a. 20.10   Valencia a. 10.00
T:  Valencia v. 06.00 T:  Valencia v. 21.35   T:  Valencia v. 15.00 T:  Valencia v. 10.45
 Amsterdam a. 08.35  Amsterdam a. 00.05*   Brussel a. 17.20   Düsseldorf a. 13.15
              
	 		 	 	 dagelijks:	HV	5105	/	HV	5106	 	 	 	 		 	 	 	 zo:	EW	9538	/	EW	9539	 	
     H:  Eindhoven v. 18.35       H:  Düsseldorf v. 15.30
      Valencia a. 20.55         Valencia a. 18.00
     T:  Valencia v. 15.20       T:  Valencia v. 18.40
      Eindhoven a. 17.45         Düsseldorf a. 21.10
              
     ma, wo, vr, zo: HV 6441 / HV 6442          
     H:  Rotterdam v. 07.15        
      Valencia a. 09.30        
     T:  Valencia v. 10.10        
      Rotterdam a. 12.30
     * Aankomst de volgende dag

Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class €  1.116,-
Comfort Zone stoel €  24,-       

SPANJE  Valencia

VALENCIA  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat 
Valencia heeft door haar ligging aan de Middellandse Zee een mediterraan klimaat met war-
me zomers waar de temperatuur niet onder de 25°C komt. Het voorjaar is ideaal met een 
gemiddelde	temperatuur	van	zo’n	20°C.	Valencia	kent	weinig	regen,	maar	als	het	wat	regent,	
valt	het	hoofdzakelijk	in	de	wintermaanden.	

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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. 

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Valencia	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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Meet & Greet
Op de luchthaven van Valencia beschikt Silverjet Vakanties niet over een meet & greet Service.
 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Valencia The Westin Valencia 11 19
 Hospes Valencia 11 19
  Las Arenas 23 26

Uw	privétransfer	wordt	uitgevoerd	in	een	Citroën	C5	of	gelijkwaardig	(1-3	inzittenden)	of	een	
minibusje	(4-7	inzittenden).

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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.	

Wifi
Alle	door	ons	gecontracteerde	hotels	in	Valencia	leveren	gratis	wifi	op	de	kamer	(informatie	
onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!



357 - SILVERJET VAKANTIES

TRANSAVIA   KLM    VUELING    EASYJET.nl
dagelijks:	HV	6143	/	HV	6144	 	 	 za:	KL	1509	/	KL	1510	*	 	 	 	 	dagelijks:	VY	1375	/	VY	1374	 	 	 	di:	U2	7943	/	U2	7944	 	
H:  Amsterdam v. 06.45 H:  Amsterdam v. 13.45   H:  Amsterdam v. 14.10 H:  Amsterdam v. 14.55
 Alicante a. 09.25  Alicante a. 16.25    Alicante a. 16.50   Alicante a. 17.40
T:  Alicante v. 10.15 T:  Alicante v. 17.15   T:  Alicante v. 10.35  T:  Alicante v. 18.15
 Amsterdam a. 13.00  Amsterdam a. 20.00    Amsterdam a. 13.30   Amsterdam a. 21.15
              
dagelijks:	HV	6149	/	HV	6150	 	 	 zo:	KL	1507	/	KL	1508	 	 	 	 		 	 	 	 za:	U2	7943	/	U2	7944	 	
H:  Amsterdam v. 19.10 H:  Amsterdam v. 08.45       H:  Amsterdam v. 11.30
 Alicante a. 20.50  Alicante a. 11.25         Alicante a. 14.15
T:  Alicante v. 22.00 T:  Alicante v. 12.50       T:  Alicante v. 14.50
 Amsterdam a. 00.45*  Amsterdam a. 15.35         Amsterdam a. 17.50
     *	Van	7	juli	t/m	1	september	dagelijks          
dagelijks:	HV	6625	/	HV	6626	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	
H:  Eindhoven v. 07.30           
 Alicante a. 10.00            
T:  Alicante v. 10.45            
 Eindhoven a. 13.20            
              
dagelijks:	HV	5051	/	HV	5052	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	
H:  Rotterdam v. 17.10            
 Alicante a. 19.40            
T:  Alicante v. 20.25            
 Rotterdam a. 22.55          
* Aankomst de volgende dag    

     Indicatietoeslag hogere klasse: 
     Business Class €  1.133,-
     Comfort Zone stoel €  20,-      

SPANJE  Costa Blanca

ALICANTE  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
De Costa Blanca kent een mediterraan klimaat dat garant staat voor veel zonovergoten dagen 
en overwegend aangename temperaturen. De zomermaanden kennen een gemiddelde tem-
peratuur van 30 graden, maar ook in het voor- en najaar is de temperatuur zeer aangenaam 
en	komt	nauwelijks	onder	de	20	graden.	Vanwege	de	bergen	 in	het	achterland	 is	de	Costa	
Blanca beschut tegen slecht weer en is de kans op regen erg klein. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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. 

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Alicante	een	loungebezoek	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,- per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Meet & Greet
Op de luchthaven van Alicante beschikt Silverjet Vakanties niet over een meet & greet Service.
 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Alicante Barcelo Asia Gardens 54 34

Uw	privétransfer	wordt	uitgevoerd	in	een	Citroën	C5	of	gelijkwaardig	(1-3	inzittenden)	of	een	
minibusje	(4-7	inzittenden).

Autohuur
De	accommodatie	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	In	plaats	hier-
van	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.

Wifi
Het	Barcelo	Asia	Gardens	aan	de	Costa	Blanca	biedt	gratis	wifi	op	de	kamer	(informatie	onder	
voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!



358 - SILVERJET VAKANTIES

TRANSAVIA   TRANSAVIA    KLM    VUELING
dagelijks:	HV	6115	/	HV	6116	 	 	 di,	wo,	do,	za,	zo:	HV	6653	/	HV	6654	 	 	za,	zo:	KL	1039	/	KL	1040	*	 	 	 ma,	di,	wo,	do,	vr,	zo:	VY	8367	/	VY	8366			
H:  Amsterdam v. 06.50 H:  Eindhoven v. 07.40   H:  Amsterdam v. 13.00   Amsterdam v. 19.50
 Malaga a. 09.50  Malaga a. 10.30    Malaga a. 16.05   Malaga a. 22.55
T:  Malaga v. 10.35 T:  Malaga v. 11.20   T:  Malaga v. 16.50 T:  Malaga v. 16.00
 Amsterdam a. 13.40  Eindhoven a. 14.15    Amsterdam a. 19.55   Amsterdam a. 19.05
           * T/m 30 juni en vanaf 7 september      
ma,	wo,	do,	zo:	HV	6109	/	HV	6110		 dagelijks:	HV	6651	/	HV	6652	 	 	 	 		 	 	 	 za:	VY	8367	/	VY	8366	 	
H:  Amsterdam v. 09.10 H:  Eindhoven	 v.	 15.50		 	dagelijks:	KL	1037	/	KL	1038	*	 	 	 H:  Amsterdam v. 10.10
 Malaga a. 12.15  Malaga a. 18.40  H:  Amsterdam v. 09.30   Malaga a. 13.15
T:  Malaga v. 13.00 T:  Malaga v. 19.25    Malaga a. 12.35 T:  Malaga v. 06.25
 Amsterdam a. 16.05  Eindhoven a. 22.20   T:  Malaga v. 13.20   Amsterdam a. 09.30
            Amsterdam a. 16.25    
dagelijks:	HV	6223	/	HV	6224	 	 	 dagelijks:	HV	5021	/	HV	5022	 	 	 	 	* Van 6 juli t/m 1 september      
H:  Amsterdam v. 16.40 H:  Rotterdam v. 07.40        
 Malaga a. 19.40  Malaga a. 10.30  
T:  Malaga v. 20.25 T:  Malaga v. 11.15        
 Amsterdam a. 23.30  Rotterdam a. 14.05        
              
	 		 	 	 dagelijks:	HV	5023	/	HV	5024	 	 	 	 		 	 	 	 	
     H:  Rotterdam v. 16.30        
      Malaga a. 19.20        
     T:  Malaga v. 20.05        
      Rotterdam a. 22.55  

           Indicatietoeslag hogere klasse:      
           Business Class €  1.072,-    
           Comfort Zone stoel €  24,-    

SPANJE  Costa del Sol

MALAGA  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Costa	del	Sol	betekent	 letterlijk	 ‘zonnekust’.	Deze	naam	heeft	de	streek	te	danken	aan	de	
vele	uren	zonneschijn	en	het	overheerlijke	mediterrane	klimaat.	Zonovergoten	zomerdagen	
met temperaturen die overdag kunnen uitkomen op 30 graden maken van de Costa del Sol 
een	van	de	belangrijkste	zonbestemmingen	van	Spanje.	Als	de	Terral	(een	föhnwind)	over	de	
streek waait, wordt het nog een stuk warmer. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Málaga	een	loungebezoek	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,- per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mo-
gelijkheden.

Meet & Greet
In	geval	u	de	autoreis	door	Andalusië	heeft	geboekt	vervoegt	u	zich	zelfstandig	bij	de	verhuur-
balie van Sunny Cars om uw huurauto in ontvangst te nemen. Heeft u een strandvakantie aan 
de	Costa	del	Sol	geboekt,	dan	wordt	u	bij	aankomst	op	de	luchthaven	van	Málaga	verwelkomd	
door	een	vertegenwoordig(st)er	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
Malaga Don Carlos 38 50
 Finca Cortesin 86 65
 Gran Hotel Miramar 12 24
 Gran Melia Don Pepe 50 55
 Kempinski Bahia Estepona 80 50
 Marbella Club 54 60
 Melia Marbella Banus 55 60
 Puento Romano 55 60

De autoreis Andalucia Mágica wordt aangeboden inclusief een middenklasse categorie auto 
van	een	gerenommeerd	verhuurbedrijf,	gebaseerd	op	ophalen	en	inleveren	op	de	luchthaven.		

Uw	privétransfers	naar	en	van	de	accommodaties	aan	de	Costa	del	Sol	worden	uitgevoerd	in	
een	comfortabele	Mercedes	E-klasse	(max.	3	inzittenden)	of	gelijkwaardig.	
Upgrade	naar	een	Mercedes	S-klasse	is	mogelijk.	Toeslagen	(per	voertuig,	retour,	maximaal	
3	inzittenden):
Don Carlos  ca. € 28,-
Gran Hotel Miramar  ca. € 78,-
Gran Melia Don Pepe ca. € 62,-
Kempinski Bahia Estepona ca. € 90,-
Marbella Club  ca. € 68,-
Melia Marbella Banus ca. € 68,-
Puento Romano  ca. € 68,-
In	geval	van	grotere	reisgezelschappen	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	Mercedes	Viano	(max.	
7	inzittenden)	of	gelijkwaardig.

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Tijdens	uw	verblijf	zal	onze	host(ess)	de	dag	na	aankomst	contact	met	u	opnemen.	Hij/zij	zal	
u lokale informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	aan	de	Costa	del	Sol	bieden	gratis	wifi	op	de	kamer	aan	
(onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	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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TRANSAVIA   BRUSSELS AIRLINES     IBERIA    EUROWINGS
ma,	di,	wo,	vr,	za:	HV	6727	/	HV	6728		 di,	do,	zo:	SN	3747	/	SN	3748	 	 	 	 	dagelijks:	IB	3723	/	IB	404	 	 	 	di,	zo:	EW	9570	/	EW	9571	 	
H:  Amsterdam v. 06.45 H:  Brussel v. 09.40   H:  Amsterdam v. 12.10  H:  Düsseldorf v. 06.10
 Sevilla a. 09.40  Sevilla a. 12.20    Madrid a. 14.50   Jerez de la Frontera a. 09.15
T:  Sevilla v. 10.20 T:  Sevilla v. 13.10    Madrid v. 15.45  T:  Jerez de la Frontera v. 09.55
 Amsterdam a. 13.10  Brussel a. 15.45    Jerez de la Frontera a. 17.00   Düsseldorf a. 13.00
              
ma,	wo,	do,	vr,	zo:	HV	6729	/	HV	6730		 za:	SN	3747	/	SN	3748	 	 	 	 dagelijks:	IB	405	/	IB	3720	 	 	 	vr:	EW	9570	/	EW	9571	 	
H:  Amsterdam v. 16.55 H:  Brussel v. 14.10  T:  Jerez de la Frontera v. 17.40 H:  Düsseldorf v. 11.05
 Sevilla a. 19.50  Sevilla a. 16.50    Madrid a. 18.55   Jerez de la Frontera a. 14.10
T:  Sevilla v. 20.40 T:  Sevilla v. 17.40    Madrid v. 19.50  T:  Jerez de la Frontera v. 14.50
 Amsterdam a. 23.30  Brussel a. 20.15    Amsterdam a. 22.25   üsseldorf a. 17.55
              
di, do, zo: HV 5085 / HV 5086            ma, di, wo, do, vr, zo: IB 3721 / IB 410  zo: EW 574 / EW 575  
H:  Eindhoven v. 16.10      H:  Amsterdam v. 07.55 H:  Keulen v. 03.50
 Sevilla a. 18.55        Madrid a. 10.35   Jerez de la Frontera a. 06.50
T:  Sevilla v. 19.35        Madrid v. 11.40  T:  Jerez de la Frontera v. 07.40
 Eindhoven a. 22.20        Jerez de la Frontera a. 12.55   Keulen a. 10.35
              
vr: HV 5085 / HV 5086          di, wo, do: IB 411 / IB 3724      
H:  Eindhoven v. 07.30       T:  Jerez de la Frontera v. 13.35    
 Sevilla a. 10.15        Madrid a. 14.50    
T:  Sevilla v. 10.55        Madrid v. 15.55    
 Eindhoven a. 13.40        Amsterdam a. 18.35    
              
           Indicatietoeslag hogere klasse:      
           Business Class € 648,-    

SPANJE   Sevilla & Costa de la Luz

SEVILLA   JEREZ DE LA FRONTERA  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Geen	tijdsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Sevilla	heeft	 een	mediterraan	klimaat	met	 erg	hete	 zomers.	De	 temperaturen	stijgen	met	
regelmaat	boven	de	40	°C	en	de	winters	zijn	over	het	algemeen	erg	mild.	 In	de	maanden	
september	en	oktober	zijn	er	soms	onweersbuien,	maar	deze	worden	meestal	direct	weer	
gevolgd	door	zonneschijn.
De Costa de la Luz heeft een gematigd mediterraan klimaat dat door de Middellandse Zee en 
door de Atlantische Oceaan wordt beïnvloed. Door deze invloed komen er hier zelden tot nooit 
weersextremen voor. De invloed van de Atlantische Oceaan zorgt er hier voor dat de gemid-
delde	temperatuur	in	de	zomermaanden	net	iets	lager	liggen	dan	in	de	meer	oostelijk	gelegen	
delen	van	Spanje.	Het	is	vooral	de	constante	westelijke	wind	die	koele	lucht	vanuit	de	oceaan	
over	de	streek	waait.	Hierdoor	is	de	streek	erg	populair	bij	windsurfers.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Sevilla	een	loungebezoek	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,-	per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
 SEVILLA
Sevilla	 Alfonso	XIII	 14	 20
  Gran Melia Colon 14 20
 COSTA DE LA LUZ
Jerez Frontera Melia Sancti Petri 63 41
Sevilla Melia Sancti Petri 146 90

De	arrangementen	van	de	hotels	 in	Sevilla	worden	aangeboden	inclusief	privétransfers	en	
worden	uitgevoerd	in	een	comfortabele	Mercedes	E-klasse	(max.	3	inzittenden)	of	gelijkwaar-
dig. In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een Mercedes Viano 
(max.	7	inzittenden)	of	gelijkwaardig.

Autohuur inclusief
De	arrangementen	aan	de	Costa	de	la	Luz	bieden	wij	inclusief	autohuur	van	gerenommeerde	
verhuurbedrijven	aan	en	zijn	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	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	Voor	nadere	informatie	
vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
In Sevilla en aan de Costa de la Luz beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale verte-
genwoordiging.

Wifi
De	door	ons	aangeboden	hotels	aan	de	Costa	de	la	Luz	bieden	gratis	wifi	op	de	kamer	aan.	In	
Sevilla	kost	dit	in	het	Alfonso	XIII	ca.	€	18,-	per	dag	en	is	deze	service	gratis	in	het	Gran	Melia	
Colon	(onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	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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TRANSAVIA   TUI FLY    CONDOR    BRUSSELS AIRLINES
wo, zo: HV 5663 / HV 5664   ma, di, wo, vr, za, zo: OR 575 / OR 576   wo, za, zo: DE 1434 / DE 1435    di: SN 3783 / SN 3784  
H:  Amsterdam v. 06.05 H:  Amsterdam v.    H:  Düsseldorf v. 12.40 H:  Brussel v. 05.55
 Las Palmas a. 09.45  Las Palmas a.     Las Palmas a. 16.30   Las Palmas a. 09.25
T:  Las Palmas v. 10.30 T:  Las Palmas * v.    T:  Las Palmas v. 17.25  T:  Las Palmas v. 10.25
 Amsterdam a. 16.00  Amsterdam a.     Düsseldorf a. 22.55   Brussel a. 15.35
     *	Mogelijk	met	tussenlanding          
ma, di, do, vr, za: HV 5665 / HV 5666            vr, za, zo: SN 3783 / SN 3784  
H:  Amsterdam v. 14.35           H:  Brussel v. 13.50
 Las Palmas a. 18.15             Las Palmas a. 17.20
T:  Las Palmas v. 19.00            T:  Las Palmas v. 18.15
 Amsterdam a. 00.30*             Brussel a. 23.25
              
wo, za: HV 6779 / HV 6780              
H:  Eindhoven v. 13.25            
 Las Palmas a. 17.00           
T:  Las Palmas v. 17.45            
 Eindhoven a. 23.05            
              
ma, do: HV 6301 / HV 6302              
H:  Rotterdam v. 06.55            
 Las Palmas a. 10.30            
T:  Las Palmas v. 11.15            
 Rotterdam a. 16.35            
* Aankomst de volgende dag    

     Vanaf-prijs hogere klasse:
     Comfort Stoel € 30,-
       

SPANJE   Gran Canaria

LAS PALMAS  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	op	Gran	Canaria	1	uur	vroeger
Elektriciteit: 220.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Het klimaat op Gran Canaria wordt gekenmerkt door de noordoostpassaat en de Canarische 
Stroom,	waardoor	de	temperaturen	in	de	kustgebieden	het	hele	jaar	door	redelijk	constant	
zijn.	Dit	maakt	van	Gran	Canaria	een	ideale	vakantiebestemming,	zowel	in	de	zomer	als	in	de	
winter.	Ook	de	tamelijk	constante	zeetemperatuur	werkt	hier	aan	mee.	Zorgt	de	zo	goed	als	
altijd	aanwezige	zeebries	voor	aangename	verkoeling;	 in	de	wintermaanden	 is	het	 vrijwel	
altijd	lenteachtig	weer	met	een	grote	kans	op	zon,	aangename	temperaturen	en	een	vrij	lage	
kans op neerslag.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	 terugreis	 kunnen	wij	op	de	 luchthaven	van	Las	Palmas	een	 loungebezoek	 voor	u	
regelen	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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij	aankomst	op	de	luchthaven	van	Las	Palmas	wordt	u	opgewacht	door	onze	vertegenwoor-
dig(st)er.	Hij/zij	overhandigt	u	uw	welkomstenvelop	waarna	u	naar	de	gereedstaande	auto	
voor	uw	privétransfer	wordt	gebracht.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Las Palmas Bohemia Suites 33 24
 Don Gregory by Dunas 25 20
 Grand Hotel Residencia 35 26
  Lopesan Baobab 35 26
 Lopesan Costa Meloneras 35 26
  Lopesan Villa del Conde 37 27
  Palm Beach 36 30
 Salobre 38 32

Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een	Mercedes	C-klasse,	Skoda	Superb	1800	of	gelijk-
waardig	(1-3	inzittenden)	of	een	minibusje	(4-7	inzittenden).

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Tijdens	uw	verblijf	zal	onze	host(ess)	de	dag	na	aankomst	contact	met	u	opnemen.	Hij/zij	zal	
u lokale informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
In	het	Lopesan	Baobab	Resort,	Lopesan	Costa	Meloneras	en	Lopesan	Villa	del	Conde	kost	wifi	
op	de	kamer	ca.	€	9,-	per	dag.	De	overige	hotels	leveren	deze	service	gratis	(informatie	onder	
voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin het Economy Class gedeelte, van 

harte aanbevelen!



361 - SILVERJET VAKANTIES

TRANSAVIA   TUI FLY     CONDOR    IBERIA
ma,	wo,	do,	za:	HV	6671	/	HV	6672	*	 ma,	di,	wo,	vr,	za,	zo:	OR	665	/	OR	666	*	 	 	ma,	wo,	vr,	zo:	DE	1428	/	DE	1429	 	 	dagelijks:	IB	3721	/	IB	3910	 	
H:  Amsterdam v. 15.00 H:  Amsterdam ** v.    H:  Düsseldorf v. 12.35 H:  Amsterdam v. 07.55
	 Tenerife	(TFS)	 a.	 18.45	 	 Tenerife	(TFS)	 a.	 	 	 		 Tenerife	(TFS)	 a.	 16.25	 		 Madrid	 a.	 10.35
T:  Tenerife	(TFS)	 v.	 19.30	 T:  Tenerife	(TFS)	 v.	 	 	  T:  Tenerife	(TFS)	 v.	 17.25	 		 Madrid	 v.	 11.30
	 Amsterdam	 a.	 01.00	**	 	 Amsterdam	 a.	 	 	 		 Düsseldorf	 a.	 22.55	 		 Tenerife	(TFS)	 a.	 13.30
     * In mei en juni niet op maandag,          
vr, zo: HV 6673 / HV 6674 *   in	september	en	oktober	niet	op	vrijdag	 	 	 		 	 	 	 dagelijks:	IB	3911	/	IB	3720	 	
H:  Amsterdam v. 06.00 **	Mogelijk	met	tussenlanding          T:  Tenerife	(TFS)	 v.	 14.15
	 Tenerife	(TFS)	 a.	 09.45	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 		 Madrid	 a.	 18.00
	 T:	Tenerife	(TFS)	 v.	 10.40	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 		 Madrid	 v.	 19.50
 Amsterdam a. 16.10             Amsterdam a. 22.25
* Van 9 mei t/m 30 juni en van 5 september t/m 
  6 oktober niet op donderdag en zondag              
              
di, vr: HV 6215 / HV 6216              
H:  Eindhoven v. 07.30            
	 Tenerife	(TFS)	 a.	 11.10	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	
T:  Tenerife	(TFS)	 v.	 11.55	 	 	 	 	 	 		 	 	 	
 Eindhoven a. 17.15            
              
wo, za: HV 5833 / HV 5834              
H:  Rotterdam v. 13.15            
	 Tenerife	(TFS)	 a.	 16.50	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	
T:  Tenerife	(TFS)	 v.	 17.35	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 Rotterdam a. 22.55            
** Aankomst de volgende dag              
    
     Vanaf-prijs hogere klasse:         Indicatietoeslag hogere klasse:  
     Comfort Stoel € 30,-       Business Class € 702,-

SPANJE   Tenerife

TENERIFE ZUID  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	op	Tenerife	1	uur	vroeger
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Het	zuiden	van	het	eiland	Tenerife	is	droog	en	zonnig.	Vrijwel	het	hele	jaar	ligt	de	tempera-
tuur overdag tussen de 20 en 30 graden en ‘s nachts koelt het af naar waarden van 15 tot 22 
graden. Niet voor niets dat in het zuiden van Tenerife het hele jaar toeristen komen om hun 
zonvakantie te vieren, zowel in de zomer als in de winter. Het kan in de wintermaanden ook 
regenen en fris aanvoelen op Tenerife, maar het aantal aangename dagen wint het doorgaans 
ruimschoots van de mindere dagen. In verhouding tot het zuiden is het in het noorden dan 
wat natter en bewolkter.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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. 

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	Tenerife	Sur/Reina	Sofia	een	loungebezoek	
voor	u	regelen	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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij	aankomst	op	de	 luchthaven	van	Tenerife	wordt	u	opgewacht	door	onze	vertegenwoor-
dig(st)er	en	naar	de	gereedstaande	auto	voor	uw	privétransfer	gebracht.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Tenerife Sur Bahia del Duque 22 21
 Baobab Suites 22 21
 GF Victoria 22 21
 Gran Melia Palacio de Isora 45 42
 Hotel Suite Villa Maria 26 23
 Iberostar Anthelia 21 19
 Iberostar El Mirador 21 19
 Iberostar Grand Salome 21 19
 Jardines de Nivaria 20 19
 Melia Hacienda del Conde 70 73
 Red Level at Gran Melia Palacio de Isora 45 42
 Royal Garden Villas 25 22
 Royal Hideaway Corales Suite 23 21
 Royal Hideaway Corales Beach 23 21
  Sheraton la Caleta 25 23
 The Ritz-Carlton, Abama 34 32

Uw	privétransfer	wordt	uitgevoerd	in	een	Mercedes	C-klasse	of	vergelijkbaar	auto	(1-3	inzit-
tenden)	of	een	minibusje	(4-7	inzittenden).

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Tijdens	uw	verblijf	zal	onze	host(ess)	de	dag	na	aankomst	contact	met	u	opnemen.	Hij/zij	zal	
u lokale informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle	hotels	die	wij	op	Tenerife	hebben	gecontracteerd	leveren	een	gratis	wifi	service.	In	The	
Ritz-Carlton,	Abama	is	dit	low	speed	wifi	(informatie	onder	voorbehoud	van	wijzigingen).	

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin het Economy Class gedeelte, van 

harte aanbevelen!



362 - SILVERJET VAKANTIES

TRANSAVIA   TUI FLY     CONDOR    IBERIA
di,	do:	HV	6705	/	HV	6706	 	 	 di,	do,	zo:	OR	523	/	OR	524	*	 	 	 	 	ma,	di,	do,	za:	DE	1456	/	DE	1457	 	 	dagelijks:	IB	3721	/	IB	3906	 	
H:  Amsterdam v. 14.45 H:  Amsterdam v.    H:  Düsseldorf v. 12.50  H:  Amsterdam v. 07.55
 Fuerteventura a. 18.15  Fuerteventura a.     Fuerteventura a. 16.20   Madrid a. 10.35
T:  Fuerteventura v. 19.00 T:  Fuerteventura ** v.    T:  Fuerteventura v. 17.30   Madrid v. 11.30
 Amsterdam a. 00.20*  Amsterdam a.     Düsseldorf a. 22.45   Fuerteventura a. 13.15
     * Niet op dinsdag van 14 mei t/m 2 juli          
zo: HV 6705 / HV 6706   **	Mogelijk	met	tussenlanding	 	 	 	 		 	 	 	 	dagelijks:	IB	3907	/	IB	3720	 	
H:  Amsterdam v. 06.15            T:  Fuerteventura v. 13.50
 Fuerteventura a. 09.45             Madrid a. 17.25
T:  Fuerteventura v. 10.35             Madrid v. 19.50
 Amsterdam a. 15.55             Amsterdam a. 22.25
* Aankomst de volgende dag              
              
              
              
              
                  
              
              
     

       
     Vanaf-prijs hogere klasse:         Indicatietoeslag hogere klasse:  
     Comfort Stoel € 30,-       Business Class € 702,-

SPANJE   Fuerteventura

FUERTEVENTURA  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	op	Fuerteventura	1	uur	vroeger
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Fuerteventura	 is	 het	 zonnigste	 van	 alle	 Canarische	 eilanden	 en	 dankzij	 de	 constante	
noordnoordoostenwind	wordt	de	 temperatuur	er	vrijwel	nooit	onaangenaam.	De	naam	Fu-
erteventura betekent dan ook “sterke wind”. De regenval op Fuerteventura is zo gering dat al 
het drinkwater geïmporteerd moet worden vanaf Gran Canaria of Tenerife. De zonzekerheid 
en het feit dat het op Fuerteventura zelden benauwd wordt maken het tot een zeer populaire 
strandbestemming. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.
 
Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	van	onze	
lokale	agent	om	u	te	assisteren	bij	uw	privétransfer	naar	de	accommodatie	van	uw	keuze.	Hij/
zij	zal	u	ook	uw	welkomstenvelop	overhandigen.

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Fuerteventura Gran Hotel Atlantis Bahia Real 36 30
 Sheraton Fuerteventura 8 10

Op	Fuerteventura	worden	uw	privétransfers	uitgevoerd	in	een	Audi	A6	of	vergelijkbaar	(1-3	
inzittenden)	of	een	minibusje	(4-7	inzittenden).

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Tijdens	uw	verblijf	zal	onze	host(ess)	de	dag	na	aankomst	contact	met	u	opnemen.	Hij/zij	zal	
u lokale informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Op	Fuerteventura	is	wifi	op	de	kamer	gratis	in	beide	hotels	(informatie	onder	voorbehoud	van	
wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin het Economy Class gedeelte, van 

harte aanbevelen!



363 - SILVERJET VAKANTIES

TRANSAVIA   TUI FLY     CONDOR    IBERIA
di,	do:	HV	5685	/	HV	5686	*	 	 	 di,	do,	zo:	OR	523	/	OR	524	*	 	 	 	 	di:	DE	1420	/	DE	1421	 	 	 	dagelijks:	IB	3721	/	IB	3856	 	
H:  Amsterdam v. 06.00 H:  Amsterdam v.    H:  Düsseldorf v. 06.15 H:  Amsterdam v. 07.55
 Arrecife a. 09.25  Arrecife a.     Arrecife a. 09.50   Madrid a. 10.35
T:  Arrecife v. 10.10 T:  Arrecife ** v.    T:  Arrecife v. 17.25   Madrid v. 11.30
 Amsterdam a. 15.25  Amsterdam a.     Düsseldorf a. 22.45   Arrecife a. 13.30
* Op donderdag alleen van 4 juli t/m 29 augustus * Van 7 mei t/m 25 juni niet op dinsdag          
     **	Mogelijk	met	tussenlanding	 	 	 	 	vr:	DE	1420	/	DE	1421	 	 	 	dagelijks:	IB	3857	/	IB	3720	 	
za: HV 5683 / HV 5684         H:  Düsseldorf v. 06.10  T:  Arrecife v. 13.35
H:  Amsterdam v. 13.00        Arrecife a. 09.45   Madrid a. 17.05
 Arrecife a. 16.25       T:  Arrecife v. 10.45   Madrid v. 19.50
T:  Arrecife v. 19.45        Düsseldorf a. 16.05   Amsterdam a. 22.25
 Amsterdam a. 01.00 **            
              
di, za: HV 6357 / HV 6358              
H:  Eindhoven v. 15.35            
 Arrecife a. 19.00            
T:  Arrecife v. 17.10            
 Eindhoven a. 22.15            
              
zo: HV 5121 / HV 5122              
H:  Rotterdam v. 13.20            
 Arrecife a. 16.45            
T:  Arrecife v. 17.30            
 Rotterdam a. 22.45            
** Aankomst de volgende dag    

     Vanaf-prijs hogere klasse:         Indicatietoeslag hogere klasse:  
     Comfort Stoel € 30,-       Business Class € 702,-

SPANJE   Lanzarote

LANZAROTE  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil:	Het	is	op	Lanzarote	1	uur	vroeger
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Lanzarote is een van de meest aangename bestemmingen van Europa. Door de ligging ten 
westen	van	het	Afrikaanse	vasteland	wordt	overdag	vrijwel	altijd	de	20	graden	grens	bereikt	
en	loopt	de	temperatuur	in	de	zomermaanden	al	snel	op	tot	zo’n	28	graden.	Doordat	het	groot-
ste	deel	van	het	eiland	gedurende	een	groot	deel	van	het	jaar	te	maken	heeft	met	vrij	sterke	
passaatwinden voelt het zelden te heet aan. Veel hangt af van de ligging. Plaatsen zoals Puer-
to del Carmen voelen doordat de wind hier minder goed voelbaar is een stuk warmer aan dan 
bijvoorbeeld	de	iets	hoger	gelegen	residentiële	gebieden	rondom	Playa	Blanca	in	het	zuiden	
van	het	eiland.	Neerslag	valt	er	weinig	op	Lanzarote.	Gemiddeld	krijgt	het	eiland	slechts	zo’n	
150	mm	regen	per	jaar	te	verwerken,	waarvan	vrijwel	alles	in	de	periode	oktober	tot	mei	valt.	
In	de	zomermaanden	is	neerslag	vrij	zeldzaam.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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. 

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Arrecife	een	loungebezoek	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,- per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	van	onze	
lokale	agent	om	u	te	assisteren	bij	uw	privétransfer	naar	de	accommodatie	van	uw	keuze.	Hij/
zij	zal	u	ook	uw	welkomstenvelop	overhandigen.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Arrecife Hotel Volcan Lanzarote 30 35
		 Princesa	Yaiza	 35	 30

Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een	goede	middenklasse	privétaxi	(max.	3	inzittenden). 
In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minibus.

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Tijdens	uw	verblijf	zal	onze	host(ess)	de	dag	na	aankomst	contact	met	u	opnemen.	Hij/zij	zal	
u lokale informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle	hotels	die	wij	op	Lanzarote	hebben	gecontracteerd	leveren	een	gratis	wifi	service	(infor-
matie	onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin het Economy Class gedeelte, van 

harte aanbevelen!
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TRANSAVIA   KLM     KLM    TAP AIR PORTUGAL
ma,	do,	za,	zo:	HV	6003	/	HV	6004	 	 dagelijks:	KL	1711	/	KL	1712	 	 	 	 	dagelijks:	KL	1693	/	KL	1694	 	 	 	dagelijks:	TP	669	/	TP	664	 	
H:  Amsterdam v. 18.35 H:  Amsterdam v. 09.00   H:  Amsterdam v. 08.55 H:  Amsterdam v. 07.00
 Porto a. 20.15  Porto a. 10.45    Lissabon a. 10.55   Lissabon a. 09.00
T:  Porto v. 20.55 T:  Porto v. 11.35   T:  Lissabon v. 11.40 T:  Lissabon v. 09.05
 Amsterdam a. 00.30*  Amsterdam a. 15.15    Amsterdam a. 15.40   Amsterdam a. 13.00
              
di,	wo,	vr:	HV	6001	/	HV	6002	 	 	 dagelijks:	KL	1715	/	KL	1712	 	 	 	 dagelijks:	KL	1697	/	KL	1696	 	 	 	dagelijks:	TP	663	/	TP	662	 	
H:  Amsterdam v. 06.05 H:  Amsterdam v. 20.30   H:  Amsterdam v. 20.55 H:  Amsterdam v. 13.45
 Porto a. 07.45  Porto a. 22.15    Lissabon a. 22.50   Lissabon a. 15.50
T:  Porto v. 08.25 T:  Porto v. 05.00   T:  Lissabon v. 15.35 T:  Lissabon v. 14.55
 Amsterdam a. 12.00  Amsterdam a. 08.40    Amsterdam a. 19.35   Amsterdam a. 18.50
* Aankomst de volgende dag              
	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 dagelijks:	TP	661	/	TP	668	 	
               H:  Amsterdam v. 19.40
                 Lissabon a. 21.45
                T:  Lissabon v. 18.35
                 Amsterdam a. 22.30
              
              
              
     Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:  
     Business Class €  1.124,-  Business Class €  1.274,-  Business Class € 757,-
     Comfort Zone stoel €  28,-  Comfort Zone stoel €  28,-    

PORTUGAL  Porto, Lissabon & Costa de Lisboa

PORTO  LISSABON  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Bestemmingsinformatie
Taal: Portugees.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil:	Het	is	in	Portugal	1	uur	vroeger.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Het weerbeeld van Portugal wordt vooral bepaald door de warme golfstroom van de Atlan-
tische	Oceaan,	waardoor	de	winters	zacht	zijn	en	het	in	de	zomermaanden	niet	verzengend	
heet	wordt.	De	 zomers	 zijn	droog,	met	 nauwelijks	 enige	neerslag.	Dankzij	de	 relatief	 lage	
luchtvochtigheid is het hier zelden te benauwd.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Porto	dan	wel	Lissabon	een	loungebezoek	
voor	u	regelen	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	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	van	Lissabon	verwelkomd	door	een	vertegenwoor-
dig(st)er	van	onze	lokale	agent	om	u	te	assisteren	bij	uw	privétransfer	naar	de	accommodatie	
van uw keuze. In Porto beschikt Silverjet Vakanties niet over een meet & greet service.

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur       in minuten
 PORTO
Porto Pestana Porto 22 27
 Infante Sagres 17 20
 COSTA DE LISBOA
Lissabon Pousada Cidadela Cascais 34 34
 Grande Real Villa Italia 38 40
 Hotel & Palacio Albatroz 35 35
 Palacio Estoril 30 25
 LISSABON
Lissabon Pousada de Lisboa 10 18
 Palacio do Governador 17 18
 Tivoli Avenida Liberdade 8 17

Uw	privétransfers	aan	de	Costa	de	Lisboa,	in	Lissabon	en	in	Porto	worden	uitgevoerd	in	een	
comfortabele	Mercedes	Sedan	of	gelijkwaardig	(max.	3	inzittenden).	In	geval	van	grotere	reis-
gezelschappen	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	Mercedes	Sprinter	(max.	7	inzittenden).

Autohuur
De	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	privétransfer	aan.	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
Tijdens	uw	verblijf	in	Lissabon	en	aan	de	Costa	de	Lisboa	zal	onze	host(ess)	contact	met	u	
opnemen.	Hij/zij	zal	u	lokale	informatie	verstrekken	en	u	informeren	over	uw	transfer	terug.	
In Porto beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Wifi
Alle door Silverjet Vakanties gecontracteerde hotels aan de Costa de Lisboa, in Lissabon en in 
Porto	leveren	deze	service	gratis	(informatie	onder	voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Economy	Comfort	Zone	
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!
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TRANSAVIA   TRANSAVIA     TAP AIR PORTUGAL    EUROWINGS
dagelijks:	HV	5361	/	HV	5362	 	 	 ma,	wo,	do,	za,	zo:	HV	6091	/	HV	6092	 	 	dagelijks:	TP	669	/	TP	1901	 	 	 ma,	wo,	vr:	EW	9642	/	EW	9643		
H:  Amsterdam v. 05.40 H:  Rotterdam v. 07.45   H:  Amsterdam v. 07.00 H:  Düsseldorf v. 14.35
 Faro a. 07.45  Faro a. 09.45    Lissabon a. 09.00   Faro a. 16.40
T: Faro v. 09.15 T: Faro v. 10.30    Lissabon v. 12.00 T: Faro v. 17.25
 Amsterdam a. 13.15  Rotterdam a. 14.20    Faro a. 12.45   Düsseldorf a. 21.30
              
ma,	di,	wo,	do,	za,	zo:	HV	5351	/	HV	5352	 ma,	di,	wo,	do,	vr,	zo:	HV	5203	/	HV	5204		 	dagelijks:	TP	1900	/	TP	664	 	 	 	za:	EW	9642	/	EW	9643	 	
H:  Amsterdam v. 16.55 H:  Rotterdam v. 17.45   T: Faro v. 06.00  H:  Düsseldorf v. 13.10
 Faro a. 19.00  Faro a. 19.45    Lissabon a. 06.45   Faro a. 15.15
T: Faro v. 20.30 T: Faro v. 18.45    Lissabon v. 09.05 T: Faro v. 16.00
 Amsterdam a. 00.30*  Rotterdam a. 22.35    Amsterdam a. 13.00   Düsseldorf a. 20.00
              
ma,	wo,	vr,	zo:	HV	6607	/	HV	6608	 	 za:	HV	6093	/	HV	6094	 	 	 	 	dagelijks:	TP	661	/	TP	1907	 	 	 	ma,	za:	EW	646	/	EW	647	 	
H:  Eindhoven v. 07.15 H:  Rotterdam v. 12.20   H:  Amsterdam v. 19.40 H:  Keulen v. 17.55
 Faro a. 09.15  Faro a. 14.20    Lissabon a. 21.45   Faro a. 20.00
T: Faro v. 09.55 T: Faro v. 07.45    Lissabon v. 23.05 T: Faro v. 20.50
 Eindhoven a. 13.50  Rotterdam a. 11.35    Faro a. 23.50   Keulen a. 00.55*
              
di,	wo,	do,	vr,	za,	zo:	HV	5513	/	HV	5514	 ma,	vr:	HV	6391	/	HV	6392	 	 	 	 	dagelijks:	TP	1902	/	TP	662	 	 	 	wo:	EW	646	/	EW	647	 	
H:  Eindhoven v. 16.05 H:  Groningen v. 16.50   T: Faro v. 11.00 H:  Keulen v. 05.35
 Faro a. 18.05  Faro a. 19.00    Lissabon a. 11.50   Faro a. 07.45
T: Faro v. 18.45 T: Faro v. 09.30    Lissabon v. 14.55 T: Faro v. 08.35
 Eindhoven a. 22.40  Groningen a. 13.35    Amsterdam a. 18.50   Keulen a. 12.40
* Aankomst de volgende dag             * Aankomst de volgende dag  
        
           Indicatietoeslag hogere klasse:      
           Business Class € 830,-    

PORTUGAL  Algarve

FARO  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Portugees.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil:	Het	is	in	Portugal	1	uur	vroeger.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
De	Algarve	heeft	een	Middellandse	Zeeklimaat.	In	de	winter	zijn	er	overdag	vaak	aangename	
lenteachtige	temperaturen	van	zo’n	15	tot	18	graden	en	in	zomermaanden	valt	er	erg	weinig	
neerslag. 
Het	binnenland	en	het	 oostelijk	deel	 van	de	Algarve	 kunnen	 in	 juli	 en	 augustus	 te	maken	
krijgen	met	hoge	temperaturen	van	wel	35	graden.	Als	het	heel	erg	warm	is,	zorgt	de	relatief	
lage luchtvochtigheid ervoor dat het niet te benauwd wordt en langs de kust is de hitte, van-
wege het koelere zeewater van de Atlantische Oceaan, over het algemeen goed te verdragen. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	 luchthaven	van	Faro	een	 loungebezoek	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,- per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	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
Faro Anantara Vilamoura 25 37
 Bella Vista  74 60
 Cascade Resort 90 60
 Dona Filipa 22 27
 Epic Sana 29 30
	 Pine	Cliffs	Resort	 30	 30
	 Quinta	do	Lago	 18	 25
 The Lake Spa Resort 25 37
 Tivoli Carvoeiro 66 51
 Tivoli Marina Vilamoura 25 30
 Vila Valverde 90 58
 Vila Vita Parc 57 45
 Vilalara Thalassa Resort 57 47

Uw	privétransfers	worden	uitgevoerd	in	een	Mercedes	E-klasse	of	gelijkwaardig	(max.	3	in-
zittenden).	In	geval	van	grotere	reisgezelschappen	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	Mercedes	
Viano	(max.	6	inzittenden).	Er	geldt	een	transfertoeslag	voor	transfers	die	na	21.00	uur	wor-
den uitgevoerd.

Autohuur inclusief
De	arrangementen	van	enkele	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	autohuur	van	
gerenommeerde	verhuurbedrijven	aan	en	zijn	gebaseerd	op	een	middenklasse	categorie		die	
wordt opgehaald en ingeleverd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huur-
auto	of	deze	voor	een	kortere	periode	huren	dan	kunnen	wij	transfers	voor	u	regelen	van	en	
naar	de	luchthaven.	Indien	gewenst	kunnen	wij	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	Voor	
nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens	uw	verblijf	zal	onze	host(ess)	contact	met	u	opnemen.	Hij/zij	zal	u	lokale	informatie	
verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle	door	ons	aangeboden	hotels	in	de	Algarve	bieden	gratis	wifi	aan	(informatie	onder	voor-
behoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.



TRANSAVIA   TUI FLY     TAP AIR PORTUGAL    CONDOR
di,	do,	za:	HV	6629	/	HV	6630	 	 	 di,	do,	za:	OR	647	/	OR	648		 	 	 	 	dagelijks:	TP	669	/	TP	1671	 	 	 	di,	do,	za:	DE	1414	/	DE	1415	 	
H:  Amsterdam v. 06.35 H:  Amsterdam v.   H:  Amsterdam v. 07.00 H:  Düsseldorf v. 13.25
 Funchal a. 09.45  Funchal a.     Lissabon a. 09.00   Funchal a. 16.40
T:  Funchal v. 10.30 T:  Funchal * v.     Lissabon v. 10.40 T:  Funchal v. 17.35
 Amsterdam a. 15.30  Amsterdam a.     Funchal a. 12.25   Düsseldorf a. 22.35
	 		 	 	 *	Mogelijk	met	een	tussenlanding          
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	dagelijks:	TP	1674	/	TP	662	 	 	 	do:	DE	1822	/	DE	1823	 	
           T:  Funchal v. 10.00 H:  Keulen v. 06.10
            Lissabon a. 11.35   Funchal a. 09.15
            Lissabon v. 14.55 T:  Funchal v. 10.15
            Amsterdam a. 18.50   Keulen a. 15.10
              
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	dagelijks:	TP	663	/	TP	1689	 	 	 		 	
           H:  Amsterdam v. 13.45    
            Lissabon a. 15.50   
            Lissabon v. 17.30    
            Funchal a. 19.15    
              
	 		 	 	 	 	 	 	 	 	dagelijks:	TP	1676	/	TP	668	 	 	 		 	
           T:  Funchal v. 16.00    
            Lissabon a. 17.35    
            Lissabon v. 18.35    
            Amsterdam a. 22.30    
              
     Vanaf-prijs hogere klasse:     Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:   
     Comfort Stoel € 30,-   Business Class € 976,-  Premium Economy Class € 445,-

366 - SILVERJET VAKANTIES366 - SILVERJET VAKANTIES

PORTUGAL  Madeira

FUNCHAL  

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	2018	en	zijn	onder	voorbehoud	van	wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Portugees.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil:	Het	is	op	Madeira	1	uur	vroeger.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Het eiland Madeira, ook wel eiland van de eeuwige lente genoemd, heeft een zacht en mild 
subtropisch	klimaat.	De	temperatuur	is	bijna	altijd	aangenaam	en	het	is	zeker	niet	te	warm,	
hoewel in de zomer het kwik incidenteel boven de 30 graden uit kan komen wanneer de Afri-
kaanse	leste-wind	waait.	Deze	wind	brengt	een	bijzonder	droge	warme	lucht	naar	het	eiland	
toe. De grote hoogteverschillen zorgen ervoor dat er op Madeira meerdere microklimaten 
voorkomen.	De	hoofdstad	Funchal	en	omgeving	zijn	een	stuk	droger	en	zonniger	dan	de	rest	
van het eiland.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien	u	een	Presidential	of	Royal	Suite	(of	gelijkwaardig)	in	een	van	de	accommodaties	van	
deze	 bestemming	boekt	 voorzien	wij	u	 van	 een	 limousineservice	 naar	 en	 van	 een	 van	 de	
Nederlandse	 luchthavens.	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	parkeren.	Op	Schiphol	bevelen	wij	u	P6	Valet	Parking	van	harte	aan!	Zie	voor	meer	informa-
tie blz. 8 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
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.

Voor	de	terugreis	kunnen	wij	op	de	luchthaven	van	Funchal	een	loungebezoek	voor	u	regelen	
voor	de	prijs	van	€ 25,- per	persoon.	Loungebezoek	voor	de	terugreis	dient	u	vooraf	bij	boe-
king te reserveren

Uw vliegklasse
Voor	een	optimaal	comfort	 tijdens	uw	vlucht	bestaat	bij	veel	 luchtvaartmaatschappijen	de	
mogelijkheid	om,	middels	een	toeslag	op	de	Economy	Class,	te	vliegen	in	meer	comfortabele	
klassen, zoals de Premium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar 
de	mogelijkheden.

Meet & Greet
U	wordt	bij	aankomst	op	de	luchthaven	verwelkomd	door	een	vertegenwoordig(st)er	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
Funchal	 Belmond	Reid’s	Palace	 23	 20
 Castanheiro Boutique Hotel 20 20
	 Quinta	da	Casa	Branca	 23	 19
	 Quinta	Jardins	do	Lago	 20	 19
		 The	Cliff	Bay	 23	 21

Uw	privétransfer	wordt	uitgevoerd	in	een	goede	middenklasse	privétaxi	(1-3	inzittenden).	In	
geval	van	grotere	gezelschappen	wordt	gebruik	gemaakt	van	een	minibus	(4-7	inzittenden).

Autohuur
De	arrangementen	van	enkele	hotels	op	deze	bestemming	bieden	wij	inclusief	autohuur	van	
gerenommeerde	verhuurbedrijven	aan	en	deze	zijn	gebaseerd	op	een	middenklasse	catego-
rie  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	een	huurauto	laten	afleveren	bij	uw	hotel.	
Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens	uw	verblijf	zal	onze	host(ess)	telefonisch	contact	met	u	opnemen.	Hij/zij	zal	u	lokale	
informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle	hotels	die	wij	op	Madeira	hebben	gecontracteerd	bieden	gratis	wifi	aan	(informatie	onder	
voorbehoud	van	wijzigingen).

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 gelegen-
heid	van	het	vieren	van	een	bijzondere	datum?	Champagne?	Theater-	of	dinerreserveringen	
maken?	Wij	regelen	het	graag.	Vraag	onze	Luxury	Travel	Consultants	om	advies.

NB. Daar	TUI	fly	op	basis	van	
zogeheten chartervluchten werkt 

worden	de	vertrek-	en	aankomsttijden	op	
een	later	tijdstip	bekend	gemaakt!

Vliegtip!  
Voor meer beenruimte en comfort

kunnen	wij	u	de	Comfort	stoel,	gelegen	
voorin het Economy Class gedeelte, van 

harte aanbevelen!
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AANSPRAKELIJKHEID
Degene	 die	 de	 reis	 boekt,	 is	 altijd	 hoofdelijk	 aansprakelijk	
voor alle afspraken die door hem/haar, ook voor andere 
deelnemers worden gemaakt. 

ACCOMMODATIE
Aankomst en Vertrek
Een internationale regel bepaalt, dat u op de dag van vertrek 
uw accommodatie tussen 10.00 en 12.00 uur dient te verlaten 
(zie	 ook	 het	 informatiemateriaal	 op	 uw	 kamer).	 Deze	 wordt	
vastgesteld door de directie van de accommodatie en houdt 
verband	met	de	tijd	die	benodigd	is	voor	het	schoon-	en	gereed- 
maken van de accommodatie voor de op die dag aankomende 
gasten. Op de dag van aankomst moet u er dan ook rekening 
mee houden dat uw geboekte accommodatie in de meeste 
gevallen pas na 15.00 uur beschikbaar is. Wilt u om reden van 
een	late	vertrektijd	langer	gebruik	maken	van	uw	kamer,	dan	
kunt u een dag vóór vertrek met de hotelreceptie bespreken 
of	er	mogelijkheden	zijn	voor	een	zogeheten	 ‘late	check-out’	
of	dat	de	mogelijkheid	bestaat	tot	het	boeken	(tegen	betaling)	
van	een	extra	nacht.	Zij	zullen	u	indien	mogelijk	van	dienst	zijn,	
wel dan niet tegen een ter plaatse te betalen vergoeding. Wilt 
u	vooraf	deze	zekerheid,	dan	adviseren	wij	u	reeds	bij	boeking	
een extra nacht te reserveren!

Classificatie
Bij	de	publicatie	van	hotels	en	resorts	in	ons	programma	han- 
teren	 wij	 als	 basis	 de	 officiële	 classificatie,	 zoals	 die	 in	 het	
betreffende	land	van	toepassing	is.	Elk	land	heeft	echter	een 
eigen	 beoordelingssysteem	 waardoor	 vergelijking	 niet	 altijd 
goed	mogelijk	 is.	 Indien	de	classificatie	naar	onze	professio-
nele mening zou kunnen leiden tot een onterecht hoog of laag 
verwachtingspatroon maken we hiervan melding in de be- 
schrijving	 van	 de	 accommodatie.	 U	 kunt	 hierbij	 denken	 aan	
een	5*	hotel	welke	door	ons	wordt	geclassificeerd	als	een	4*	
Deluxe omdat het vanwege het kleinschalige karakter slechts 
beperkte	voorzieningen	biedt.	Er	zijn	enkele	hotels	in	ons	pro-
gramma die een vergrotende trap van luxe bieden, zowel qua 
uitstraling	als	serviceniveau.	Deze	superieure	hotels	geven	wij 
6* om dat exclusieve karakter te benadrukken. Ondanks de grote 
verscheidenheid	hebben	wij	ons	beperkt	tot	zes	classificaties,	
te weten: 4*, 4* Superior, 4* Deluxe, 5*, 5* Deluxe en 6*.

Waardering
Bij	de	hotels	vermelden	wij	de	beoordelingen	die	eerdere	gasten 
hebben doorgegeven aan Tripadvisor, de grootste hotelverge- 
lijkingssite	 ter	 wereld.	 Tripadvisor	 hanteert	 een	 “bolletjes”-
systeem:
5	=	uitmuntend;	4,5	=	zeer	goed	tot	uitmuntend;	4	=	zeer	goed;	
3,5	=	goed	tot	zeer	goed;	3	=	goed;	2	=	redelijk;	1	=	niet	aan	te	
raden.
De	vermelde	beoordelingen	zijn	van	Tripadvisor	overgenomen	
per	november	2018.	Sindsdien	kunnen	wijzigingen	zijn	opge-
treden. Op onze website vindt u de meest actuele beoordeling.

Faciliteiten
In de meeste accommodaties wordt een aantal faciliteiten 
aangeboden. Indien er ter plaatse betalingen moeten worden 
gedaan	 voor	 het	 gebruik	 hiervan	 geven	 wij	 dat,	 indien	
ons	 bekend,	 aan	 bij	 de	 betreffende	 bestemming	 en	 in	 de	
uitgebreide	 hotelbeschrijvingen.	 Eén	 en	 ander	 is	 gebaseerd	
op gegevens, zoals die bekend waren op het moment dat dit 
programma	werd	 voorbereid	 (juni	 2018).	 In	 een	 enkel	 geval	
brengt	 een	 hotel	 bij	 de	 aanvang	 van	 een	 nieuw	 seizoen	 een	
wijziging	aan	waarvoor	Silverjet	Vakanties	niet	aansprakelijk	
gesteld kan worden. 

Kamerindeling
Eenpersoonskamers	 zijn	 veelal	 beperkt	 verkrijgbaar	 en	 zijn	
vrijwel	altijd	op	aanvraag.	In	de	meeste	gevallen	heeft	Silverjet	
met	het	hotel	afspraken	gemaakt	waarbij	u	wordt	geboekt	in	
een	 tweepersoonskamer	voor	alleengebruik.	Bij	een	drieper-
soonskamer	kan	er	sprake	zijn	van	een	kamer	met	drie	bedden 
of	een	ruimere	tweepersoonskamer	met	bijplaatsing	van	een	
derde	 roll-away-bed,	 waardoor	 u	 een	 prijsvoordeel	 geniet.	
Deze combinatie gaat meestal wel ten koste van enig comfort!
De meeste kamers in de Caribbean beschikken over 2 queen-
size	bedden	van	140	x	200	cm	en	zijn	geschikt	voor	maximaal	 

2 volwassenen + 2 kinderen tot 12 jaar. Indien de kamer voorzien 
is	van	een	kingsize	bed	kan	er	doorgaans	(tegen	betaling)	een 
extra	roll-away-bed	worden	bijgeplaatst.	Mede	gelet	op	de	even- 
eens	aanwezige	extra	bagage	levert	u	met	zo’n	combinatie	ook 
hier in op uw comfort en is deze om die reden wellicht niet 
wenselijk.

Kledingvoorschriften
U	kunt	er	vanuit	gaan	dat	er	bij	een	5*	hotel	(en	zeker	5*	Deluxe 
en	 6*)	 kledingvoorschriften	 van	 toepassing	 zijn,	 vooral	 in	
verschillende	 restaurants	 tijdens	 het	 diner.	 Om	 die	 reden	
is het aan te bevelen om voor de zekerheid een avondjurk, 
pantalon, colbert en een stropdas in uw bagage mee te 
nemen.	Tijdens	 feestdagen	met	mogelijke	galadiners	 is	men	
hier extra streng op.

Ongedierte
Op verre bestemmingen en in landen rond de Middellandse Zee 
komt	 ongedierte	 (zoals	mieren	 en	 kakkerlakken)	 vaker	 voor 
dan	 wij	 in	 Nederland	 zijn	 gewend.	 Dit	 komt	 doorgaans	 niet 
door onvoldoende hygiëne, maar vloeit voort uit klimato-
logische omstandigheden als luchtvochtigheid en warmte. 
Om	dergelijke	 situaties	 zoveel	mogelijk	 tegen	 te	 gaan	 raden 
wij	aan	uw	etenswaren	 te	verpakken	 in	plastic	zakken	en	 te 
bewaren	in	een	koelkast.	Wij	adviseren	u	van	de	aanwezigheid 
van	 ongedierte	 melding	 te	 maken	 bij	 de	 accommodatie- 
verschaffer,	 zodat	 deze	 zijn	 best	 kan	 doen	 u	 van	 dit	 on- 
gewenste bezoek af te helpen. Ook de aanwezigheid van 
(zwerf-)katten	 en	 honden	 komt	 soms	 voor.	 De	 aanwezigheid	
van deze dieren en ongewenste insecten kan helaas nooit 
geheel uitgesloten worden.

Schoonmaak
Waar niets wordt vermeld gelden over het algemeen de vol-
gende	richtlijnen.	Appartementen/bungalows:	3	à	4x	per	week 
een schoonmaakbeurt en wisseling van linnengoed. Hotels: 
dagelijkse	 schoonmaakbeurt	 en	 handdoekwisseling;	 het	
linnengoed wordt in een 4* hotel meestal 3x per week ver-
schoond,	in	5*	hotels	vrijwel	altijd	dagelijks.

Ter plaatse omboeken
Mocht u ter plaatse om wat voor reden dan ook van acco-
mmodatie willen wisselen, houdt u er dan rekening mee dat 
het	 in	 eerste	 instantie	 door	 u	 geboekte	 hotel	 niet	 altijd	 de	
kosten van de niet gebruikte nachten restitueert, ondanks 
eventuele mondelinge toezeggingen door het hotelpersoneel. 
In basis gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in de 
ANVR-reisvoorwaarden	 (zie	 ook	 www.anvr.nl).	 Neemt	 u	 in	
voorkomende	 gevallen	 altijd	 contact	 op	 met	 onze	 lokale	
vertegenwoordiging.	 Zij	 zullen	 u	 hierbij	 te	 allen	 tijde	 be- 
hulpzaam	zijn	en	adviseren.	Ter	plaatse	dient	u	zelf	de	kosten	
voor de nieuwe accommodatie te voldoen, dit vaak tegen de 
dan	geldige	dagprijzen	van	het	hotel.

Waarborgsom
Het	 is	 bij	 alle	 soorten	 accommodaties	 gebruikelijk,	 dat	 u	 bij	
aankomst een waarborgsom betaalt, die hoog op kan lopen. 
Kunt u een creditcard overhandigen dan is dit meestal 
afdoende	 als	 garantie	 voor	 de	 borg.	 Deze	 borg	 wordt	 u	 bij 
vertrek	terugbetaald,	tenzij	er	aanleiding	bestaat	tot	(gedeel-
telijke)	 inhouding	 wegens	 schade	 of	 anderszins.	 Is	 dat	 aan	
de orde vraagt u dan om een rekening en controleer deze op 
juistheid. In sommige gevallen kunt u deze rekening voor-
leggen aan uw verzekering voor vergoeding. Een zorgvuldige 
inventarisatie	bij	het	inchecken	voorkomt	verrassingen.

Wifi
Vrijwel	 alle	 hotels	 die	 wij	 in	 deze	 brochure	 aanbieden	 be- 
schikken	 over	 wifi	 en	 bieden	 deze	 service	 gratis	 aan	 in	 de	
openbare ruimten en/of op de kamer. Daar waar hotels ter 
plaatse	 geld	 voor	 deze	 service	 vragen	 vermelden	wij	 dit	 op	
de	betreffende	Reisinformatiepagina	achterin	deze	brochure.	
Deze informatie is verzameld in november 2018 en kan sinds-
dien	zijn	gewijzigd.	De	kwaliteit	en	snelheid	van	de	wifi	is	per 
land en accommodatie verschillend. Silverjet Vakanties kan 
hierop	geen	enkele	invloed	uitoefenen	of	bij	falen	aansprake-
lijk	worden	gesteld.

ANNULERING
Silverjet Vakanties hanteert de volgende annuleringskosten 
op alle arrangementen:
•	Bij	annulering	tot	de	30e	kalenderdag	(exclusief)	vóór	de	ver- 
 trekdag: 15% van de reissom 
•	Bij	annulering	vanaf	de	30e	kalenderdag	(inclusief)	tot	de	15e 
		 kalenderdag	(exclusief)	vóór	de	vertrekdag:	50%	van	de	reis-	
	 som;
•	Bij	annulering	vanaf	de	15e	kalenderdag	(inclusief)	de	volle- 
	 dige	reissom	(=100%)

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Wij	 maken	 u	 nadrukkelijk	 attent	 op	 het	 feit	 dat	 sommige	
hotels in het hoogseizoen en rond feestdagen regelmatig 
strengere betalings- en annuleringsbepalingen hanteren. In 
voorkomende	gevallen	informeren	wij	u	bij	boeking	over	deze 
afwijking.	Voor	afslagtijden	bij	golfarrangementen	zijn	wisse- 
lende voorwaarden van toepassing, waarover u ook geïnfor-
meerd	wordt	bij	boeking.	Voorts	gelden	bij	low	cost	airlines	en	
bepaalde	 lijndienstreserveringen	eveneens	afwijkende	annu-
leringsvoorwaarden, te weten 100% kosten direct na boeking. 
Wellicht	 een	 extra	 reden	 om	 bij	 boeking	 een	 passende	 ver-
zekering af te sluiten. 

ANVR REIZIGERSVOORWAARDEN
Silverjet	 Vakanties	 (KvK	 8075155)	 is	 aange-
sloten	bij	de	Algemene	Nederlandse	Vereniging 
van	Reisondernemingen	(ANVR).	Deze	vereniging 
hanteert strenge normen voor het lidmaatschap 
en bevordert de kwaliteit van reizen en van infor- 

matie daarover. De reizen in deze brochure worden aangebo-
den onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van 
toepassing	 zijn	op	alle	 aanbiedingen	 in	deze	brochure	 tenzij	
uitdrukkelijk	 wordt	 aangegeven	 dat	 dit	 niet	 het	 geval	 is.	 De	
ANVR-Reizigersvoorwaarden worden samen met de factuur 
digitaal	 naar	 u	 toegestuurd.	 Deze	 en	 andere	 informatie	 zijn	
ook terug te vinden op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf 

Indien	u	een	Silverjetvakantie	boekt	bij	een	ANVR 
reisburo of een Zelfstandig Reis Adviseur  dan gel- 
den in basis de ANVR-Reisvoorwaarden. Wanneer 
betreffende	wederverkoper	aanvullende	diensten 
(bv.	 een	 huurauto)	 toevoegt	 aan	 de	Silverjetreis	
dan	gelden	de	ANVR	GRA-voorwaarden	(GRA	be- 

tekent	 Gekoppeld	 Reis	 Arrangement).	 Een	 afschrift	 daarvan	
kunt	u	bij	uw	wederverkoper	verkrijgen.	De	GRA-voorwaarden	
zijn	ook	gepubliceerd	op	www.anvr.nl

Enkele afwijkende bepalingen zijn door Silverjet Vakanties 
zelf vastgesteld te weten afwijkende annuleringsvoorwaar-
den (zie hierboven) en aanbetalingen voor zogeheten low 
cost lucht-vaartmaatschappijen. 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.

BESTRIJDING KINDERPROSTITUTIE (ECPAT)
Silverjet Vakanties steunt actief de ANVR en ECPATNL 
in	 de	 bestrijding	 van	 kinderprostitutie	 in	 vakantie- 
landen.	Wij	 nodigen	 u	 uit	 met	 ons	 alert	 te	 zijn	 op 
misbruik van kinderen: 
(www.meldkindersekstoerisme.nl).

CALAMITEITENFONDS
Silverjet	Vakanties	(KvK	8075155)	is	aangesloten	
bij	 de	 Stichting	 Calamiteitenfonds	 Reizen.	
Binnen de grenzen van de garantieregeling 
van het Calamiteitenfonds vallen de in deze 

brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van het 
Calamiteitenfonds. Boekt u uw Silverjet vakantie via uw reis- 
bureau	 dan	 betaalt	 u	 de	 bijdrage	 Calamiteitenfonds	 per	
01/07/18 aan uw reisbureau, boekt u uw reis rechtstreeks 
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bij	Silverjet	Vakanties	 dan	brengen	wij	u	 de	 kosten	 voor	 het	
Calamiteitenfonds in rekening. Deze garantie houdt in dat u als 
consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde 
reis:
•	(een	deel	van)	uw	reissom	terugkrijgt	 indien	wij	de	reis	als 
  gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uit- 
	 voeren;
•	de	noodzakelijke	meerkosten	vergoed	krijgt	indien	wij	als	ge- 
 volg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien 
		 wij	u	vervroegd	moeten	repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuur-
ramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Zie tevens voor 
nadere informatie www.calamiteitenfonds.nl.

CODE REISAANBIEDINGEN
Volgens	de	‘Code	Reisaanbiedingen’	worden	de	prijzen	in	deze 
brochure inclusief toeslagen als voor brandstof, luchthaven-
belastingen	en	overige	onvermijdbare	kosten	aangeboden.	De	
Code stelt de gedragsregels vast voor aanbieders van reis-, 
recreatie-,	 vervoers-	 en	 verblijfsdiensten	 inzake	 openbare	
reclame-uitingen	 wat	 betreft	 de	 prijsstelling	 en	 de	 beschik-
baarheid van aanbiedingen. Het verplicht de reisaanbieder dat 
alle	kosten	die	benodigd	zijn	om	de	reis	te	kunnen	maken,	bij	
de	reissom	inbegrepen	zijn.
Voor	algemene	regels	 inzake	 reclame-uitingen	verwijzen	wij	
u	naar	de	Nederlandse	Reclame	Code	(www.reclamecode.nl). 
Deze Code is vastgesteld door de brancheorganisaties ANVR, 
BARIN, HISWA en Vereniging KNV, na overleg met de Consu-
mentenbond, de Stichting Reclame Code en de toenmalige 
ministeries van Economische Zaken en van Verkeer en 
Waterstaat	en	geldt	voor	de	Nederlandse	(vakantie-)markt.
Al	 onze	 gepubliceerde	 prijzen	 zijn	 gebaseerd	 op	 de	 goed-
koopste	 boekingsklasse	 van	 een	 luchtvaartmaatschappij.	
Er	 kunnen	 wel	 hogere	 prijzen	 ontstaan	 vanwege	 een	
hogere boekingsklasse of de keuze voor een andere lucht- 
vaartmaatschappij,	 waarbij	 ook	 de	 brandstof-	 en	 belasting-
heffingen	omhoog	kunnen	gaan.

DUURZAAM TOERISME
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening 
houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan 
volgende	 generaties	 aantrekkelijke	 bestemmingen	 kunnen	
worden aangeboden. 
De	ANVR-reisbranche	voelt	zich	hierbij	betrokken	en	zet	zich	
in	voor	Duurzaam	Toeristisch	Ondernemen	 (DTO).	Zo	voldoet	
Silverjet	Vakanties	aan	de	ANVR-DTO	verplichting,	waarbij	de	
reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft 
aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. 
Ook	hebben	wij	een	beleidsverklaring	en	een	programma	met	
praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven 
hoe	 wij	 nu	 en	 in	 de	 toekomst	 met	 de	 zorg	 voor	 het	 milieu	
omgaan. U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. 
duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op de website 
(www.silverjet.nl).	Maar	duurzaam	toerisme	is	niet	alleen	iets	
voor	 reisondernemingen.	 U	 bent	 als	 vakantieganger	 daarbij 
een	onmisbare	schakel	(zie	www.anvr.nl:	Duurzaam	Toerisme). 

GreenSeat
Silverjet Vakanties realiseert zich goed dat de 
schoonheid van de natuur onderdeel is van een 
onvergetelijke	vakantie	en	steunt	daarom	Green- 

Seat.	 GreenSeat	 biedt	 u	 de	mogelijkheid	 de	 schadelijke	 uit-
stoot 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	 vakantie-
bestemmingen. 
Meer	weten	en	meedoen?	Ga	naar	www.greenseat.nl.

EXCURSIES & AUTOHUUR
Onze vertegenwoordiging op de vakantiebestemming zal u 
graag	 informeren	over	 de	plaatselijke	 activiteiten	 en	bemid-
delen	 bij	 het	 boeken	 van	 excursies	 en/of	 autohuur.	 De	
verantwoordelijkheid	voor	wat	betreft	de	uitvoering	van	deze 
niet	bij	het	Silverjet-arrangement	inbegrepen	diensten	berust 
echter	 uitsluitend	 bij	 de	 betrokken	 lokale	 organisator,	 resp.	
autoverhuurbedrijf,	 boot-	 of	 busonderneming.	 Conform	 de	
ANVR	 voorwaarden	 is	 Silverjet	 Vakanties	 aansprakelijk	 voor 
de	diensten	die	zij	via	haar	brochures	en/of	website	aanbiedt	
en	 bij	 de	 boeking	 zijn	 vastgelegd.	 Silverjet	 Vakanties	 is	 na- 
drukkelijk	 niet	 aansprakelijk	 voor	 eventuele	 schade	 en/of 
vervolgschades	 welke	 ontstaan	 bij	 door	 u	 op	 de	 vakantie-
bestemming	 en	 niet	 bij	 Silverjet	 geboekte	 diensten	 door	
derden als auto-, scooterhuur, excursies etc. Ook niet indien 
onze	 lokale	 vertegenwoordiger	 uit	 serviceoogpunt	 hierbij 
bemiddelt. De via Silverjet Vakanties aangeboden autohuur 
(die	 u	 in	 Nederland	 boekt)	 vallen	 wel	 onder	 verantwoorde-
lijkheid	 van	Silverjet	Vakanties	 en	 zijn	 doorgaans	 goedkoper	
dan	de	prijzen	ter	plaatse.	

GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voor enkele in dit programma aangeboden bestemmingen 
gelden	 adviezen,	 respectievelijk	 voorschriften	 op	 het	 gebied	

van uw gezondheid. U dient zich vooraf te informeren of er 
vaccinaties	 en/of	 gebruik	 van	 bijvoorbeeld	 malariatabletten	
nodig	zijn	voor	uw	vakantiebestemming.	Voor	meer	informatie	
kunt u zich wenden tot uw reisadviseur, huisarts, GG&GD of di- 
verse	informatielijnen	(zoals	www.gezondopreis.nl,	www.lcr.nl	
en	www.tropenzorg.nl).

KINDER- & BABYKORTINGEN
Silverjet Vakanties biedt gezinnen met kinderen t/m 11, soms 
t/m 18 jaar, vaak hoge kinderkortingen. Deze kortingen worden 
veelal alleen verstrekt indien het kind of de kinderen worden 
vergezeld door minimaal 2 volbetalende personen.	De	leeftijd 
 op de dag van vertrek is bepalend voor de reductie. 
Baby’s t/m 1 jaar	krijgen	meestal	90%	korting	op	het	volwas- 
senentarief van de vlucht of betalen een vastgesteld bedrag 
voor	 vervoers-/administratiekosten.	 Er	 zijn	 per	 luchtvaart-
maatschappij	en	hotel	echter	dikwijls	grote	verschillen.	Voor	
de	 prijzen	 voor	 baby’s	 verwijzen	 wij	 u	 dan	 ook	 naar	 onze	
verkoopafdeling.	Baby’s	hebben	geen	recht	op	een	eigen	stoel	
in	 het	 vliegtuig	 en	 veelal	 geen	 of	 beperkte	 bagagevrijdom,	
tenzij	u	 ervoor	 kiest	 het	 kindertarief	 te	 betalen.	 In	 de	hotels 
worden ze op de kamer van de volbetalende gasten onder-
gebracht.	 Baby’s	 tellen	 in	 een	 aantal	 gevallen	 mee	 voor	 de	
bepaling	 van	 de	 reissom.	 Eventuele	 kosten	 voor	 maaltijden	
en	babybedjes	worden	bij	sommige	hotels	vooraf	in	rekening	
gebracht en dienen op andere bestemmingen ter plaatse te 
worden voldaan.
Kinderen van 2 t/m 11 jaar	hebben	bij	de	meeste	lijndienst-
maatschappijen	 recht	 op	 een	 korting	 van	 25-33%	 op	 het 
volwassenentarief.	 Zij	 hebben	 recht	 op	 dezelfde	 bagagevrij-
dom	 als	 een	 volwassene.	 De	 maximale	 leeftijd	 waarop	 een 
kind in hotels voor een korting in aanmerking komt verschilt 
per	accommodatie.	In	de	hotels	is	de	kinderkorting	gewoonlijk	
alleen	 geldig	 indien	 zij	 op	 de	 kamer	 van	 de	 ouders	 slapen.	
Enkele hotels geven ook korting indien de ouders voor 2 of 3 
kinderen een eigen kamer wensen. Vraag onze afdeling verkoop 
voor	aanvullende	 informatie!	Het	 is	mogelijk	dat	bij	 speciale	
aanbiedingen	geen	of	een	afwijkende	kortingsregeling	van	toe- 
passing is.

MAALTIJDEN
Bij	arrangementen	gebaseerd	op	alleen	logies	zijn	geen	maal-
tijden	 inbegrepen.	Bij	 logies	met	ontbijt	begint	de	verzorging	
met	het	ontbijt	op	de	dag	ná	aankomst	en	eindigt	met	het	ont- 
bijt	 op	 de	 dag	 van	 vertrek.	 Bij	 half-	 en	 volpension	 begint	 de	
verzorging met het diner of de lunch op de aankomstdag en 
eindigt	 met	 het	 ontbijt	 op	 de	 dag	 van	 vertrek.	 De	 geboekte	
maaltijden	voor	half-	en	volpension	(lunch	en/of	diner)	worden	
doorgaans gebruikt in het hoofdrestaurant van het hotel en 
hierbij	gaat	het	meestal	om	een	buffet.	Op	à	la	carte	maaltijden	
en	maaltijden	in	andere	restaurants	van	het	complex	krijgt	u	
in enkele gevallen een door het hotel vastgestelde credit zodat 
u in voornoemde restaurants een korting geniet. Roomservice 
valt niet onder de verzorging en dient ter plaatse te worden 
afgerekend.	 Eventueel	 niet	 genoten	 maaltijden,	 bijvoorbeeld 
door	 een	 vroeg	 vertrek	 of	 late	 aankomst	 (ook	 in	 geval	 van	
vertraging)	worden	door	het	hotel	niet	vergoed	en	kunnen	na	
terugkeer niet door Silverjet Vakanties worden gerestitueerd. 
Aanbiedingen	 als	 bijvoorbeeld	 14=12	 betreffen	 vaak	 alleen	
de	kamerprijs.	Indien	de	reis	wordt	aangeboden	op	basis	van	
logies/ontbijt	of	halfpension	kan	dit	betekenen	dat	u	over	de	
gratis	 nachten	 wel	 de	 betreffende	 maaltijden	 doorberekend	
krijgt.	Hebt	u	geboekt	op	basis	van	all-inclusive	dan	start	de 
verzorging	 in	 vrijwel	 alle	 accommodaties	 vanaf	 het	moment	
dat u bent ingecheckt en eindigt de verzorging op het moment 
dat	u	uitcheckt.	Naast	volpension	(ontbijt,	lunch	en	diner)	zijn	
meerdere	extra’s	inbegrepen.	Dit	kan	variëren	van	lokale	(non)- 
alcoholische	drankjes	en	snacks	tot	het	gebruik	van	 (water-)	
sportfaciliteiten.	 In	 de	 regel	 zijn	 geïmporteerde	 alcoholische	
dranken,	bepaalde	gerechten	in	à	la	carte	restaurants,	gebruik	
van de minibar en roomservice niet inbegrepen of dient hier-
voor een toeslag te worden betaald. Houdt u er rekening mee 
dat deelname aan Kerst- en Nieuwjaarsdiners in veel gevallen 
verplicht	 is.	 Hiervoor	 geldt	 vaak	 een	 aanzienlijke	 toeslag.	
Gepaste	kleding	is	bij	deze	diners	een	vereiste!

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Artikel 3, lid 2 van de ANVR-reisvoorwaarden vereist de ver- 
strekking	 van	 persoonlijke	 gegevens	 die	 voor	 de	 juiste	 uit-
voering	 van	 de	 reis	 van	 belang	 kunnen	 zijn.	 Deze	 bepaling	
betreft	 niet	 alleen	 een	 geestelijke	 of	 lichamelijke	 handicap,	
maar	ook	andere	hoedanigheden,	die	bij	de	uitvoering	van	de 
reis voor de reiziger zelf, de reisorganisatie of de accommo-
datieverschaffer	 van	 belang	 kunnen	 zijn.	 Silverjet	 Vakanties	
houdt	 zich	 hierbij	 aan	 de	 AVG-wetgeving,	 welke	 per	 25	mei	
2018 is ingegaan. Zie ook de paragraaf: Reisdocumenten.

PREFERENTIE OF ESSENTIE
Silverjet Vakanties zal zich uiteraard optimaal inspannen om 
aan	eventuele	preferenties	(lees:	voorkeuren),	bij	boeking	op- 
gegeven, 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	

schriftelijk	 bevestigd,	 waarmee	 uw	 verzoek	 gegarandeerd	 is.	 
De kosten voor een essentie bedragen € 30,- per bevestigde 
aanvraag. Een aantal van onze accommodaties beschikt over 
voorzieningen voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. 
Silverjet	Vakanties	wil	v.w.b.	de	beschikbaarheid	altijd	zeker-
heid kunnen bieden en zal de aanvraag van deze speciale 
voorzieningen	 als	 een	 essentie	 behandelen.	 Zij	 zal	 de	
accommodatieverschaffer	 om	 een	 schriftelijke	 bevestiging	
vragen.

PROBLEMEN / KLACHTEN
Ondanks alle goede voorbereidingen kunnen er onverhoopt toch 
zaken	misgaan.	Mocht	het	voorkomen	dat	u	tijdens	de	reis	of 
uw	verblijf	een	fout	of	tekortkoming	ontdekt,	dan	dient	u	daar- 
van	meteen	melding	 te	maken	 bij	 de	 verantwoordelijke	 ver-
strekker	 van	 de	 dienst	 (bv.	 vervoerder	 of	 hotelier).	 Blijkt	 de	
fout	 of	 tekortkoming	 niet	 oplosbaar	 bij	 de	 verantwoordelijke	
verstrekker van de dienst, dient u hiervan melding te maken 
bij	 onze	 lokale	 vertegenwoordiger	 of	 eventueel	 bij	 Silverjet	
Vakanties	(tel.	+31	55	357	5500).	U	geeft	daarmee	de	gelegen-
heid de gemaakte fout te herstellen en verder ongemak of een 
klacht	te	voorkomen.	Mocht	de	klacht	niet	oplosbaar	zijn	dan	
dient	u	uw	bevindingen	binnen	 twee	maanden	na	afloop	van	
uw	vakantie	via	uw	boekingskantoor	schriftelijk	aan	ons	voor	
te leggen ter verdere zorgvuldige afhandeling. Indien u geen 
aantoonbare melding heeft gemaakt ter plaatse en daarmee 
geen gelegenheid heeft gegeven een fout of tekortkoming te 
herstellen,	kunnen	wij	na	afloop	van	uw	vakantie	geen	klacht	
hierover in behandeling nemen. 

REISBESCHEIDEN
Na	 tijdige	 ontvangst	 van	 uw	 betaling	 (uiterlijk	
6	weken	voor	vertrek)	ontvangt	u	ca.	15	dagen	
voor vertrek via uw boekingskantoor of thuis de 
reisbescheiden	(E-tickets,	vouchers	e.d.)	met	al- 
gemene	 en	 specifieke	 informatie	 in	 een	 fraai 
reisetui. Het is zaak deze documenten zorgvul- 

dig	 te	 controleren.	Met	de	bevestiging	voor	uw	 reis,	 hotel(s), 
appartement, villa, bungalow of andere geboekte arrange- 
menten	 ontvangt	 u	 tevens	 de	 adres(sen)	 en	 telefoonnum-
mer(s),	zodat	u	ook	voor	thuisblijvers	bereikbaar	bent.	U	kunt 
uw	 bagage	 voorzien	 van	 de	 bagagelabels	 die	 u	 bij	 uw	
reis-bescheiden	ontvangt.	Bij	boekingen	kort	voor	vertrek,	waar- 
bij	 het	 meestal	 niet	 meer	 mogelijk	 is	 de	 reisbescheiden	 te	
versturen,	 versturen	 wij	 alle	 benodigde	 reisdocumenten	 per	
e-mail. 

REISDOCUMENTEN
Bij	boeking	wordt	u	geïnformeerd	over	de	benodigde	reisdocu- 
menten voor de door u gekozen bestemming, zoals paspoort, 
visum	 e.d.	 Uitgangspunt	 hierbij	 is	 het	 Nederlandse	 staats-
burgerschap. In dit verband is ook van belang dat elk kind in 
het	bezit	dient	te	zijn	van	een	eigen	reisdocument.	Bijschrijving	
in het paspoort van de ouders is niet meer geldig. Reizigers 
met	 een	 andere	 dan	 de	 Nederlandse	 nationaliteit	 dienen	 bij 
hun reisbureau, ambassade of consulaat te informeren welke 
reisdocumenten	 naar	 de	 betreffende	 bestemming	 voor	 hen	
vereist	zijn.	Reist	u	met	een	minderjarig	kind	met	een	andere	
achternaam dan uzelf, dan dient u aan te kunnen tonen dat u 
toestemming heeft van de personen die het gezag over het 
kind hebben om met het kind naar het buitenland te mogen 
reizen. Nadere informatie hieromtrent vindt u op de volgende 
website:	 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/ 
2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-
naar-het-buitenland
U dient er zelf voor te zorgen dat u de juiste en complete reis- 
documenten bij vertrek ook werkelijk in uw bezit heeft. Silver- 
jet Vakanties draagt geen aansprakelijkheid voor het ont- 
breken van de vereiste reisdocumenten voor of gedurende 
uw reis en verblijf op uw vakantiebestemming en de even-
tueel daaruit voortvloeiende consequenties. Wij maken 
u attent op het feit dat u altijd de namen dient te hanteren 
zoals deze in het pas-poort vermeld staan! Eventuele schade 
of boetes als gevolg van het niet volgen van deze procedure 
kan niet verhaald worden op Silverjet Vakanties.

REISDUUR
De reisduur van onze arrangementen staat vermeld op de be- 
treffende	 brochurepagina	 in	 de	 prijstabel.	 U	 kunt	 hier	 des-
gewenst	 van	 afwijken.	 Bij	 een	 aantal	 accommodaties	 geldt	
echter,	vooral	in	het	hoogseizoen,	een	minimum	verblijfsduur.	
Bij	 het	 bepalen	 van	 de	 reisduur	 tellen	 zowel	 de	 eerste	 als	
de laatste dag mee als volledige dag, ondanks het feit dat u 
wellicht ‘s middags vertrekt of in de ochtend terugkeert.

Verlenging verblijf
Indien	 u	 ter	 plaatse	 de	 wens	 te	 kennen	 geeft	 uw	 verblijf	 te	
willen	verlengen	dan	kunt	u	dit	aanvragen	bij	onze	lokale	verte- 
genwoordiger	of	bij	Silverjet	Vakanties	in	Nederland.	Verlenging 
is	niet	altijd	mogelijk	en	hangt	mede	af	van	de	beschikbaarheid 
van accommodatie en vliegtuigstoelen. Indien verlenging moge-
lijk	is	worden	naast	de	kosten	voor	de	extraovernachtingen	en	
de	 wijzigingskosten	 voor	 de	 vliegtickets	 € 60,- per persoon 
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aan bemiddelingskosten in rekening gebracht.

Eerder naar huis
Indien	 een	 deelnemer	 om	 welke	 reden	 dan	 ook	 het	 verblijf	
voortijdig	 moet	 afbreken	 dan	 wordt	 dit	 in	 eerste	 instantie	
beschouwd als een annulering van het resterende arrange- 
ment	 (100%	 kosten).	 Houdt	 u	 er	 rekening	mee	 dat	 er	 vlieg- 
toeslagen	 kunnen	 ontstaan	 bij	 de	 betreffende	 luchtvaart-
maatschappij	 of	 dat	 zelfs	 soms	 een	 geheel	 nieuw	 ticket	
aangeschaft	moet	worden.	Indien	u	de	wijziging	door	Silverjet 
Vakanties	 laat	 verzorgen	 brengen	 wij	 u	 hiervoor	 €	 60,-	 per 
persoon in rekening. Gaat u om medische redenen eerder naar 
huis, neemt u dan eerst contact op met uw verzekerings-
maatschappij.	 Zonder	 hun	 toestemming	 kan	 het	 recht	 op	
restitutie ter discussie komen! Onze lokale vertegenwoordiger 
kan	assisteren	en	adviseren	met	betrekking	tot	mogelijkheden	
en kosten.

REISSOMMEN & AANBETALINGEN
Bij	het	tot	stand	komen	van	de	overeenkomst	dient	een	aan-
betaling 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. Eerst na ontvangst van het volle- 
dige	bedrag	geven	wij	de	reisbescheiden	af.	Afwijkende	con-
dities,	 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	ver- 
voerskosten, brandstoftoeslagen, verschuldigde belastingen, 
actuele wisselkoersen of eventuele consequenties i.v.m. ge- 
luidshindermaatregelen en/of milieubelastingen. Voor zover 
deze	 kosten	 bekend	 waren	 bij	 het	 vaststellen	 van	 de	 reis-
sommen	(juni	2018)	zijn	zij	daarin	opgenomen.	Het	 is	echter	
niet	 uitgesloten	dat	 na	het	 verschijnen	 van	de	 brochure	 een	
heffing	alsnog	moet	worden	aangepast.	Deze	zal	op	de	factuur	
duidelijk	worden	aangegeven.	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	volle- 
dige	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	boe- 
kingen	 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	verre- 
kend.	Soms	kan	het	ook	voor	lijndiensten	noodzakelijk	of	voor- 
delig	zijn	een	reservering	 te	maken	waarbij	de	 tickets	direct 
geprint moeten worden. Hiervoor gelden dezelfde betalings-
voorwaarden. 

RESERVERINGSKOSTEN
Wij	brengen	u	voor	 iedere	boeking	eenmalig	€ 35,- reserve-
ringskosten in rekening.

SERVICE TER PLAATSE
Op de meeste bestemmingen beschikt Silverjet Vakanties over 
een hostess service die in samenwerking met onze lokale ver- 
tegenwoordiger	wordt	uitgevoerd.	De	host(ess)	(waar	aanwe-
zig)	 van	 ons	 lokale	 agentschap	 zal	 u	 na	 aankomst	 (meestal	
de	 volgende	 dag)	 bellen	 en	 in	 overleg	 een	 afspraak	 met	 u 
maken	 voor	 een	 ontmoeting	 bij	 uw	hotelaccommodatie	 voor 
het	verschaffen	van	informatie.	Daarnaast	is	onze	lokale	verte- 
genwoordiger voor noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar. 
Tevens	ontvangt	u	bij	uw	reisbescheiden	informatie	over	ons	
24-uurs noodnummer in Nederland.

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN (SGR)
Silverjet	Vakanties	(KvK	8075155)	is	aangesloten	
bij	SGR.	Binnen	de	grenzen	van	de	SGR-garantie- 
regeling vallen de in deze brochure gepubliceerde 
reizen onder de garantievan SGR. De SGR- 
garantie houdt in dat de consument ervan verze- 

kerd	 is	 zijn	 vooruitbetaalde	 reisgeld	 terug	 te	 krijgen	 als	 zijn	
wederpartij	 door	 financieel	 onvermogen	 de	 overeengekomen	
tegenprestatie 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. Of een reis-

bureau	bij	de	SGR	is	aangesloten	kunt	u	controleren	via	www.
sgr.nl		middels	de	zoekopdracht	‘Deelnemer	zoeken’.

TER PLAATSE TE BETALEN
Op	 diverse	 bestemmingen	 zijn	 de	 laatste	 jaren	 toeristenbe- 
lastingen	geïntroduceerd	die	louter	ter	plaatse	bij	uw	accom- 
modatieverschaffer	kunnen	worden	voldaan.	Voor	zover	bij	ons 
bekend	vermelden	wij	deze	belastingen	op	de	Reisinformatie-
pagina’s	achterin	deze	brochure.

TRANSFERS TER PLAATSE
Bij	 aankomst	 op	 uw	 bestemming	 wordt	 u	 per	 privétransfer	
naar uw accommodatie gebracht. De transfer is in principe 
gebaseerd op vervoer van maximaal 2 of 3 personen en dito 
aantal	koffers.	Bent	u	met	meer	personen	of	vervoert	u	meer	
dan	3	koffers	(incl.	handbagagekoffers)	dan	zullen	wij	hiervoor	
een extra of een groter voertuig moeten inzetten, waarvoor een 
afwijkende	prijs	geldt.	U	dient	ons	daarom	bij	boeking	door	te	
geven	of	u	met	meer	dan	een	koffer	per	persoon	gaat	reizen.	
Doet u dit niet en ontstaan daardoor ter plaatse problemen, dan 
zullen de extra kosten aan u doorberekend worden. Daarnaast 
is	het	ook	van	groot	belang	dat	u,	wanneer	u	extra’s	meeneemt 
zoals	een	buggy,	rollator	of	golftas,	dit	bij	boeking	aan	ons	door- 
geeft.	 In	sommige	gevallen	zal	het	ook	hiervoor	noodzakelijk	
zijn	om	aangepast	vervoer	te	regelen.	

VAKANTIEVERWACHTINGEN 
Een	vakantie	in	het	buitenland	is	altijd	anders:	andere	mensen,	
andere gewoonten, maar met enig aanpassingsvermogen zult 
u zich snel thuis voelen waardoor uw vakantie extra aantrek-
kelijk	wordt.	Het	kan	zijn	dat	er	bouwactiviteiten	plaatsvinden	
op	de	bestemming.	In	voorkomende	gevallen	zullen	wij	u,	voor	
zover	ons	dit	bekend	is,	altijd	bij	boeking	dan	wel	voor	vertrek	
informeren. Over bouwwerkzaamheden door derden buiten 
het	 hotel	 of	 resort	 worden	 wij	 helaas	 zelden	 geïnformeerd.	
Hiervoor	 kan	 Silverjet	 Vakanties	 niet	 aansprakelijk	 worden	
gesteld.	Elk	seizoen	kent	zijn	positieve	en	negatieve	aspecten,	
het is daarom van belang dat u zich daarover laat adviseren 
door uw reisadviseur. O.a. door weersomstandigheden en be- 
zetting moet u in het voor- en naseizoen rekening houden 
met een beperkte openstelling van winkels en uitgaansmoge- 
lijkheden en een beperkter aanbod van openbaar vervoer 
en/of hotelfaciliteiten, zoals restaurants, boetieks en zwem- 
baden (op	sommige	bestemmingen	is	uitsluitend	in	het	hoog-
seizoen	alles	geopend).	Daarentegen	bieden	juist	de	voor-	en	
naseizoenen	een	vaak	uiterst	aantrekkelijke	rust	en	sfeer.	Ook	
bij	culturele	festiviteiten	moet	u	er	rekening	mee	houden	dat	
niet	altijd	van	alle	faciliteiten	gebruik	kan	worden	gemaakt.	Zo	
zijn	er	in	islamitische	landen	bijvoorbeeld	tijdens	de	Ramadan 
beperkingen in de openstelling van restaurants en het gebruik 
van alcohol en entertainment. In veel hotels in populaire be- 
stemmingen	 is	 het	 in	 het	 hoogseizoen	 en	 tijdens	 vakantie-
periodes erg druk. In die periodes worden allerlei sportieve 
en gezellige activiteiten georganiseerd waaronder livemuziek 
en sommige bars sluiten dan pas diep na middernacht. De 
normen	voor	geluidsoverlast	zijn	in	vakantielanden	toleranter	
dan	in	Nederland.	Wanneer	rust	tijdens	uw	vakantie	voor	u	een	
belangrijk	item	is,	dan	dient	u	hier	nadrukkelijk	op	te	letten	bij	
de	keuze	van	uw	accommodatie.	Indien	wij	in	de	tekst	melding	
maken van een levendige omgeving, een centrale ligging of in 
de	nabijheid	van	barretjes	en	restaurants,	dan	is	er	vaak	sprake 
van een gezellige drukte van uitgaansgelegenheid en dit kan 
geluidsoverlast veroorzaken. Tevens kan het voorkomen dat 
medevakantiegangers er een andere opvatting van vakantie-
plezier en overlast op na houden dan u. Hierop hebben Silverjet 
Vakanties	 en	 de	 accommodatieverschaffer	 geen	 invloed	 en	
kunnen	voor	dit	gedrag	niet	verantwoordelijk	worden	gesteld.

VERZEKERINGEN
Bij	 het	 afsluiten	 van	 een	 reis-	 en/of	 annuleringsverzekering	
wordt	 altijd	 uitgegaan	 van	 het	 totaal	 aantal	 reisdagen.	 Wij	
raden u met nadruk aan een reisbagage-, een ziektekosten- 
en een annulerings-/onderbrekingsverzekering af te sluiten. 
Hiermee	 behoedt	 u	 zich	 tegen	 de	 financiële	 gevolgen	 van 
	ongeval	en	ziekte	voor	of	 tijdens	uw	vakantie	en	annulering	
of	 voortijdige	 onderbreking	 van	 uw	 vakantie.	 Uw	ANVR-reis-
adviseur zal u hierover alle informatie kunnen verstrekken. 
Stem tevens met uw reisadviseur af of de geboekte reissom 
ook	 daadwerkelijk	 door	 de	 betreffende	 verzekering	 gedekt	
wordt. Uiteraard kan ook Silverjet Vakanties u hiermee be- 
hulpzaam	zijn.	In	het	geval	u	over	een	doorlopende	reis-	en/of	
annuleringsverzekering beschikt, controleer dan of deze ook 
voor uw medepassagiers van toepassing is!

VLIEGINFORMATIE
Vliegschema’s
De	 gepubliceerde	 vliegschema’s	 achterin	 deze	 brochure	 zijn	
gebaseerd op de informatie voor zover bekend per november 
2018	en	om	die	reden	onder	voorbehoud.	Bij	lijndienstvluchten	
zijn	de	aangegeven	tijden	min	of	meer	gegarandeerd.	Slechts 
bij	hoge	uitzondering	worden	hierin	wijzigingen	aangebracht.	
Redenen	 zijn	 dan	 meestal	 onverwachte	 oorzaken	 die	 hun	
invloed hebben op een correcte uitvoering van een vlucht, zoals 
weersomstandigheden, technische problemen, stakingen e.d. 

Deze oorzaken kunnen leiden tot een verandering van ver-
trektijd	 maar	 ook	 in	 het	 ergste	 geval	 in	 verandering	 van	
vertrekdatum en luchthaven.
TUI	fly	opereert	als	een	chartermaatschappij	en	maakt	om	die 
reden	 vliegtijden	 niet	 vroegtijdig	 of	 onder	 sterk	 voorbehoud	
bekend.	 Daarnaast	 bestaat	 de	mogelijkheid	 dat	 in	 een	 later 
stadium twee bestemmingen met elkaar worden gecombi-
neerd, waardoor u een vooraf niet bekende tussenlanding 
moet maken. Vanaf ongeveer vier weken voor vertrek kunt u 
min	of	meer	zeker	zijn	van	uw	vliegschema.	

Luchthavens
Alle	gepubliceerde	arrangementen	van	Silverjet	Vakanties	zijn 
gebaseerd op vliegen in Economy Class met vertrek vanaf 
Amsterdam. U kunt er voor kiezen vanaf een andere lucht-
haven te vertrekken, zoals Rotterdam, Eindhoven, Groningen, 
Brussel,	 Düsseldorf	 of	 Keulen.	Wij	 informeren	 u	 graag	 over	
de	 vertrekmogelijkheden	 en	 de	 van	 toepassing	 zijnde	 (soms	
scherpere)	prijzen	vanaf	deze	alternatieve	luchthavens.

Lounge bij vertrek en terugkomst
Indien	 u	 een	 volledige	 pakketreis	 heeft	 geboekt	 (vlucht+ 
transfer+accommodatie)	kunt	u	voor	vertrek	op	de	luchthaven	
van Schiphol, Düsseldorf of Brussel gratis gebruik maken 
van een Executive Lounge. Geniet in een relaxte omgeving 
van gratis drankjes, hapjes en diverse dagbladen. Ook voor 
de	 terugreis	vanaf	de	bestemming	kunnen	wij	op	veel	 lucht-
havens	 een	 loungebezoek	 voor	 u	 regelen	 voor	 de	 prijs	 van	 
€ 25,- per persoon. Deze dient echter voor vertrek in Neder-
land geboekt en betaald te worden en is niet restitueerbaar. 
Kinderen	betalen	dezelfde	prijs,	baby’s	zijn	gratis.	

Prijsverschil binnen een klasse
Alle	luchtvaartmaatschappijen	verdelen	de	beschikbare	stoel- 
capaciteit binnen eenzelfde klasse in verschillende tarief-
niveaus	 zonder	 dat	 daar	 een	 afwijkende	 dienst	 of	 service	
tegenover staat, maar waardoor wel vluchttoeslagen kunnen 
ontstaan. Silverjet Vakanties kan hier helaas geen invloed op 
uitoefenen.	In	zijn	algemeenheid	kan	gesteld	worden	dat	vroeg	
boeken	doorgaans	de	voordeligste	prijs	biedt	met	uitzondering	
van vertrekken in het hoogseizoen en rond feestdagen.

Brandstofheffing
Wij	maken	u	er	nadrukkelijk	op	attent,	dat	wij	geen	enkele	in- 
vloed	 kunnen	 uitoefenen	 op	 de	 soms	 onverklaarbare	 prijs- 
verschillen	 in	 brandstofheffingen	 die	 de	 diverse	 luchtvaart-
maatschappijen	 hanteren.	 Elke	 luchtvaartmaatschappij	 stelt	
deze	zelf	vast,	waardoor	per	maatschappij	soms	aanzienlijke	
prijsverschillen	 ontstaan!	 Deze	 heffingen	 kunnen	 gedurende	
het	seizoen	fluctueren	en	kunnen	resulteren	in	een	naheffing.	
(Zie	ook	‘Reissommen	en	aanbetalingen’)

Stoelreserveringen
Steeds	meer	luchtvaartmaatschappijen	bieden	Economy	Class 
passagiers	de	mogelijkheid	vooraf,	meestal	tegen	betaling,	een 
stoel	 te	 reserveren.	Bij	zogeheten	 “low	cost	airlines”	boeken	
wij	 voor	 zover	mogelijk	 een	 pakket	 incl.	 ruimbagage	 en	 een	
gratis	 (standaard)	 stoelreservering.	 Bij	 de	 meeste	 maat-
schappijen	 is	 stoelreservering	 mogelijk	 vanaf	 het	 moment	
van boeken tot 48 uur voor vertrek en kan gekozen worden 
tussen	 standaard	 stoelen,	 stoelen	met	 extra	 beenruimte,	 bij	
de	 nooduitgang,	 aan	 het	 raam	 of	 voorin.	 Bij	 TUI	 fly	 kunnen	
deze stoelen geboekt worden vanaf 30 dagen tot 48 uur voor 
vertrek.	 Bij	 slechts	 enkele	 luchtvaartmaatschappijen	 kunt	 u	
nog	(onder	bepaalde	voorwaarden)	gratis	stoelen	reserveren,	
echter	bijna	altijd	nadat	de	tickets	geprint	zijn.	Niet	 iedereen	
mag	overigens	een	stoel	bij	de	nooduitgang	boeken.	Vanwege	
veiligheidsregels is dit verboden voor bepaalde groepen pas- 
sagiers, zoals zwangere vrouwen en kinderen. Wanneer u 
vliegt in Premium Economy - of Business Class is het in het 
algemeen	 mogelijk	 zonder	 bijbetaling	 vooraf	 uw	 stoel	 te	
reserveren.

Verzorging aan boord
In	Economy	Class	worden	aan	boord	bij	de	meeste	Europese	
lijndienstmaatschappijen	 (warme)	 snacks,	 sandwiches	 en	
koude, warme en alcoholische dranken geserveerd. Tevens 
kunnen	bij	dit	soort	maatschappijen	 	standaard	dieetwensen	
kenbaar	gemaakt	worden,	mits	deze	bij	boeking	 (uiterlijk	96	
uur	 voor	 vertrek)	 worden	 doorgegeven.	 Bij	 zogeheten	 “low 
cost airlines” als Transavia en Easyjet kunnen geen dieet- 
maaltijden	aangevraagd	worden.	De	meeste	Europese	 lucht- 
vaartmaatschappijen	bieden	uitsluitend	maaltijden,	snacks	en	
drankjes tegen betaling aan. Aan de hand van een menukaart 
kunt u een keuze maken uit een assortiment van o.a. soft-
drinks, sandwiches, snacks en diverse soepen. Reist u in 
Business	Class	dan	mag	u	altijd	rekenen	op	een	gratis	aanbod	
van	maaltijden	en	drankjes.	

E-ticketing & online inchecken
Alle	luchtvaartmaatschappijen	maken	gebruik	van	E-ticketing, 
zogenaamde	elektronische	 tickets.	Bij	de	meeste	 luchtvaart-
maatschappijen	kunt	u	 via	 Internet	 veelal	 vanaf	 24	uur	 voor	
vertrek	(voor	sommige	airlines,	waaronder	KLM	en	Transavia,	



370 - SILVERJET VAKANTIES

vanaf	30	uur	voor	vertrek)	inchecken.	U	kiest	zelf	uw	stoel	aan 
boord	voor	zover	wij	deze	nog	niet	voor	u	gereserveerd	hebben 
(bij	TUI	fly	en	Easyjet	wordt	u	automatisch	een	stoel	toegewezen 
als	u	deze	niet	al	tegen	betaling	gereserveerd	had)	en	u	print	uw 
instapkaart thuis al uit. Op diverse luchthavens waaronder 
Schiphol kunt u zelf uw bagage wegen, labelen en op de band 
zetten	of	u	geeft	uw	bagage	af	bij	één	van	de	bagageafgifte-
punten. Reist u met alleen handbagage, dan kunt u direct 
doorlopen naar de veiligheidscontrole. Hebt u om wat voor 
reden uw instapkaart thuis niet uitgeprint dan kunt u deze als- 
nog	op	de	luchthaven	uitprinten.	Uiteraard	blijft	inchecken	bij 
een	balie	op	de	luchthaven	mogelijk	en	kan	ook	hier	uw	instap- 
kaart nog worden uitgeprint. Houdt u er wel rekening mee dat 
sommige	low	cost	airlines	hiervoor	(aanzienlijke)	extra	kosten	
berekenen!

Meldingstijd op de luchthaven en bij de gate
In	 het	 algemeen	 adviseren	wij	 u,	mede	 i.v.m.	 de	 tijdrovende	
veiligheidscontroles, zich voor Europese vluchten minimaal 3 
uur	voor	vertrek	bij	de	betreffende	incheckbalie	of	het	bagage	
afgiftepunt	 te	 melden.	 Business	 Class	 passagiers	 raden	 wij	
aan	 zich	 uiterlijk	 2,5	 uur	 voor	 vertrek	 te	melden.	 Aangezien	
steeds meer passagiers met uitsluitend handbagage reizen 
en	de	security	controles	daardoor	steeds	meer	tijd	 in	beslag 
nemen	introduceren	luchtvaartmaatschappijen,	om	vertragin-
gen	 te	 voorkomen,	 tevens	 een	 sluitingstijd	 bij	 de	 gate.	 KLM	
hanteert	 bv.	 voor	Europese	 vluchten	 een	 sluitingstijd	 van	10	
minuten voor vertrek, Easyjet zelfs 30 minuten voor vertrek. 
Pas	op,	te	 late	komst	(ook	bij	de	gate)	kan	uitsluiting	van	uw	
vlucht	betekenen.	Alle	daaruit	voortvloeiende	kosten	zijn	voor	
eigen rekening. Het missen van een vliegtuig geeft geen recht 
op	 restitutie.	 Het	 (indien	mogelijk)	 omboeken	 naar	 een	 later	
vertrek brengt meestal extra kosten met zich mee die ook 
voor	eigen	rekening	zijn.

Bagage
Bij	nagenoeg	alle	maatschappijen,	zowel	low	cost	als	lijndienst, 
mag u in de Economy Class 8 tot 10 kg. handbagage per per-
soon, meestal gebonden aan bepaalde maximale afmetingen, 
vrij	meenemen	en	ruimbagage	uitsluitend	tegen	betaling.	Voor	
reizigers die Business Class vliegen is naast handbagage 
doorgaans	32	kg.	 ruimbagage	 toegestaan	 (max.	 2	 stuks	met	
ook	weer	een	maximale	omvang).
Bij	steeds	meer	luchtvaartmaatschappijen	wordt	de	regel	voor 
toegestane	bagagevrijdom	steeds	strenger	gehanteerd!	Houdt 
u	er	rekening	mee	dat	de	vrijdom	per	persoon	niet	mag	worden	
opgeteld	voor	twee	personen	en	als	één	koffer	met	een	dubbel	
gewicht	worden	aangeboden.	De	 luchtvaartmaatschappij	kan 
u	in	dergelijke	situaties	een	behoorlijk	bedrag	aan	overbagage	
in rekening brengen. Hiervoor kan Silverjet Vakanties niet 
aansprakelijk	worden	 gesteld.	 Afwijkende	 bagage,	 zoals	 een 
rolstoel, golftas en duikuitrusting, dient vooraf te worden aan- 
gemeld. Rolstoelen mogen in het algemeen gratis meege- 
nomen	 worden,	 golftassen	 tellen	 bij	 veel	 luchtvaartmaat-
schappijen	 mee	 in	 het	 totale	 gewicht	 aan	 ruimbagage	 of	
hiervoor moet een aparte toeslag betaald worden. Ditzelfde 
geldt	voor	een	duikuitrusting	en	andere	bijzondere	bagage.	
Baby’s	die	geen	eigen	stoel	hebben	betalen	bij	nagenoeg	alle	
lijndienstmaatschappijen	 10%	 van	 de	 volwassenenprijs	 en	
hebben	 dan	 ook	 geen	 recht	 op	 volledige	 bagagevrijdom.	 Bij	
Transavia	en	TUI	fly	betalen	zij	een	vast	bedrag	van	ca.	€	35,-	
tot € 50,-. In het algemeen mag voor hen 10 kg. ruimbagage 
meegenomen worden en een inklapbare buggy of Maxi-Cosi.

Let	u	bij	het	 afgeven	van	uw	bagage	op	de	eindbestemming	
die op de label vermeld staat. Wanneer u moet overstappen 
onderweg	 is	 het	 van	 groot	 belang	 uw	 bagage	 (voor	 zover	
mogelijk)	 door	 te	 laten	 labelen	naar	 uw	eindbestemming!	 In	
de	 meeste	 gevallen	 zat	 dit	 geen	 probleem	 zijn,	 maar	 soms	
wordt	 uw	 bagage	 (al	 dan	 niet	 per	 ongeluk)	 gelabeld	 tot	 uw	
overstapbestemming. In dat geval moet u uw bagage op 
de luchthaven waar u overstapt opnieuw inchecken. Een 
vervelende	 en	 vooral	 ook	 tijdrovende	 	 bijkomstigheid,	 maar	
wel van groot belang om op de eindbestemming niet zonder 
koffer	te	staan!	Wij	raden	u	ten	zeerste	aan	hier	alert	op	te	zijn	
bij	het	afgeven	van	uw	bagage.

Bagageregels KLM
Binnen Europa mag u alleen gratis ruimbagage meenemen in 
Business Class. In Economy Class kunt u slechts ruimbagage 
meenemen tegen betaling van € 50,- per retour wanneer deze 
vooraf is aangemeld en € 70,- per retour wanneer deze op de 
luchthaven	wordt	aangeboden.	Wij	gaan	er	 vanuit	dat	 iedere 
passagier	 een	 koffer	meeneemt	 op	 reis	 en	 baseren	 om	 die 
reden	iedere	pakketreis	op	vluchten	incl.	één	stuk	ruimbagage	
(van	max.	23	kg.).	 In	sommige	gevallen	krijgt	u	korting	wan-
neer	 u	 lid	 bent	 van	KLM’s	 Flying	Blue	 programma.	Hiervoor	
dient	u	ons	bij	boeking	uw	Flying	Blue	nummer	door	te	geven.	
Ook	bij	KLM	mag	voor	baby’s,	naast	de	bagagevrijstelling	van 
10 kg., een inklapbare buggy of Maxi-Cosi worden meege- 

nomen.	 Voor	 aanvullende	 informatie	 over	 standaard	 en	 bij- 
zondere bagage: www.klm.com/travel/nl_nl/prepare_for_travel 
/baggage/all_about/index.htm

Bagageregels low cost luchtvaartmaatschappijen
Zogeheten “low cost airlines” als Transavia en Easyjet hanteren 
vaak	afwijkende	voorwaarden	op	gebied	van	bagage,	check-in	
procedures,	maaltijden	aan	boord	en	stoelreserveringen.	Houdt 
u	 er	 rekening	mee	 dat	 regels	 bij	 dergelijke	 luchtvaartmaat-
schappijen	uiterst	streng	gehanteerd	worden	en	dat	niet	iedere 
speciale aanvraag gehonoreerd wordt. Wordt uw aanvraag wel 
gehonoreerd dan worden hiervoor vaak extra kosten in rekening 
gebracht. 
Ook	bij	dit	soort	luchtvaartmaatschappijen	baseren	wij	iedere	
pakketreis	 op	 vluchten	 incl.	 1	 stuk	 ruimbagage	 (meestal	 20	
kg.).	 Wilt	 u	 hiervan	 geen	 gebruik	 maken	 dan	 dient	 u	 dit	 bij	
boeking	nadrukkelijk	aan	te	geven.	Houdt	u	er	rekening	mee	
dat wanneer u vooraf geen ruimbagage hebt aangemeld maar 
deze alsnog op de luchthaven aanbiedt hiervoor het dubbele 
tot driedubbele tarief in rekening wordt gebracht. Daar waar 
mogelijk	boeken	wij	vluchten	op	basis	van	een	inclusief	pakket. 
Dit	houdt	in	dat	bij	deze	luchtvaartmaatschappijen	zowel	20	kg. 
ruimbagage	standaard	inbegrepen	is	als	ook	de	mogelijkheid	
om vooraf gratis een stoelkeuze te maken. Daar waar dit niet 
mogelijk	is	boeken	wij	separaat	20	kg.	ruimbagage	bij	en	kunt	
u tegen betaling stoelen reserveren. 
Naast	 ruimbagage	mag	u	bij	Transavia	altijd	gratis	 één	stuk	
handbagage	van	maximaal	10	kg.	meenemen	(d.w.z.	inclusief	
handtas,	laptop,	paraplu,	camera	enz.).	Voldoet	de	omvang	aan	
niet	 meer	 dan	 110	 cm	 (45x40x25)	 dan	 bent	 u	 er	 verzekerd	
van dat u deze in de cabine mee mag nemen. Heeft deze een 
groter	formaat	(maximaal	is	toegestaan	55x40x25)	dan	kan	het 
voorkomen	dat	deze	alsnog	bij	het	instappen	in	het	ruim	ver- 
voerd moet worden vanwege ruimtegebrek in de bagage-
vakken in de cabine. Voldoet de handbagage niet aan de max. 
toegestane afmetingen en heb je deze niet vooraf aangemeld 
dan wordt deze alsnog in het ruim vervoerd en moet hiervoor 
een bedrag van minimaal € 40,- betaald worden.
Bij	Easyjet	mag	 u	 één	 stuk	 	 handbagage	met	 een	maximale	
omvang	van	126	cm	(56x45x25)	gratis	meenemen.	Deze	hoeft 
niet  aan een bepaald gewicht te voldoen, maar moet wel in het 
bagagevak	boven	u	passen.	Als	de	bagagevakken	vol	zijn	dan 
wordt	 deze	 bij	 het	 instappen	 alsnog	 (gratis)	 in	 het	 ruim	
geplaatst.	Wij	proberen	voor	u	vluchten	te	boeken	incl.	“priority 
boarding”, oftewel als eerste aan boord gaan, waardoor u 
nauwelijks	 risico	 loopt	 dat	 u	 uw	 handbagage	 alsnog	 moet	
afgeven. Dit kan echter pas vanaf 120 dagen voor vertrek. 
Boekt u in een eerder stadium dan is deze optie helaas niet 
mogelijk.	
Voor	 baby’s	mag	 bij	Transavia	maximaal	 10	 kg.	 ruimbagage	
meegenomen	worden	 (dit	kan	bv.	een	koffer	of	een	buggy	of	
een	Maxi-Cosi	zijn).	Baby’s	hebben	geen	recht	op	handbagage.	
Bij	Easyjet	mag	voor	een	baby	geen	ruimbagage	meegenomen	
worden, maar uitsluitend twee babyartikelen van maximaal  
5 kg. als handbagage, zoals een buggy, Maxi-Cosi, autostoeltje 
of reisbedje. Daarnaast mag u voor de baby een extra luiertas 
van	max.	5	kg.	aan	boord	meenemen	(max.	45x36x20).	
Voor	het	vervoer	van	een	golftas	en	andere	bijzondere	bagage 
als een duikuitrusting wordt door deze luchtvaartmaat- 
schappijen	 een	 extra	 bedrag	 per	 uitrusting	 in	 rekening	 ge- 
bracht.	Alle	bijzondere	bagage	dient	vooraf	bij	boeking	te	worden 
aangemeld. Voor meer informatie: 
www.transavia.com/hv/nl-NL/service
www.easyjet.com/nl/help/bagage

Bagageregels TUI fly
Ook	bij	 vliegen	met	TUI	fly	baseren	wij	 iedere	pakketreis	 op	
vluchten	incl.	1	stuk	ruimbagage	(van	max.	20	kg.).	Vliegt	u	in	
Deluxe Class dan is 40 kg. ruimbagage standaard inbegrepen 
in	de	prijs.	Daarnaast	mag	u	gratis	één	stuk	handbagage	van	
maximaal	10	kg.	meenemen	 (d.w.z.	 inclusief	handtas,	 laptop,	
paraplu,	camera	enz.)	met	een	maximale	afmeting	van	120	cm	
(55x40x25).	Bij	ruimtegebrek	in	de	bagagebakken	in	de	cabine	
wordt	grote	handbagage	alsnog	in	het	ruim	geplaatst.	Baby’s	
die op schoot meereizen betalen een vast bedrag van € 35,- 
(peildatum	november		2018)	en	hebben		recht	op	max.	10	kg.	
ruimbagage. Daarnaast mag voor hen een inklapbare buggy of 
Maxi-Cosi	tot	max.	10	kg.	meegenomen	worden.	Baby’s	hebben 
geen recht op handbagage. 
www.tui.nl/vliegtickets/services/bagage/

Alle	luchtvaartmaatschappijen	hanteren	de	regels	omtrent	ver- 
voer van bagage zeer strak en voeren vaak een extra controle 
op	handbagage	uit	aan	de	gate.	Blijkt	daar	dat	deze	de	maxi-
maal	 gestelde	 afmetingen	 of	 het	 gewicht	 overschrijdt	 dan	
wordt de handbagage alsnog ingenomen en in het ruim ver-
voerd.	Tevens	loopt	u	dan	het	risico	een	flinke	boete	te	moeten	
betalen die direct met pinpas of creditcard afgerekend moet 
worden. 

Beperkende voorwaarden vervoer handbagage
Elektronische controle van handbagage vindt op alle lucht- 
havens plaats. Scherpe voorwerpen als zakmessen, nagel-
schaartjes	 maar	 ook	 aanstekers	 dient	 u	 nadrukkelijk	 in	 uw	
koffer	te	vervoeren,	niet	in	uw	handbagage.	Deze	zullen	bij	de	
controle ingenomen worden. Daarnaast gelden strenge regels 
voor	 wat	 meegenomen	 mag	 worden	 aan	 vloeibare	 stoffen.	
Vloeistoffen	 en	 toiletartikelen	 (bv.	 tandpasta,	 scheerschuim,	
gel,	 etc.)	mogen	alleen	 in	 kleine	hoeveelheden	 (max.	 100	ml	
per	stuk)	en	op	de	 juiste	manier,	verpakt	 in	een	hersluitbare	
transparante plastic zak van max. 1 liter, in de handbagage 
worden	meegenomen.	 Houdt	 u	 er	 rekening	mee	 dat	 bij	 ver- 
voer	van	apparaten	met	batterijen,	zoals	Smart	Bags,	steeds 
strengere regels worden gehanteerd en dat deze per lucht-
vaartmaatschappij	 kunnen	 verschillen.	 Op	 de	 website	 van	
iedere	maatschappij	wordt	aangegeven	aan	welke	specifieke	
voorwaarden u zich dient te houden. Reist u buiten Europa 
en	 moet	 u	 tijdens	 uw	 reis	 overstappen	 binnen	 de	 EU,	 dan	
raden	wij	u	 af	 om	 taxfree	 vloeistoffen	 (bv.	 parfum,	 drank)	 te	
kopen. Deze mogen meestal op de aansluitende vlucht, waar 
wederom controle plaatsvindt, niet worden meegenomen. 
Paspoort,	 reisbescheiden,	 medicijnen	 en	 waardevolle	 zaken	
neemt	u	natuurlijk	wel	mee	in	uw	handbagage.

Denied Boarding Compensation
In geval van overboeking, kort voor vertrek geannuleerde vluch- 
ten en langdurige vertragingen, niet veroorzaakt door een 
calamiteit, worden in Europa geregistreerde luchtvaartmaat-
schappijen	 gedwongen	 de	 passagier	 schade	 te	 vergoeden.	
Silverjet Vakanties kan hier niet op worden aangesproken, 
maar kan wel bemiddelen in geval u een klacht wilt indienen. 

Ongemakken en/of schade als gevolg van vertraging
Silverjet Vakanties hanteert de ANVR-reizigersvoorwaarden, 
doch	is	niet	aansprakelijk	voor	mogelijke	schade	van	gemiste	
vakantiedagen	 of	 -uren,	 zoekgeraakte	 bagage	 en/of	 (te)	 late	
aankomst	op	de	bestemming	of	bij	terugkomst.	Een	goede	reis- 
verzekering zal in veel gevallen uitkomst bieden.

VRIJBLIJVEND AANBOD
In	de	ANVR-consumentenvoorwaarden	is	sprake	van	een	vrij- 
blijvend	aanbod	dat	door	de	reisorganisator	in	bijzondere	om- 
standigheden	kan	worden	herroepen.	Dit	geldt	bijvoorbeeld	als	
de reis is volgeboekt of als het reisaanbod om andere rede- 
nen niet meer beschikbaar is, dan wel indien er sprake is van 
een fout in de berekening van de reissom of van andere fouten. 

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	afhan-	
	 kelijk	van	wat	de	aanpassing/wijziging	is	wordt	deze	binnen 
	 28	dagen	voor	vertrek	niet	beschouwd	als	een	wijziging	maar 
  als een annulering. Zie artikel 10 van de ANVR-voorwaarden.
• Alle low cost airlines volgens de door hen gehanteerde voor- 
 waarden, in de meeste gevallen 100%.
•	Alle	lijndiensten	volgens	de	door	hen	gehanteerde	voorwaar- 
	 den	plus	extra	kosten	die	de	luchtvaartmaatschappij	in	reke- 
	 ning	 brengt	 vanwege	 bijvoorbeeld	 een	 duurdere	 boekings- 
 klasse.

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.

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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