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ZOMERZON

Je schijnt naar Napels te gaan om daarna te sterven, zo-
als het gezegde luidt. Er is echter een veel opwekkender 
reden. Goethe zei dat je na een bezoek aan Napels nooit 
meer helemaal ongelukkig kunt zijn. 

Ik heb me afgevraagd waar dat aan ligt. Is het een mooie 
stad? Ja, natuurlijk. De Cristo Velato – het beeld van 
Christus onder zijn lijkwade – is het mooiste beeldhouw-
werk in de wereld. Het verbluft iedere keer weer. Je ziet 
ieder detail van het lichaam en van het serene gelaat 
van Christus terwijl hij toch echt onder een doek ligt. Ik 
begrijp best waarom sommige mensen dachten dat de 
beeldhouwer, Guiseppe Sanmartino, een tovenaar was 
die textiel in marmer kon veranderen. Het doek is zo echt, 
als je bij het beeld staat wil je met je hand over het doek 
strijken, of het heel voorzichtig, met twee vingers een 
puntje vasthoudend, stiekem even optillen. 
 
Maar is dat wat Napels zo Napels maakt? Of heeft het 
misschien te maken met de contrasten? Ik denk niet dat 
er een stad is waar de bewijzen van menselijke groots-
heid zo innig hand in hand gaan met verval. In de oude 
stad loop je tussen kerken en pallazi, maar kijk er niet 
van op als je een kerkdeur passeert waarvoor openge-
scheurde vuilniszakken liggen waarin kraaien pikken ter-
wijl de kerkdeur wordt gesierd door een slecht gespoten 
portret van stadsheilige Maradona. 

Toch is dat het ook niet. Natuurlijk is Napels schitterend 
en afstands tegelijk, maar wat Napels zo eigen maakt is 
dat het genieten volledig is geritualiseerd. In Italië heeft 
men de neiging om alles altijd op dezelfde manier te 
doen. Om vijf uur ga je de straat op drink je een aperitief. 
Oma maakt de soep altijd volgens hetzelfde recept dat 
ook haar oma al gebruikte. Napels is echter nog extre-
mer dan andere steden. Alles ligt vast. Men weet hoe je 
optimaal moet genieten, zodat niemand daar nog over na 
hoeft te denken. Ontzorgen in optima forma.

Wit of rood

De eerste keer dat ik er was vroeg ik aan de manager van 
mijn hotel waar ik een goede pizza kon eten (tja, wat doe 
je als je voor het eerst in Napels bent?). Zonder ook maar 
een seconde na te denken gaf me een naam en adres, 
drie straten verderop. Nog geen half uur later at ik in een 
klein familierestaurant de beste pizza die ik ooit gegeten 
had, uiteraard met mozzarella en ricotta. 

De volgende dag at ik aan het water in Sorrento, en na de 
maaltijd vroeg de ober me of ik nog een digestief wilde. 
Ik knikte, maar voordat ik kon zeggen wat ik wilde, kwam 
hij terug met een fles limoncello. Dit drinkt men hier. 
Klaar. Het smaakte voortreffelijk.

Er zijn wijsgeren die de houding van de Napolitanen in 
verband hebben gebracht met de tweekoppige Vesuvius 
die altijd maar dreigend boven de stad uittorent. Het 
genieten is systematisch en onontkoombaar. Want ja, 
alles is onontkoombaar. Met die vulkaan kan het elk 
moment misgaan. Neem het er maar van.
 
Het allermooiste voorbeeld beleefde ik in Chiaia, de wijk 
aan zee. Ik ging zitten voor een lunch in een klein maar 
tjokvol restaurantje. De ober kwam naar me toe en vroeg 
‘Wit of rood?’ Dat was alles. Ik vroeg hem naar de pasta 
met garnalen, een van de drie gerechten op het krijtbord, 
en nadat hij me had geantwoord knikte ik om hem 
duidelijk te maken dat ik dat graag wilde eten. ‘Wit dus,’ 
zei hij, terwijl hij alweer wegliep. Het idee dat iemand bij 
zijn pasta met garnalen wellicht geen witte wijn wilde 
drinken kwam niet in hem op. Het zou even absurd zijn 
geweest als de bewering dat Napels in Spanje zou liggen. 

Hoef je je dan helemaal nergens zorgen over te maken 
als je in Napels bent? Nee, dat begint daarna pas, thuis, 
op de weegschaal.

Ap Dijksterhuis 
schrijver, hoogleraar en spreker
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DE TIJD VLIEGT!
Het is alweer 25 jaar geleden dat Silverjet Vakanties

van start ging.

e issie  een betro bare reisorganisatie ont ikkelen en ons
itsl iten  ric ten op cons enten ie kie en voor e eker-
ei  van oge k aliteit in co binatie et een klantvrien elijk 

servicenivea  

at lijkt eenvo ig  aar is et niet  it vraagt o  e opbo  
van een tea  ervaren en k n ige e e erkers  o ten aken 
is i ers geen optie

a e start  jaar gele en aar ook e en ten age ijn een 
tal vak ensen agelijks aan e slag et slec ts een oel  

oe stellen ij on e klanten a i aal tevre en

ij blijven eg van et ge el  van prijsvec ters en boekings-
plat or s  iet e prijs is lei en  aar e k aliteit en service

et is goe  vast te stellen at ij ( et een klant aar ering van 
een ) aan e ver ac tingen lijken te vol oen  e care  r 
per ag   agen per eek en aar ijn ij trots op

e ko en e  jaar liggen voor ons et vele it agingen
et ge ele tea  is er klaar voor

ob re er

Alge een irecte r  pric ter
Silverjet Vakanties
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TRAVEL IN STYLE

HET ERVAREN TEAM SILVERJET VAKANTIES
Silverjet Vakanties is al  jaar specialist in et sa enstellen van nieke en l e 

k aliteitsvakanties en aar ijn ij trots op  o ra   vakantie ensen in on e 

an en legt ko t  in contact et on e ervaren r  Travel ons ltants ie bij-

on ere  so s niet alle aagse ensen o etten in onbetaalbare erinneringen  

Van it on e eigen passie voor rei en op et oogste nivea  enken ij et  ee 

en etten on e kennis in o   te a viseren  raag ver orgen ij  ge ele reis tot 

in et kleinste etail

ONTSPANNEN NAAR DE LUCHTHAVEN
ei en et Silverjet Vakanties betekent rei en in stijl  et een l e priv trans er 

t is opge aal  or en oor een pro essionele c a e r ie  rec tstreeks naar 

e l c t aven rij t en  voor e vertrek al a et  o ontspannen kan  vakantie 

beginnen  n nat rlijk staat e c a e r ook bij ter gko st op  te ac ten o   

co ortabel en snel eer is aarts te brengen  oekt  een vakantie in een o al 

o  resi ential S ite (o  gelijk aar ig) an bie t Silverjet Vakanties et vervoer 

naar en van alle l c t avens in e erlan  per erce es klasse aan

EXECUTIVE LOUNGE INBEGREPEN
oe eerlijk is et o  e r kte op e l c t aven te ver ij en oor in een r stige 

o geving e ac ttij  oor te brengen  ij Silverjet Vakanties ag  anneer

 vertrekt vana  Sc ip ol  otter a  in oven  ssel or  o  r ssels Airport

altij  gratis gebr ik aken van een ec tive o nge  

ilt  vana  Sc ip ol ge eel ac ter e sc er en (als VI  en eg van alle r kte) 

vertrekken an k nnen ij voor  et VI  entre Sc ip ol reserveren ( ie ook pag  )

cl siviteit ten top  ok voor e ter greis vana  e beste ing k nnen ij op veel 

l c t avens een ec tive o nge voor  reserveren voor e vaste (gere ceer e) 

prijs van € 25,- per persoon ( ie ook pag  )  

COMFORTABEL VLIEGEN & PRIVETRANSFER
itger st aanko en op  beste ing is een goe e start van  vakantie  en o 

co ortabel ogelijke vliegreis raagt ier eker aan bij  aaro  is ons itgangs-

p nt een rec tstreekse vl c t van it een e erlan se l c t aven  

In e vliegin or atie pagina s ac terin e e broc re vin t  e oor ons eest 

aanbevolen vliegro tes  et eest co ortabel vliegt  in b siness class  ec ter 

e e optie is op rec tstreekse vl c ten naar veel ropese beste ingen niet 

besc ikbaar  In overleg et  boeken ij voor over ogelijk an el stoelen et 

e tra beenr i te  verigens betekent vliegen in b siness class binnen ropa 

eestal vliegen voorin et econo  class ge eelte aarbij e i elste stoel in een 

rij van rie leeg gelaten or t  oe  ook vliegt  op e beste ing or t  per l e 

priv trans er et c a e r naar  otel  resort o  vakantievilla gebrac t

SILVERJET ZEKERHEDEN
Vertro  en orgeloos rei en is niet altij  eer een van el spreken ei  eker-

ei  en e pertise ijn van cr ciaal belang  j ist n  Silverjet Vakanties ee t als 

betro bare partner in orgeloos rei en een r i  pakket aan eker e en aar 

 te allen tij e op k nt rekenen  ns cre o onbe org  en ont org  ebben ij 

sa engevat in e volgen e  eker e en

BETROUWBAAR
Al bijna  jaar  betro bare partner in e cl sieve pakketrei en   

ONTZORG-GARANTIE
ij ver orgen et veel ent o sias e en aan ac t alle ele enten van 

 roo vakantie  alle aal van it e el e rij veer   ver ac tingen 

overtre en  Voor alle on er elen van e reis ie  bij ons on erbrengt 

staan ij garant  o ook voor repatri ring in noo sit aties  

e kosten iervoor nee t Silverjet Vakanties voor aar rekening

VEILIG & GEÏNSPECTEERD
n e acco o aties or en et regel aat be oc t en ge nspecteer  

 k nt er op vertro en at on e selectie vol oet aan alle eisen 

ie  van een Silverjet otel ag ver ac ten  eker ook op et gebie  

van gi ne en ge on ei

IN GEVAL VAN CALAMITEITEN
In geval van cala iteiten llen ij ons o e ibel ogelijk opstellen  

et (nagenoeg) alle otels en l c tvaart aatsc appijen 

in e e broc re ebben ij itsteken e contacten en oen ij 

er alles aan voor it soort sit aties versoepel e a spraken o trent 

ij igen en ann leren ten g nste van on e klanten te aken  

SGR-GARANTIE
it li aatsc ap betekent voor  e eker ei  at  reisso  

is veiliggestel  voor een event eel aillisse ent van e organisator 

van ie er on er eel van  reis

24/7 BEREIKBAAR
Vana  et eerste contact tot en et  t isko st staan 

on e r  Travel ons ltants en on e lokale vertegen oor iging 

voor  klaar  s ook s nac ts en in et eeken

orgeloos genieten vana  et eerste contact o ent et Silverjet Vakanties  at is aar ij voor staan  

ns ervaren tea  l istert  a viseert en stelt aan e an  van  ensen een passen e l e vakantie voor  sa en  

Van el spreken  regelen ij alles tot in etail  ok voor  on ersc ei en e ensen staan ij graag voor  klaar  

 oe t alleen nog aar te genieten van et voor it ic t op een e cl sieve en co pleet ver org e vakantie
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 vliegt vana  e l c t aven ie  el  itkiest en aar vertrekt  vana  een plek 

aar alleen  en  reisge elsc ap ko en  een grote groepen ensen bij 

elkaar  geen c aos bij et instappen  aar een e cl sieve c eck in voor  alleen  

Aangena e bijko stig ei   oe t slec ts kort voor vertrek op e l c t aven 

aan e ig te ijn

 bepaalt el  e vertrektij  o el voor e een  als voor e ter gvl c t en iter-

aar  e ag aarop  ilt vliegen  Alles or t in et erk gestel  o  e vl c ten 

ge eel naar  eigen ensen it te voeren  el s tot aan e catering aan boor  toe  

aarvan  el  aangee t at  on er eg ter besc ikking ilt ebben  o t  van 

een goe  glas ijn  c a pagne  een bepaal  bier o  liever een risse versnapering  

 gee t voora  oor at  ensen ijn en er or t inv lling aan gegeven

orto  vliegen per rivate et betekent a i ale privac  et alleen  eigen 

reisgenoten en volle ige e ibiliteit in alle acetten  at is ook Silverjet

ij bie en  in sa en erking et on e gereno eer e partner Aero na ics

rivate ets  o erne en l e jets voor  tot  personen  aar ee alle l c t avens

snel en iter ate co ortabel bereikbaar ijn  eker als  et eer ere personen

reist o  e prijs van vliegen et een rivate et  o aar ee k nnen vallen  

Vraag er eens naar bij on e r  Travel ons ltants  ij elpen  graag et et 

bekijken van ogelijk e en

Silverjet Vakanties beveelt u deze ultieme vorm 
van vliegen van harte aan!

VLIEGEN
MET EEN 

PRIVATE JET !
it betekent vliegen ge eel naar 

 eigen ensen  volop r i te 
en snelle service van 
et aller oogste nivea
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Aspire Lounge Schiphol

ij gaan er van it at  r i  op tij  op e l c t aven aan e ig bent en o   n  van

A ster a  otter a  in oven  ssel or  o  r ssel Airport vertrekt  ij  

bie en  gratis toegang tot e ec tive o nges op e e l c t avens in ien 

een co pleet arrange ent (vl c t otel trans er) ee t geboekt

ier k nt  nog even ontspannen voor vertrek en genieten van gratis rankjes  

apjes en iverse agbla en  Tevens bevin en ic  ier oplaa p nten voor  o-

biele tele oon o  laptop

EEN ONTSPANNEN 
START VAN 

UW VAKANTIE 
Silverjet Vakanties oet er alles aan o   reis o co ortabel 
ogelijk te laten verlopen  ierbij past een rela te start van  reis 

in een ontspannen en r stige o geving

eker ook in r kke perio es k nnen ij ons voorstellen at  voor 
aanvang van  ter gvl c t naar is gebr ik ilt aken van een 

lo nge op e l c t aven  

p e eeste beste ingen over e ge ele erel  k nnen ij toegang tot e 

lo nge voor vertrek voor  reserveren  aar aar ij een lo nge reservering voor 

 k nnen aken bie en ij  e e aan voor e vaste (gere ceer e) prijs van 

€ 25,- per persoon (bab s ijn gratis)  ongeac t e l c t aven van aar  vertrekt  

ij ra en  e e e tra service van arte aan

Een Silverjet vakantie,

comfortabel en ontspannen!

VOORDELIG 
RELAXEN IN 

DE LOUNGE VOOR 
UW TERUGREIS

Prima Vista Lounge Rotterdam Airport

Aspire Lounge Eindhoven Airport
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Professioneel team
et iterst vrien elijke tea  ontvangt  et alle egar s in et VI  centre en brengt

 naar n van e e cl sieve lo nges  Ter ijl  ic  ontspant  c ecken ij  in voor

 vl c t en staan ij stan b  voor et geval  e tra ensen ee t

e l   e l u e
In  lo nge k nt  ic  a sl iten van e agelijkse r kte en k nt  genieten van 

alit  ti e et  reisge elsc ap  ten en rinken is inbegrepen en et VI  cen-

tre bie t een isselen  aanbo  vol verse ingre i nten  aarnaast ee t  e ke e 

it een itgebrei  aanbo  van internationale kranten en aga ines  

Voorbereidingen voor de vlucht
e paspoortcontrole vin t plaats in et VI  centre en ook  bagage or t oor 

et tea  naar et vliegt ig gebrac t  ij o en  vl c t in e gaten en alen 

 op it  lo nge als et tij  is o  te vertrekken  ij begelei en  oor e priv  

sec rit  c eck  o at  nooit in e rij oe t te staan  Vervolgens brengen ij  naar 

et vliegt ig in een l e a to

Exclusieve faciliteiten
aast et itgebrei e oo  en beverage aanbo  bie t et VI  centre een groot 

aantal aanv llen e iensten  o k nt  er o c en  gebr ik aken van e ellness 

service van presSpa en van e ASSA  personal s opping service en ee t  e 

besc ikking over een e cellent i  net erk  

oven ien staat et VI  centre in irecte verbin ing et et inkelgebie  op e 

l c t aven  Van it et VI  centre k nt   inkopen s nog oen o  aarna ook 

eer rec tstreeks ter g te k nnen keren in e lo nge   

ok aan e kin eren is ge ac t  er is een bab  versc oonr i te  er is speelgoe  en 

er ijn ga e consoles  aarnaast besc ikt et VI  centre over een i a  een ac-

ook en po erbanks ie  tij ens  verblij  k nt gebr iken

enst  eer in or atie over e VI  service  an k nt  contact opne en et 

on e r  Travel ons ltants  ij elpen  graag

 a e  u e e e lus e e se e a  a te aa

VIP CENTRE
SCHIPHOL

Start  reis ge eel ontspannen en in alle r st et e VI  service 
van Sc ip ol  e e service bie t  e eest e cl sieve anier 

van rei en via Sc ip ol  oor at et VI  entre gesc ei en 
is van e vertrekter inal  gaat alle ectiek volle ig langs  een  

et VI  entre a e t et e erlan s er goe  en esign  
e internationaal gereno eer e ont erpst io 

van arcel an ers na  et interie r voor ijn rekening  
asten van et VI  centre ervaren e e erlan se c lt r en 

gesc ie enis et iconisc  esign  sc il er  en k nst erken 
ie istorisc  an el e en aags ijn  

Ie ere s ite kreeg ijn eigen s eer o  t e a
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TRAVEL YOUR STYLE

In deze brochure vindt u bij ieder zorgvuldig 

geselecteerd hotel op een bestemming één of 

meerdere thema’s om u duidelijk te maken voor 

wie deze hotels vooral geschikt zijn. Wij verwijzen 

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

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

op thema en doelgroep geordend met aanvullende 

informatie over mogelijke thema-aanbiedingen.  

ACTIVE
Voor een uitgebalanceerde mix van genieten, 

actie en avontuur. Active staat voor hotels en 

resorts met de allerbeste sportfaciliteiten, op het 

land en vaak ook op het water. 

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

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

ëerd door het hanteren van een minimum 

leef tijd. Veelal betekent dit dat gasten vanaf 12 

jaar welkom zijn, soms oplopend tot 18 jaar. De 

restaurants, Spa en overige voorzieningen zijn 

hierop ingericht.

ALL-INCLUSIVE
Dit is zorgeloos vakantie vieren. Vooraf weten 

waar u aan toe bent qua uitgaven en heerlijk voor 

de kinderen die hun eigen pad kunnen kiezen. 

Ge niet van uitstekende maaltijden in geselec-

teerde restaurants, snacks en drankjes. Ook zijn 

de meeste faciliteiten onbeperkt inbegrepen.

BOUTIQUE
Kleinschalige, sfeervolle hotels met een 

persoon lijke service. U ervaart een intieme 

sfeer en beleeft het ‘home away from home’ 

gevoel. Vaak zijn deze boutique hotels gevestigd 

op/in bijzondere locaties en gebouwen. Deze 

zijn bijvoorbeeld gevestigd in herenhuizen, 

kasteeltjes en kloosters met een authentieke 

uitstraling. 

CITY
Luxe hotels die stuk voor stuk beantwoorden 

aan de wensen van de veeleisende reiziger: 

omgeven door prachtige cultuur, rijke historie, 

een levendig en gevarieerd uitgaansleven en 

uitgebreide mogelijkheden om te shoppen.

CULINAIR
In deze hotels is het ultiem genieten van ‘fine 

dining’ of gourmetrestaurants. De hotels en 

resorts met dit thema genieten vaak inter na-

tionale faam omdat het restaurant verbonden 

is aan een Michelin-sterrenkok. Voeg de unieke 

ervaring van een bezoek aan een topniveau 

Michelin sterrenrestaurant toe aan uw vakantie.

DESIGN
De liefhebber van design geniet van de archi-

tectuur en inrichting van écht onder scheidende 

hotels met een trendy look. Door een mix van 

authenticiteit en modern is de stijl op z’n minst 

uitzonderlijk te noemen. Veelal met de signatuur 

van een bekende designer en soms zelfs met een 

bijzondere kunstcollectie. 

FAMILY
U geniet pas als uw kinderen genieten, bij 

voorkeur in een veilige omgeving. Bij resorts met 

dit thema vindt u speciale faciliteiten zoals een 

kinderzwembad en een ‘kidsclub’ met supervisie. 

Veelal zijn er nog meer voorzieningen zoals 

kinderrestaurants en -menu’s, familiekamers of 

suites en prijsvoordelen.

GOLF
Hotels en resorts met  optimale golffaciliteiten, 

zowel voor beginnende golfers als veeleisende 

spelers. De golfbaan behoort tot het hotel of ligt 

direct in de buurt en bevindt zich veelal in een 

schitterende omgeving. 

HERITAGE
Vervlogen tijden herleven in klassieke gebouwen 

uit vorige eeuwen met de grandeur van weleer. U 

verblijft in voormalige paleizen of huizen van rijke 

kooplieden, soms klassieke (koloniale) hotels die 

al decennia lang tot de ‘grande dames’ van een 

stad worden gerekend en wereldberoemd zijn.

HIDEAWAY
De naam verklapt het al; dit zijn accommodaties 

met een unieke, verscholen ligging waar de rust 

vanzelfsprekend is en de natuur een heilzame 

werking heeft. Verwonder u over de ruimte 

en stilte, die in de huidige hectische wereld zo 

zeldzaam is geworden.

HONEYMOON
Onze aanbevolen honeymoon-hotels. Een col-

lec  tie van sfeervolle, romantische hotels op 

on  vergetelijke bestemmingen, waar wij vele 

aan trekkelijke extra’s of spectaculaire kor tin gen 

voor u als pasgehuwden hebben geregeld.

WELLNESS
Welzijn is een luxe uit de oude wereld die wij 

tegenwoordig weer volledig omarmen. Zelfs 

voor diegenen zonder interesse in traditionele 

of ultra moderne Spa’s is een verblijf in een 

wellness resort zeer de moeite waard. Al is het 

alleen maar voor een weldadige massage na een 

lange vlucht.

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

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

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

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

ONZE SELECTIE; UW ULTIEME VAKANTIE
et grote regel aat be oeken ij on e beste ingen  voort ren  op oek naar 

e ooiste en beste acco o aties  Alle otels en resorts ie in e e broc re 

ijn opgeno en vol oen aan e oogste k aliteitseisen binnen n klasse  In ie 

in k nnen ij e alle aal van arte aanbevelen  

SPECIAAL AANBEVOLEN
p vrij el elke beste ing ebben ij een aantal acco o aties itgeko en

ie ij als speciaal aanbevolen  illen beste pelen  ierbij ebben ij ons oor

versc illen e criteria laten lei en  oals bijvoorbeel  e opvallen e arc itect r  

e antastisc e ligging o  e elegante a biance  p e intro ctiepagina van e 

beste ing van  ke e vin t  e otel(s) ie ij aanbie en on er et label 

Speciaal aanbevolen

AUTORONDREIZEN
In e broc re ie voor  ligt bie en ij  naast eel veel l e stran vakanties

ook een prac tige a toron reis aan in Spanje  iteraar  ijn er nog tal van an ere

co binatie ogelijk e en  ilt  liever el  et e a to een lan  verkennen  an 

k nt  el  o  et be lp van on e r  Travel ons ltants een reis op aat 

sa enstellen

HUURAUTO OP UW BESTEMMING
o t  van vrij ei  gaan en staan aar  ilt en een vle gje avont r  ver eeg 

an een ra to tij ens  vakantie  ij k nnen in plaats van een priv trans er 

vana  e l c t aven voor e ge ele verblij s r een ra to voor  regelen  

ilt  na een lange vl c t o  ong nstige aanko sttij  niet irect een ra to in-

stappen  aar liever et ge ak en co ort ervaren van een priv trans er  an ver-

orgen ij e e voor  ij laten e ra to  voor over ogelijk  an e volgen e 

ag bij  vakantiea res a everen  ilt  een a to voor enkele agen ren  n e 

r  Travel ons ltants a viseren  graag

ICOONTJES VOOR UW GEMAK
aar van toepassing vin t  bij et otel een o  eer van on erstaan e an ige 

icoontjes o   te elpen bij e selectie  ie ieron er n betekenis

r ijn otels aarbij a to r vana  e l c t aven inbegrepen is  it is eestal

van ege e a gelegen ligging en e e c rsie ogelijk e en in e o geving aarbij

eigen vervoer essentieel is  e e otels ijn erkenbaar aan et e icoontje

ent  op oek naar e ltie e elijksreis  e otels ie bij itstek gesc ikt ijn 

o   e erinnering van  leven te geven ijn voor ien van et e icoontje   vin t 

er niet alleen een ro antisc e s eer en e aarop a geste e service  aar ook 

aantrekkelijke voor elen speciaal voor  als pasge en

TOPKWALITEIT
i   bij on ere otels in  lan en ragen et trots et label ea ing otels

o  t e orl  Van o e palei en tot eel erige sa aritenten en van intie e i e-

a a s  tot stieke oases  astvrij ei  or t ier ge ien als een k nst en een 

passie  Topk aliteit op alle ronten  at is at  k nt ver ac ten bij een van e 

ea ing otels o  t e orl

KLEINSCHALIG EN PERSOONLIJK
p oek naar een l e otelervaring in een intie e setting  S all r  otels

o  t e orl  bie t eer an  otels ver eel  over eer an  lan en

Van on aine esign otels tot e ee se o gebo e eren i en en van 

istorisc e lan i en tot a gelegen priv eilan en

GASTRONOMISCH GENIETEN
erel s en niek  at ijn e otels van elais  atea   plaats bij itstek 

voor ie gastrono isc  il ta elen in een bij on er ka er  aar lie st  le en 

ver eel  over  lan en op  continenten  lk otel ee t een niek karakter en 

no igt ijn gasten it o  te genieten van bij on ere resta rants

BIJZONDER LOGEREN
Alle otels et et label SI  T  i poneren  et n nieke esign en bij-

on ere arc itect r  r ijn aar lie st  ona ankelijke esign otels ver eel  

over  lan en erel ij

KAMERBEZETTINGEN
ij ie ere otelbesc rijving vin t  on er et t ssenkopje acco o atie  et to-

taal aantal ka ers aarover een otel besc ikt  aarnaast ver el en ij bij ie er 

ka ert pe een in icatie van e grootte en et  oor et otel bepaal e  a i aal 

aantal personen  at ij geloven in e l e van co ort ebben ij in enkele 

gevallen el  e a i ale be etting naar bene en bijgestel  Staat er bij e ver-

el ing van e kin eren geen lee tij  ver el  an is e a i ale lee tij   jaar  

in eren ie o er ijn or en als vol assenen besc o  ij otels ie een 

an ere lee tij sgrens voor kin eren anteren  ver el en ij it tevens bij e a i-

ale be ettings ogelijk ei

VOORDELEN EN EXTRA’S
In et prij en  en in oblokje op elke otelpagina ver el en ij e kortingen 

en e tra s ie ij bij e otels voor  ebben be ongen  oals beken  ten tij e 

van et sa enstellen van e e broc re  at e altij  bij on ere specials 

a spreken  ook na et sa enstellen van e e broc re  vin t  op on e ebsite 

et co plete over ic t bij et otel van  ke e

et oveel prac tige acco o aties in e e broc re is et oeilijk kie en

en goe e re en o   versc illen e an vatten aan te reiken  p vrij el alle beste ingen presenteren ij 

een otel at ij als beste ke e besc o en en selecteer en ij otels van otelgroepen

ie een speciaal plekje in ons art ebben verover
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INDICATIE- EN VARIABELE PRIJZEN
et  alle  in  e e  broc re  opgeno en  otels  en  resorts  ebben  ij  e sc erpst

ogelijke contracten a gesloten  ij ie ere acco o atie ver el en ij in ica

tieprij en voor ini aal een t eetal t pe ka ers  bij priv rei en en a torei en 

ver el en ij n t pe  e e ijn gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in 

e genoe e aan  en ten ij an ers ver el  op basis van t ee sa enrei en-

e personen incl sie  e op at o ent van toepassing ijn e aanbie ingen  e e 

aanbie ingen or en genoe  on er e gep bliceer e prijsin icaties bij ie ere 

acco o atie

Alle prij en ijn incl sie  vl c ten  belastingen  bran sto e ngen en alle overige  

onver ij bare  kosten   oals  beken   op  e  at   aarop  e e in icatieprij en  

ijn sa engestel  (nove ber  )  Variabele  prij en   oals ree s  ger i e  tij   

in  gebr ik  in  e  l c tvaart   ijn  ook  bij  otels  en resorts  aan  een  op ars  be-

ig   et  betekent at prij en  ct eren a ankelijk  van  vraag  en  aanbo   tij s-

r  tot  aan  vertrek  perio e van verblij  belangrijke evene enten  onver ac te 

gebe rtenissen o   an ere  criteria   at  aakt  et  voor    als  cons ent  niet 

altij  even  in ic telijk aar    k nt  er  ook  vaak    voor eel  ee  oen

et ko t stee s vaker voor at acco o aties in e loop van et sei oen n ver-

koop sti leren et speciale aanbie ingen o  e tra s bie en aan bepaal e   oel-

groepen    oals   ge innen   et   kin eren    one ooners  j bilarissen  en  senioren

e  aanbie ingen  en  e tra s  ie  bij  ons  ree s beken  aren ten tij e van e sa en

stelling van e e broc re staan bij elke acco o atie on er e prijsin icatieta-

bel ver el  en ijn in e prij en eebereken

ist van ege e e variabele prij en en op so ige beste ingen oor koers-

isselingen ijn e pakketprij en  ver el  in e e broc re  slec ts ter in icatie

DE JUISTE PRIJS
e prij en van o el e vl c ten als e otels en cr ises vari ren in oge ate 

ge ren e et sei oen  aar over et alge een ijn e e et laagst anneer  

vroegtij ig boekt  Voor e act ele prijs ver ij en ij  naar  reisb rea  on e 

r  Travel ons ltants o  on e ebsite  silverjet nl  p  on e  ebsite  

vin t    ook  agelijks  e  nie ste  aanbie ingen  van l c tvaart aatsc appijen  

cr ises en acco o aties

DROOMREIZEN ONLINE
aast on e selectie van top otels en resorts in e e broc re bie en ij  op on e 

ebsite een nog itgebrei er aanbo  van k aliteitsvakanties  en aanv llen  aan-

bo  op e beste ingen it e e broc re aar tevens een iterst orgv l ig 

geselecteer  aanbo  van beste ingen ie niet in e e broc re staan  a snel 

naar on e ebsite en laat  verrassen  silverjet nl

BROCHURES
Veel van ons overige aanbo  vin t  ook in n van e an ere broc res  ie ij 

ieron er tonen  

 k nt e bestellen via silverjet nl o  tele onisc  via on e r  Travel 

ons ltants  tel    

LUXE CRUISE VAKANTIES 2023-2024
ee t  eleens aan een cr ise ge ac t  ij Silverjet Vakanties boekt  e eest 

nieke cr ises naar alle it oeken van e erel  e e broc re bevat itsl iten  

e eest bij on ere cr ises van oor ons geselecteer e kleinsc alige re erijen  

MIDDEN OOSTEN
In e e broc re bie en ij  alle oor ons geselecteer e topacco o aties in 

et i en osten

VERRE REIZEN
ier ebben ij e best toegankelijke beste ingen b iten ropa in opgeno en

iteraar  orgv l ig geselecteer  oals  at van Silverjet Vakanties ag 

ver ac ten

LOCAL COLOURS - BOUTIQUE HOTELS
Speciaal voor e ijnproevers on er   e e broc re o vat een tal orgv l ig 

geselecteer e kleinsc alige acco o aties in eel ropa  ie garant staan voor 

een ontspannen vakantie in een a t entieke o geving

PRIJSWIJZER & OVERIGE BROCHURES
aast on e selectie van top otels en resorts in e e broc re  bie en ij  op on e ebsite 

een n g itgebrei er aanbo  l e k aliteitsvakanties   en aanv llen  aanbo  op e beste ingen it e e broc re  

aar tevens een iterst orgv l ig geselecteer  aanbo  op beste ingen ie niet in e e broc re staan  

a snel naar on e ebsite en laat  verrassen  www.silverjet.nl
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Silverjet Vakanties weet hoe belangrij k het is dat verwachtingen worden waarge-

maakt. Wij  anticiperen op het verlangen om duurzaam te genieten van de vakantie. 

We begrij pen allemaal dat er iets moet gebeuren om te voorkomen dat de aarde op-

warmt, maar we willen het reizen er niet voor laten. Daarom voegt Silverjet Vakan-

ties iets tóe. Onze missie om een hoge mate van service, comfort, luxe, kwaliteit 

en  exibiliteit te bieden, breiden we uit met het doel om ook op duurzaamheid te 

excelleren. We noemen het duurzaam genieten! Dat de euforie van een vakantie op 

alle fronten een goed gevoel geeft. In het besef dat het complex is om duurzaam 

te reizen, weten wij  bij  Silverjet Vakanties dat het kan. 

SILVERJET VAKANTIES COMPENSEERT 
DE CO2 UITSTOOT VOOR IEDERE PASSAGIER 
m.i.v. 1 november via GreenSeat!

GreenSeat investeert, door middel van de bij drage, in duurzame energie projecten 

die zorgen dat de hoeveelheid uitstoot Co2 op een andere plek wordt beperkt. 

Door de Co2 compensatieprojecten wordt de uitstoot ter plaatse verminderd door 

bij voorbeeld het plaatsen van windmolens in India of door huishoudens in ontwik-

kelingslanden toegang te verlenen tot schone energie. 

In Afrika wordt er gewerkt aan biogasinstallaties voor gezinnen met een boerderij . 

Er wordt een biogasinstallatie gebouwd op het land van het gezin. De mest van het 

eigen vee wordt verzameld en ‘opgegeten’ door bacteriën, waardoor biogas ont-

staat. Dit gas wordt naar het aangrenzende huis geleid. Het gas levert voldoende 

op voor een kooktoestel en een lamp. 

Zo zorgen wij  er samen voor dat de hoeveelheid Co2 in de wereld niet toeneemt en 

de leefomgeving van lokale huishoudens wordt verbeterd. 

Bij na alle hotels in deze brochure houden zich bezig met duurzaamheid. Hetzij  door 

gebruik te maken van groene stroom en andere energiebronnen. Hetzij  door ver-

spilling van voedsel en water tegen te gaan.  

Voor iedere passagier die bij  ons een reis boekt, staan wij  

een bij drage af aan de organisatie Justdiggit. Zij  zetten zich 

in om op grote schaal de aarde te vergroenen, zodat de 

wereldwij de temperatuurstijging onder de 2 graden blij ft. 

Silverjet Vakanties draagt eraan bij  dat men ook in de toekomst schitterende 

plekken op aarde kan bezoeken. Reizen is van alle tij den en hoe mooi is het als we 

dat, al genietend, zo duurzaam mogelij k kunnen doen. 

EXTRA AANDACHT VOOR HOTELS 
DIE UITZONDERLIJK PRESTEREN
Onze volgende stap is dat we hotels die uitzonderlij k presteren op het gebied van 

duurzaamheid in het zonnetje zetten. Zo wordt het selecteren van de accommo-

datie die het beste aansluit bij  de verwachtingen nog makkelij ker. In deze brochure 

zij n deze hotels herkenbaar aan

DUURZAAM 
GENIETEN

met Silverjet Vakanties
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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 

esten overblij t  Spanje ee t ic  in istorisc  

op ic t ona ankelijk van e rest van ropa 

ont ikkel  e oorse invasies in e e ee  

van it oor A rika ebben e Spaanse c lt r en 

tradities een speciaal tintje gegeven, dat nog steeds 

erkbaar is  egionaal ge ien is et lan  niette in 

sterk ver eel  r ijn versc illen e al  a tono e 

gebieden in het noorden, waaronder Cataluña, 

askenlan  en alici  et elk een eigen taal  In 

e istorisc e oo sta  a ri  et arcelona van 

a  en Valencia k nnen lie ebbers van k nst en 

itgaan n art op alen  

In e regio atal a liggen alo  beken e ijne 

stran en  bijvoorbeel  aan e osta rava en osta 

ora a  aar ie een paar k  et binnenlan  intrekt 

ontdekt een landschap met welhaast middeleeuwse 

dorpjes en overeenkomstige historische,  

geresta reer e otels  veelal boer erijen o  nca s  

et  ra to ligt alles on er an bereik  el s 

de wereldstad Barcelona!

e osta lanca is van o s er een beste ing 

met bruisende, levendige badplaatsen, boulevards 

en een r k itgaansleven

In het zuiden van Spanje ligt de regio Andalusië 

met talloze populaire strandbestemmingen langs 

e osta el Sol ( et alaga als belangrijkste 

aanvlieg aven)  et ac terlan  van An al si  bie t 

prachtige steden als Malaga, Sevilla, Granada en 

r oba ie  per ra to k nt verkennen  oor 

het gunstige klimaat kent de Costa del Sol maar 

lie st  onnige agen per jaar en gol en is ier 

een van e belangrijkste sporten  

e ooiste an stran en liggen aan e nog niet 

oor assatoeris e ont ekte osta e la  

Sa en et et bekoorlijke ac terlan  et vele 

kleine witte dorpjes vormt deze Costa een ideale 

beste ing voor a ilies et kin eren  

MALLORCA & IBIZA
In de Middellandse Zee liggen de Balearen, een 

eilandengroep waarvan Mallorca en Ibiza zich in de 

grootste pop lariteit ogen ver e gen  et i en 

van allorca bie t ijne an stran en en volop 

itgaansgelegen e en  Voor nat rlie ebbers is 

vooral et noor en van et eilan  aan te ra en  

Van e osta s tot e anarisc e ilan en  van ro erig vissers orp tot on ain jetsetoor  

van priv baai tot l e resort  van binnenlan  tot r kke ba plaats

Spanje bie t een sc atka er aan ogelijk e en voor alle onaanbi ers  atersport anaten en gol ie ebbers

Ibiza is inmiddels wereldberoemd vanwege de 

internationale s eer en et itb n ige itgaansleven  

it eilan  bie t ec ter ook tallo e ooie en r stige 

stran en  nat rsc oon en een rijke istorie  

CANARISCHE EILANDEN
e onovergoten stran en van e anarisc e 

ilan en oe enen al jaren een enor e aantrekkings

krac t it  et op erkelijke van e e arc ipel is 

at elk eilan  ijn speci eke eigensc appen en 

ken erken ee t  

at gel t vooral voor et v lkanisc e eilan  

an arote  at eer an  v lkanen en  

kraters kent  

ertevent ra ligt slec ts  kilo eter it e 

A rikaanse k st  aar oor et lan sc ap oestijn

ac tig aan oet  et ee t et grootste aantal 

kilometers zandstrand van alle eilanden en is zeer 

gelie  bij s r ers  

Gran Canaria biedt niet alleen schitterende stranden 

en het hele jaar een mild klimaat, maar ook een 

verrassen  binnenlan  et prac tig nat rsc oon  

Teneri e is et grootste en eest tropisc e eilan  

van de archipel en wordt gedomineerd door de 

v lkaan e Tei e  Van oorsprong ee t Teneri e 

arte stran en  Tegen oor ig ijn er ook 

k nst atig aangeleg e  aar even o bekoorlijke 

itte stran en

a o era is een klein  bergac tig eilan  bij on er 

gesc ikt voor nat rlie ebbers en r st oekers  

et is te bereiken et een err  van it Teneri e  en 

ec t para ijs voor an elaars

HOTELVOORZIENINGEN
In de Spaanse hotels en resorts kunnen uw kinderen 

ge oonlijk gratis gebr ik aken van e ki scl bs 

(die aan de Costa del Sol en op de Balearen 

alleen in e vakantieperio en ijn geopen )  In e 

eeste gevallen ijn ook e niet ge otoriseer e 

atersporten en e lan sporten gratis ( v  

tennissen in e avon ren bij verlic ting)  e oto

riseer e atersporten en bab sitting ijn tegen 

betaling  ellness aciliteiten ijn in e eeste 

gevallen gratis  it on eringen op bovenstaan e 

regels vin t  bij e besc rijvingen van e 

betre en e otels en resorts  e openstelling van 

e bij e otelbesc rijvingen genoe e resta rants 

is veelal sei oengebon en  niet alle resta rants ijn 

et ge ele jaar an el agelijks geopen

FRANKRIJK

PORTUGAL

ALGERIJE

MAROKKO

Costa Brava

Costa del Sol

Co
st

a 
Bl

an
ca

Costa de

  la Luz

Mallorca

Ibiza

Menorca

Gran Canaria

Fuerte-
ventura

Tenerife

Lanzarote

La
Gomera

CANARISCHE 
EILANDEN

BALEAREN

Sevilla

Valencia   

Málaga

Barcelona

MADRID

Bilbao

Alicante
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IBIZA

en iterst ge ellige  internationale s eer en een el ora o voor ie een itb n ig itgaansleven op prijs stelt  aarnaast vin t  ier pittore-

ske baaien  ooie stran en en een rijke istorie en c lt r

AUTOHUUR
e otels op Ibi a bie en ij incl sie  priv trans ers 

aan  iteraar  is et ook ogelijk o  een ra to 

bij te boeken  in aanv lling op  o  ter vervanging van 

e priv trans ers

• SPECIAAL AANBEVOLEN
p Ibi a ee t vooral et ines esort ons art 

gestolen  ijk op pagina 

Ibiza, het wellicht meest populaire eiland van de 

Balearen, gelegen voor de oostkust van Spanje, 

ee t e laatste ecennia een soli e rep tatie 

opgebo  on er eestgangers  aast e e 

uitbundige clubcultuur biedt het eiland echter ook 

een reeks van a gelegen baaitjes  i eaal voor ie 

de rust op wil zoeken, vooral in het gebied rondom 

Santa l lia  

ic t bij et o e centr  van Ibi a Sta  bie en 

ij et l e  tren  Art otel Ibi a ran otel et 

spectac lair it ic t  l otel ac a is een i eaal 

a res voor ie een o erne a biance op prijs stelt 

en il genieten van et nac tleven van Ibi a  

et ee t een ge el ige ligging tegenover 

iscot eek ac a op slec ts  in ten van et 

bruisende centrum van Ibiza-Stad, zodat u optimaal 

van het intense sociale en uitgaansleven van het 

eilan  k nt genieten

Versprei  over Ibi a liggen eer an vij tig ooie 

stran en  baaien en in a en  en aanra er is 

bijvoorbeel  et stran  ala len a in et oosten 

van et eilan  bij Santa l lia  ier tre t  et 

toonaangevende Insotel Fenicia Prestige Suites & 

Spa voor ge innen et kin eren  Ver er bevin en 

ic  in Santa l lia et li est le bo ti e otel 

io ar Ibi a en et tren   Ibi a  bei en irect 

gelegen aan e bo levar  voor et ijne an stran  

et  ativo otel is een r stiek bo ti e otel aar 

e are bo e ienstijl van Ibi a e boventoon voert  

Tenslotte is er het trendy ME Ibiza voor wie van 

entertain ent en iek o t  

In ala ova ligt et elegante less otel Ibi a  at 

irect toegang ee t tot een raai an stran  

Aan de westkust bevindt zich het schitterende 

ines Ibi a  et e e o er e Villa perience  

speciaal voor een groep vrien en o  a ilie  

  n  gaat voor on  ee  stran  en eesten  actie  

be ig ilt ijn o  j ist ilt genieten van el a ige 

rust; Ibiza staat garant voor een ongedwongen en 

geslaag e vakantie in stijl

Formentera

Ibiza-Stad

Sta. Eulàlia del Rio

Ibiza Gran Hotel

Riomar
Nativo
W Ibiza

insotel Fenicia Prestige
Bless Ibiza

El Hotel Pacha

7 Pines Resort

Me Ibiza

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

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag

Deluxe Zeezicht
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19 - SILVERJET VAKANTIES

Cala Nova | Ibiza | SPANJE

BLESS HOTEL IBIZA
 CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  �   

Deluxe Zeezicht

 onvervangbaar te ijn oet je altij  an ers ijn  ei oco anel ooit  n 

at gel t eker voor less otel Ibi a  nt ek een nie  concept van l e en 

elegantie in dit rustige resort dat is gelegen in het oosten, aan de baai van Cala 

ova et irect toegang tot et stran  Santa lalia bevin t ic  op slec ts  

k  a stan  Ibi a sta  ligt op ca   k  en e l c t aven op ca   k

FACILITEITEN
legante lobb  et rs receptie  et otel besc ikt over rie e ba en 

o geven oor ligstoelen en parasols  e in nit  pool et alinese be en 

bevin t ic  op et akterras ( et een ini  beste ing van ) In e 

agness So l l Spa vin t  een e ba  et atercirc its en rot erapie  

T rkse a a  sa na  aro at erapie o c es  jac i s en eer ere 

be an elcabines voor assages en sc oon ei sbe an elingen  Ver er is er 

een kapper  tnessr i te en or en er activiteiten georganiseer  oals oga en 

pilates  e ver orging is op basis van logies ontbijt  esta rant t eko Ibi a van 

art n erasateg i (c e kok et  ic elin sterren) bie t een e cl sie  a te 

c isine eg statie en  et lokale en internationale gerec ten voor et iner  

Voor de lunch is er het à la carte restaurant Salao- Atlantic, een mediterrane 

traktatie et verrassen e gerec ten  r is geen beter it ic t an at van e 

roo topbar pic In nit  o nge  aar  over ag k nt genieten van sion

gerec ten et A iatisc e en en atijns A erikaanse s aken  T ssen  en 

 bie t l  re i  ool l b een en  et apjes  rankjes et it ic t 

op ee en op on ag  iek ge ren e e br nc  (tij ens et oogsei oen)  

Ver er is er Tris Ver t  ar  voor cocktails en tapas  rs roo service

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ebben een interie r at is ge nspireer  op oco 

anel  Alle ijn voor ien van aircon itioning  kl isje  inibar  i  espresso

apparaat  t ee et aciliteiten  tv  k ssen en  stea er  i o ockingstation en 

ge e bileer  balkon  a ka er et o c e  ba jas  slippers en aar roger  

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  elegant  l e in e tinten it  art en 

lic tro e ge ecoreer  et sc rij ta el  alkon en it ic t op e et pijnbo en 

o oo e baai ron o  ala ova  ok boekbaar et it ic t op ee als Deluxe 

Zeezicht

Bless your Savage Mind (ca    a   pers )  als e tra ee t e e ka er een 

alinees be  en eetta el op et r i e balkon (ca   )  et bos ic t

Studio Suite (ca    a   pers )  open plan s ite et so abe  a ka er 

et o c e en ro assageba  et bos ic t  ok boekbaar et e tra 

ro assageba  op et r i e balkon en ( ij ) ee ic t als Studio Suite Jacuzzi 

Terrace o  et ee ic t als Studio Suite Zeezicht.

Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  r i e s ite gelegen ic t bij 

et e ba  et oonka er et itge eelte en eetta el en aparte slaapka er 

et kingsi ebe  gastentoilet  ba ka er et o c e en ro assageba  et 

balkon et bos ic t  ok boekbaar et r i  balkon et jac i en ij ee ic t 

als Suite Jacuzzi Terrace o  et ee ic t als Suite Zeezicht

Mediterrane Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  r i e open plan 

s ite et t in  en o  e ba ic t o  panora isc  it ic t over ee  a ka er 

et o c e en ro assageba

Presidential Suite (ca    a   vol    kin )  r i e  e cl sieve s ite et 

b tlerservice  oonka er et itge eelte  bar en eetta el  T ee r i e terrassen 

et ro assageba  en panora isc  it ic t op ee  Ver er t ee slaapka ers 

aarvan n et kingsi ebe  en e an er et t ee eensi ebe en en 

t ee ba ka ers en s ite aarvan n et ro assageba  astentoilet 

(li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

Indicatieprij en p p  inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en van 

Ibi a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e a er

el e ee ic t

St io S ite ee ic t

Long Sta :  korting bij in  nac ten verblij  van  t   en van  t  

 in ien geboekt voor   bij in  nac ten verblij  van  t   

in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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SPANJE  Ibi a  S Arga assa  Santa l lia

ME IBIZA
DESIGN

�  �  �  �  �   

Mode Kamer

et  Ibi a is een tren  stran otel et o erne arc itect r gelegen 

aan een a gelegen raaie baai ca   k  van Ibi a sta  ier be eegt alles op 

et rit e van o e  iek en gastrono ie in een leven ige en s eervolle 

o geving  en per ecte locatie voor gasten ie van entertain ent en iek 

o en  aast et otel bevin t ic  et beroe e ikki eac  et otel ligt op 

ca   k  a stan  van s anar en ca   k  van Santa l lia

FACILITEITEN
In e o erne lobb  bevin t ic  e receptie et itjes  Ver er vin t  een 

e ba  o ring  oor alinese be en  ligstoelen en parasols  r or en 

vele activiteiten georganiseer  oals k nsttentoonstellingen o  live optre ens 

van s  p et ak et sc itteren  it ic t bevin t ic  een in nit pool 

voor vol assenen et aaro een alinese en ligbe en  r is tevens een 

tnessr i te  In e T ai oo  ellness  Spa gelegen naast e entree k nt 

 genieten van een e ba  T rks ba  sa na en jac i  Ver er ijn er 

ogelijk e en voor iverses assages en be an elingen  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  rigens is een e iterraan bar  en 

resta rant concept voor ontbijt  l nc  en iner et een selectie aan ge on e 

gerec ten en cocktails  nt b  T e Sea naast et e ba  bie t it on erlijke 

mediterrane smaken, bereid met biologische, lokale en seizoengebonden 

ingre i nten voor l nc  en iner  T e a io oo top ar is t e place to be  et 

een resta rant en een bar aar  k nt genieten van een a te c isine iner o  

cocktails verge el  van goe e iek  Ten slotte is er rs roo service

ACCOMMODATIE
et otel bie t  r i e en lic te ka ers en s ites  Alle ka ers ijn voor ien 

van aircon itioning  inibar  tele oon  tv  kl isje  ockingstation  i  en 

s eerverlic ting  e ka ers ebben open kasten ie een a sc ei ing vor en 

t ssen et slaapge eelte en e ba ka er  a ka er et regen o c e  

aar roger  ba jassen en slippers  a ers et verbin ings e r ijn ogelijk 

(A ra en nerg )

Aura Kamer (ca    a   vol    kin )  gelegen op e e t  e ver ieping  

S eervolle o ern ingeric te ka er et panora avenster  

Vibe Kamer (ca    a   vol    kin )  gelegen op e e ver ieping  

S eervolle o ern ingeric te ka er et panora avenster en it ic t op et 

lan sc ap van Ibi a

Energy Kamer (ca    a   vol )   kin  gelegen op e e t  e ver ieping

et it ic t op ikki eac  en o  ge eeltelijk ee ic t en panora avenster   

Mode Kamer Balkon (ca    a   vol )  gelegen op e e t  e ver ieping  

et e ba  en ee ic t en balkon  

S ite gasten ontvangen e tra services oals b tlerservice en priv  c eck in o t 

in de suite, een audio-entertainmentsysteem, Nespresso-apparaat, Playstation, 

ii en persoonlijk ingeric te inibar  

Chic Suite (ca    a   pers )  open plan s ite et itge eelte  a ka er 

et regen o c e en ba  voor et balkon  alkon et ic t op ikki eac  en

o  ee ic t

Personality Suite (ca    a   pers )  aparte oon  en slaapka er et 

rontaal ee ic t  a ka er et regen o c e en ba  voor et balkon  root 

balkon et ligbe en

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Ibi a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

A ra a er

nerg  a er

ic S ite

Hone moon:  es cava en r it op e ka er bij aanko st    gala iner voor  personen ( rank-

jes niet inbegrepen)

Long Sta :  korting bij in  nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Terrace Kamer 
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Santa l lia  Ibi a  SPANJE

NATIVO HOTEL IBIZA
 DESIGN 

�  �  �  � 

Terrace Kamer 

ativo otel Ibi a is een ooie aan inst op et eilan  en r stiek viersterren 

bo ti e otel at volle ig in ar onie is et ijn o geving  aarin een 

ecologisc e en verant oor e kijk op e nat r or t nagestree  et een 

ar e  bo e ien s eer  ie e essentie van Ibi a vertegen oor igt en aarin 

et karakteristieke itte lic t van et eilan  or t eerspiegel  ier oor 

ontstaat een uniek hotel dat zich richt op rust en waar de schoonheid juist in 

e eenvo  it  In e eeste otels in Spanje ag  nog b iten roken  aar 

it otel is volle ig rookvrij  et ativo Ibi a ligt in e r i  opge ette oon ijk 

Siesta ic t bij et centr  van Santa lalia ( ca  k ) en op ongeveer  

in ten loopa stan  van et stran  e l c t aven van Ibi a bevin t ic  op ca  

 k  a stan  

FACILITEITEN
et otel bestaat it t ee versc illen e lage gebo en  In e o erne en 

tren  lobb  or t  ver elko  et een revitaliseren  glas t ee o  een 

glas cava tij ens e c eck in  et otel besc ikt over  e ba en  aarvan 

 ver ar baar ijn  p et akterras bevin t ic  een e ba  (a lts onl )  

e ba en or en o geven oor ligbe en  Voor e sportievelingen is er een 

tnessr i te ie  r per ag geopen  is  Tevens bestaat e ogelijk ei  o  

in één van de behandelcabines van een massage te genieten (tegen betaling, op 

aanvraag)  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  et ativo esta rant serveert een 

itgebrei  ontbijtb et  et ge on e  lokale pro cten  aarin r it en groenten 

centraal staan  Tij ens l nc  en iner is er een itgebalanceer   la carte 

en  oven ien ijn er ook vegetarisc e  s ikervrije en gl tenvrije en s 

besc ikbaar  In et centrale ont oetingsp nt van et otel  e o oo top 

bar, een Caribische ruimte omgeven door water, kunt u genieten van een brede 

selectie cocktails  et speciale aan ac t voor s oot ies en sl s ies  e e bar 

is geopen  van  r tot i ernac t

ACCOMMODATIE
e in totaal  ka ers en j nior s ites ijn alle tren  en ver org  ingeric t 

en besc ikken over een kingsi ebe  o  t inbe en  oo k ssen en  

aircon itioning  inibar  kl isje  t ee  en ko e et aciliteiten  i  en satelliet tv   

et e tra be  voor een e persoon is altij  een so abe

Boheme Kamer (ca    a   pers )  r i e ka er et een a  te sc ei en 

slaapka er  a ka er et ba  en aparte o c e  alkon et it ic t op et 

e ba  elegen op e e en e ver ieping

Terrace Kamer (ca    a   vol )  et kingsi ebe  en eer r i  balkon 

et it ic t ric ting ee  o erne ba ka er et o c e  p et balkon bevin t 

ic  als e tra een ro assage ba

Swimup Kamer (ca    a   pers )  ka er gelegen op e begane gron  

et terras en et irecte toegang tot et e ba  e ba ka er besc ikt over 

een ba  en aparte o c e

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Ibi a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

o e e a er

Terrace a er

S i p a er

Honeymoon  ntbijt op e ka er  o sseren e ijn en c ocola e bij aanko st

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl   Voor reisin or atie ie ac terin e e 

broc re
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SPANJE  Ibi a  Santa l lia

HOTEL RIOMAR IBIZA
DESIGN

�  �  �  � 

Deluxe Sea View

otel io ar is een li est le bo ti e otel et een ken erken  esign  e van 

oorsprong klassieke itstraling in co binatie et o erne aciliteiten aakt 

van et otel een beste ing voor stijlvol rei en  een toevl c tsoor  et e 

resonantie van romantische heimwee naar het verleden, gericht op gasten die 

op oek ijn naar een plek van over ogen ver ijning  et otel ligt slec ts oor 

e an elbo levar  gesc ei en van et stran  Santa lalia ligt op ca    

a stan  en staat beken  o  ijn gastrono isc e en c lt rele centr  e raaie 

jac t aven  k nstgalerijen en enkele van e beste resta rants van et eilan  

bevin en ic  ier  e l c t aven van Ibi a ligt op ca   k

FACILITEITEN
 ko t binnen in een co ortabele  o erne lobb  et itjes  ier bevin t ic  

e rs receptie en lobb bar et terras at een antastisc  it ic t op ee 

bie t  et aangena e e ba  ligt vlak voor et stran  en or t o geven 

oor een terras et ligbe en en parasols  p et stran  ee t et otel een 

eigen ge eelte et gratis ligbe en en parasols  Ver er is er een kleine tness 

st io (  geopen ) en e ogelijk ei  voor oga en e itatie  

e ver orging is op basis van logies ontbijt   ee t e ke e it versc illen e 

resta rants en bars  in et iva esta rant geniet  van o el et ontbijt 

(b et  la carte) als ook et iner et Italiaanse gerec ten  In e obb  o nge 

bevin t ic  e cean ar et terras en ee ic t voor een ko e  een cocktail 

en kleine l nc gerec ten  e Tribe Secrets ar en  Tiki ar  gelegen ac ter 

het zwembad, is de ideale plek om van een cocktail te genieten, te dansen op 

live iek o  ge oon een goe  gesprek te voeren et vrien en  e ren e e 

ge ele ag en avon  or en ier ook snacks en nger oo  geserveer

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites van et otel ijn alle ingeric t et een tij lo e c ar e 

en besc ikken over king  o  eensi ebe  an el t inbe en  aircon itioning  

i  terras o  balkon  satelliet tv  espresso apparaat en t ee aciliteiten  

inibar en kl isje  a ka er et o c e  ba jassen en slippers  aar roger  

Deluxe Sea View (ca   )  gelegen op e e t  e ver ieping  et rontaal 

ic t op e baai van Santa lalia en e i ellan se ee

Premium Sea View (ca    a   vol    kin )  et eensi ebe  en 

balkon et rontaal ee ic t  e er e persoon slaapt op een so abe  p e e 

t  e ver ieping

Suite (ca    a   vol    kin )  gelegen op e e t  e ver ieping  pen 

plan oon  en slaapka er en een so abe  voor e er e persoon   balkons 

et ee ic t  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Ibi a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e ee ic t

re i  ee ic t

S ite

Long Stay   korting bij in  nac ten verblij  van  t   iet gel ig voor e 

Suite

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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23 - SILVERJET VAKANTIES

Santa l lia  Ibi a  SPANJE

INSOTEL FENICIA PRESTIGE SUITES & SPA
FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �   

Junior Suite

it a co ort en tec nisc e sn jes o erne en toonaangeven e otel staat 

absol t garant voor een goe e service en k aliteit  et Insotel enicia restige 

S ites  Spa ligt aan e rivier e Santa l lia  ic tbij et gelijkna ige stran  

en an ere nat rlijke stran en en kreken  Santa l lia is iter ate gesc ikt 

voor ge innen et kin eren en voor ie een at r stiger verblij  an in et 

iter ate leven ige ( aar ook l i ere) Ibi a Sta  op prijs stelt  et sta je ee t 

een ooie aven  le ke inkels  goe e resta rants en ink at k nstgaleries  

e l c t aven ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
e s eervolle  co ortabele lobb  bevat een receptie  e Ibosi  obb  bar en 

een leeska er  et otel bie t een groot b iten e ba  et jac i  o ring  

oor t inen en een r i  terras  arkeren is gratis  ab sitservice tegen 

betaling  Voor kin eren van  jaar is er een sei oengebon en ini l b et 

activiteitenprogra a  e enicia Spa (   en tegen betaling) besc ikt 

over een beautycenter met diverse behandelingen, een verwarmd zwembad, een 

buitenbad met hydromassage, solarium, sauna, kruidenbad, sensatiedouche, 

ijs ontein en ontspanningsr i tes  r is ook een tnesscenter  

e ver orging is op basis van al pension  et ontbijt en iner in b etvor  

or en geserveer  in resta rant enicia  et livecooking  Voor e lie ebbers 

ijn er ver er et go r etresta rant a Vinoteca en et elegante  van een terras 

voor iene riental onsoon et oosterse gerec ten (sei oengebon en)  ij et 

e ba  serveert Tanit istro  ar lokale gerec ten en ver rissen e rankjes  

Voor cocktails kunt u terecht in de lobbybar Ibosim, waar op bepaalde avonden 

piano iek ten ge ore or t gebrac t

ACCOMMODATIE
et otel besc ikt over  ka ers en s ites  s aakvol en co ortabel ingeric t 

en voor ien van aircon itioning  atscreen tv  ra io  i  tele oon  aar roger  

kl isje en ba jassen  a ka er et ba  en aparte ro assage o c e 

(be alve e el e a er)  e ieron er ver el e oppervlakte aten ijn 

incl sie  et terras

Deluxe Kamer (ca    a   vol ) r i e ka er et it oek  a ka er 

et ba  o  o c e

Junior Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  elegante open plan 

oon slaapka er  e e persoon slaapt op een so abe

Family Junior Suite ( in   vol    kin  a   vol    kin  t   jaar)  

t ee nior S ites et verbin ings e r  i eaal voor ge innen

Prestige Junior Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  op e bovenste 

ver ieping et panora isc  ee ic t en espresso apparaat  akterras (  ) 

et ro assagepool en b iten o c e  a ka er et ro assageba

Presidential Suite (ca    a   vol  )  ver eel  over t ee ver iepingen  

oonka er et e cl sie  e bilair  kitc enette  slaapka er et ron  o  laag 

be  T ee e ba ka er et ro assage o c e  akterras (ca   ) et 

ro assageba  (li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  al pension  vliegreis 

naar en van Ibi a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

el e a er

nior S ite

a il  nior S ite (o b v   vol )

restige nior S ite

Vroegboekkorting   bij in   nac ten verblij  van  t   in ien geboekt 

voor  el ig voor el e ka er  nior S ite  a il  nior S ite en restige nior 

S ite  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl   Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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SPANJE  Ibi a  Santa l lia

W IBIZA
DESIGN

�  �  �  �  � 

Cool Corner Kamer

elegen op slec ts ca   k  van e l c t aven van Ibi a  t ssen e c i e 

jac t aven en an ere otspots vin t  et tren   Ibi a  et otel  gebo  

in een V vor  is eer gesc ikt voor tren  p bliek  et eerspiegelt e agie 

van e beste ing oor i el van een ge r  en innovatie  ont erp  

at e vrije geest van Ibi a vastlegt  Ibi a is eer an een eilan  et is een 

erk aarbij o er po er e cl bc lt r ont oet  Santa lalia be igt een 

ontspannen tempo en kosmopolitische houding en biedt een bedwelmende mix 

van k nstgalerijen  tren  boetieks en resta rants

FACILITEITEN
Lobby met receptie, waar direct de onmiskenbare vibe van Ibiza rondzingt en 

tot iting ko t in e bo e e s eer  p et T eck ligt een intie  e ba  

met directe toegang tot de boulevard en het zandstrand met gratis ligbedden en 

parasols  p et akterras vin t   alleen voor vol assenen  een e e ba  

 oo top  Voor e ltie e ontspanning is er e A a  Spa  ie besc ikt 

over een T rks ba  sa na en  be an elka ers aar een itgebrei  en  

et lic aa s  en ge ic tsbe an elingen ac t  aarnaast is e IT   

geopen   arkeergelegen ei  (tegen betaling) o b v besc ikbaar ei  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  et ontbijt or t geserveer  

in et  la carte resta rant a la a  al aar  tevens k nt ineren  et 

serveert een i  van lokale en internationale gerec ten  In iring ito l e 

geniet u op het strand van de Ibizaanse en oost-mediterrane keuken en in 

et Ve ca  van vegetarisc e gerec ten   o nge bie t  naast cocktails en 

ko e tevens gerec ten van internationale c isine  egel atig or en  er 

live optre ens van s en events georganiseer  p et T eck or en 

cocktails, snacks en hapjes gedurende de dag geserveerd en de Bridge 

ar bie t een itgebrei e selectie cocktails  iever et vol assenen on er 

elkaar  an is lo  op et akterras t e place to be  Voor e late rtjes 

is er nog nac tcl b elo  Ten slotte bie t et otel rs roo service

ACCOMMODATIE
 Ibi a ee t  ka ers en s ites  ie alle besc ikken over een nieke  bo o 

c i e inric ting et kle rrijke sto en ie et leven ige karakter van Ibi a 

eerspiegelen  Voor ien van espresso apparaat  aterkoker  inibar en 

kl isje  a ka er et o c e  aar roger  ba jassen en slippers

Fabulous Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e e  e o  e etage  

alkon et e ba  o  ij ee ic t  

Cool Corner Kamer (ca    a   pers )  op e e  e o  e etage et 

kingsi ebe  roter balkon et ee ic t  

Spectacular Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e begane gron  et 

kingsi ebe  o  t inbe en  terras et priv e ba  en it ic t op e sta

Fantastic Suite (ca    a   pers )  open plan s ite et oonge eelte  

gelegen op e  t  e etage  alkon et ee ic t  

Marvelous Suite (ca    a   pers )  raaie open plan s ite et 

oonge eelte  et kingsi ebe  gelegen op e e etage  root balkon et 

ligbe en en ee ic t  

Wow Suite (ca    a   pers )   raaie s ite et aparte oon  en 

slaapka er et kingsi ebe  gelegen op e e etage  root ge e bileer  

balkon et ee ic t  

E Wow Suite (ca    a   pers )  ple  s ite et aparte oon  en 

slaapka er et kingsi ebe  e s ite besc ikt over  r i e ge e bileer e 

balkons en een akterras van ca    at via een trap te bereiken is

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers   vliegreis naar en van 

Ibi a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug oct

ab lo s a er

antastic S ite

o  S ite

Long Stay   bij in  nac ten verblij  van  t   en van  t  

  bij in  nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Welkomstattentie  bij aanko st ontvangt  een elko stattentie

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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Ibiza-Stad | Ibiza | SPANJE

IBIZA GRAN HOTEL
DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  �    DELUXE

Junior Suite

et Ibi a ran otel aakt aar rep tatie aar als et gaat o  een ge el ige 

vakantie-ervaring, waarin kwaliteit en service worden gecombineerd met een 

a i  aan privac  Ibi a ran otel is een Art otel  nst is overal in et 

otel aan e ig  vana  e lobb  tot in e privac  van  ka er  

it otel ligt in een bij on er eel van Ibi a et spectac lair it ic t op alt Vila 

en e i ellan se ee  rec t tegenover e aven ( arina) en op  in ten 

loopa stan  van et o e sta scentr  et stran  van Tala anca ligt op ca  

  en e l c t aven op ca   k

FACILITEITEN
eceptie  lobb  terras et ligstoelen en i  in et ge ele otel  en grote t in van 

ca    et t ee e ba en  aarvan n et een jac i en onneterras  

en et t ee e (a lts onl ) et it ic t over e aven en alt Villa  esc akel  

et et otel ligt et enige asino van Ibi a  gratis toegankelijk voor gasten 

van et otel  e beroe e isco ac a ligt op enkele in ten loopa stan  e 

pen Spa (   en tegen betaling) bie t versc illen e aciliteiten ie elkaar 

aanv llen  oals pen A a  pen itness  pen Spa perience en pen ea t  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  et s blie e ontbijt in b etvor  

wordt geserveerd in restaurant Costa Mara met diverse producten uit de 

e iterrane ke ken van vers r it  een o elet o  een ar e crepe  ij et 

e ba  k nt  lic te aaltij en en snacks verkrijgen in et ool esta rant  

Voor et iner ee t  e ke e it et et een ic elin ster bekroon e 

restaurant La Gaia by Oscar Molina, waar men gebruikt maakt van lokale 

pro cten  esta rant ASA  voor e e iterrane ke ken at onlangs bekroon  

er  et e groene ic elin ster voor r aa ei  In et a resta rant 

k nt  s avon s genieten van e apanse ke ken en an is er nog resta rant 

ipriani o nto n Ibi a voor e klassieke Italiaanse ke ken  e resta rants ijn 

sei oengebon en geopen  r is rs roo service

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ebben een o erne inric ting en besc ikken over 

aircon itioning  ver ar ing  tele oon  ba jassen en ba slippers  s art tv  i  

kl isje  inibar  espresso apparaat  sc rij ta el en terras et t in e ba  

ee  aven  o  alt Vila ic t

Junior suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  open plan oon

slaapka er et naast et be  een ro assageba  Aparte o c e  et 

e ba  en t in ic t

Superior Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i e ka er et 

jac i (binnen o  b iten op et terras)  inloopkast  terras et o ten ligbe en

Deluxe Suite (ca   a   vol    kin  t   jaar)  op e e ver ieping  

eer r i e open plan oon slaapka er  ba ka er et ro assageba  en 

klee r i te  ac i op et balkon

Grand Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  grote oonka er 

et stereos stee  en  slaapka ers in open plan stijl  root balkon (ca  

 ) et ver ar  e ba  onneterras en een spectac lair it ic t over 

e ee  aven  alt Villa en Ibi a sta

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Ibi a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

nior S ite

S perior S ite

el e S ite

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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SPANJE | Ibiza | Cala de Bou - San Antonio

EL HOTEL PACHA
BOUTIQUE | CITY

�  �  �  �    

Junior Suite

Suite

Als  ooit ee t ge roo  van een tren  otel op Ibi a an bent  bij l 

otel ac a aan et j iste a res  ip  tren  avant gar e  ini alistisc  en 

itte kle ren et etnisc e accenten ijn e belangrijkste ken erken van 

it esign otel  et ee t een ge el ige ligging in et i en van e aseo 

ar ti o  ic t bij e part s en et stran  en slec ts ca   in ten van et 

bruisende centrum van Ibiza-Stad, zodat u optimaal van het intense sociale 

en itgaansleven van et eilan  k nt genieten  orto  l otel ac a is een 

i eaal a res voor ie een o erne a biance op prijs stelt en il genieten van 

et nac tleven van Ibi a  ij e ac ting l b en op r i   k  a stan  van et 

Tala anca stran  e l c t aven van Ibi a ligt op ca   k

FACILITEITEN
l otel ac a bie t een r i e  o erne lobb  et receptie  lo nge  resta rant 

en bar  on o  et kleine e ba  ijn enkele ligbe en  parasols en alinese 

be en  et otel besc ikt over parkeergelegen ei  Tegenover et otel tre t  

de wereldberoemde Pacha discotheek waar regelmatig internationaal bekende 

j s optre en  e ien et eit at e e iscot eek bij l otel ac a be oort 

ebben otelgasten voorrang op reserveringen voor elk eest an ook  irect 

bij aanko st ient  iervoor e ge enste avon en vast te leggen o  o gratis 

toegang te krijgen  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  et ontbijtb et vin t plaats in et 

ac a resta rant aar s avon s creatieve en innovatieve gerec ten voor et 

iner or en geserveer  In l ar (sei oengebon en) et terras ijn over ag 

lic te aaltij en en snacks verkrijgbaar en s avon s is l ar et iek een 

ont oetingsplaats voor otelgasten en in oners van Ibi a (  r)  

nst en c lt r ijn een vast on er eel van it otel  aarvoor regel atig 

tentoonstellingen or en georganiseer  rs roo service

ACCOMMODATIE
et otel besc ikt over  o ern ingeric te nior S ites en  S perior S ites  

e ka ers ebben lic te tinten en ijn ge ecoreer  et otoa beel ingen van 

Toni iera en iego ort on o en sc il erijen van illie r e  elke e 

ka erinric ting niek aken  Alle s ites ijn voor ien van it oek  sc rij ta el  

aircon itioning  satelliet tv  tele oon  i  i o ockingstation  inibar  

k ssen en  strijkij er en kl isje  a ka er et ba o c e  aar roger  

ba jassen en slippers  alkon o  terras et itje

Pacha Ibiza ( ca    a   pers )  e ac a Ibi a ka ers ijn goe  itger ste 

stan aar  t eepersoonska ers et een lic te en elegante inric ting et is 

ogelijk t ee ka ers et een verbin ings e r te boeken

Pacha Ibiza Junior Suite ( ca    a   pers )  r i e en co ortabele open 

plan s ite et kingsi ebe  en een stijlvol interie r  et is ogelijk t ee nior 

S ites et een verbin ings e r te boeken

Pacha Ibiza Suite ( ca    a   pers )  r i ere open plan s ite op e 

oogste ver ieping van et gebo  root balkon et jac i

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Ibi a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

ac a Ibi a

ac a Ibi a nior S ite

ac a Ibi a S ite

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Resort Suite
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Sa Talaia | Ibiza | SPANJE

�  �  �  �  �   

Resort Suite

et erkelijk sc itteren e ines esort Ibi a part o  estination b  att 

ligt bij on er ooi aan ee  kent een oppervlakte van ca    en 

bie t  on anks e alo  aan e ige ennenbo en  ge el ige ee ic ten  e 

co binatie van l e  co ort  oogstaan e c linaire creaties  aar vooral ook 

et servicenivea  van et ines esort Ibi a aken van e e vakantie oase 

een eerlijke ervaring  et resort ligt aan e estk st van Ibi a  ca    van 

et stran  van ala olo ar  Ibi a Sta  ligt op een a stan  van ca   k  e 

l c t aven op ca   k

FACILITEITEN
et otel besc ikt over een s eervolle rs receptie et so venirs op  

T ee e ba en  aaron er een in nit pool (voor gasten vana   jaar) et 

ligbedden en parasols in het hart van het resort en een Lagoon-pool (vooral 

gesc ikt voor a ilies et kin eren) in T e ag na  Ver er vin t  ier een 

ki scl b ( jr) et versc illen e activiteiten en een tnesscentr  In et 

Spacentre Pure Seven wacht u een scala aan behandelingen (tegen betaling), 

als e e een b itenjac i  ellnesscirc it et sa na s stoo ba en en 

aterbe en  Tevens is er een kapsalon en bea t center   verblij t in ines 

esort op basis van logies ontbijt  T e Vie  geopen  van oens ag t  on ag 

voor een  o  gangen  la carte iner et gebr ik van lokale pro cten  

In e one l b  geopen  voor ontbijt en iner  geniet  van aaltij en it e 

e iterrane ke ken  et ers ing ac t Terrace serveert vana   r 

eerlijke cocktails en apanse gerec ten  Voor een sapje o  een kopje ko e o  

t ee et iets lekkers k nt  terec t in e obb bar  Aan e ag na ool ar 

geniet  van een rankje en et klassieke Te e  eten van e oo  tr ck en 

in e In nit  ool ar van een verkoelen  rankje et verse s s i  ge on e 

sala es o  ijne bites

ACCOMMODATIE
Alle  s ites  ver eel  over T e Ibicenco Village  T e ag na en T e li  rie 

versc illen e gebie en binnen et resort  Alle s ites ebben een oonka er  

aparte slaapka er et kingsi ebe  o  t ee be en aircon itioning  tv  i  

ko e  t ee et aciliteiten  tele oon  inibar  n s ite ba ka er et o c e  

alkon o  terras et itje

Laguna Suite (ca    a   vol  en  kin  t   jr)  op e begane gron  

et een r i  terras et ligbe en en irecte toegang tot et ag na e ba  

Ook te boeken als Laguna Suite In nit  op e e ver ieping  et balkon en 

it ic t ric ting ee  Laguna Suite Swim Up (ca    a   vol  en  kin  

t   jr)  op e begane gron  et terras et ligbe en en irecte toegang tot 

et se i priv e ba

Ibi an Vilage: Resort Suite (ca    a   vol  en  kin  t   jr)  op e e 

ver ieping et t in ic t  Resort Suite elu e (ca    a   pers )  op e e 

ver ieping et t in ic t  Garden Suite (ca    a   vol  en  kin  t   

jr)  op e begane gron  et een priv t in  Garden Suite Deluxe (ca    a  

 pers )  r i er an e ar en S ite

Villa E perience: Voor de ultieme Ibiza-ervaring, speciaal voor een groep 

vrien en o  a ilie bie t inesIbi a e Villa perience in Villa Bohemia, Villa

Es Vedrà o  Villa In nit  e villa s bestaan it  o   nits  elk et een eigen 

entree en gesc ikt voor a   pers  Veel r i te en privac  aarnaast een 

aantal e tra s  Voor itgebrei e o sc rijving ie on e ebsite  

Indicatieprij en p p  incl :  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en van Ibi a  

l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

ag na S ite

esort S ite el e

Kamerupgrade  pgra e van esort S ite naar esort S ite el e  van ar en S ite naar ar-

en S ite el e en van ag na S ite In nit  naar ag na S ite S i  p bij verblij  van  

t  

Long Stay   korting bij in  nac ten verblij  van  t   en  bij in  

nac ten verblij  in ien geboekt voor  iet gel ig voor e villa s

Vroegboekkorting    bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  (niet 

gel ig voor e villa s)  en  bij in  nac ten verblij  in een villa van  t   

in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

7PINES RESORT IBIZA
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS
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MALLORCA

Mallorca is samen met Ibiza een van de populairste eilanden van de Balearen. Geniet van uitgestrekte zandstranden en pittoreske baaien, maar 

vergeet ook het uitgaansleven en de bezienswaardigheden van de hoofdstad Palma de Mallorca niet!

Mallorca 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

Selection Playa de Muro Village geselecteerd. Een 

goede keuze voor een zon-, strand- en zeevakantie, 

zowel voor koppels als voor families.

AUTOHUUR
otel oetr  allorca bie en ij incl  ra to 

aan  e overige otels ijn incl sie  priv trans ers  

iteraar  is et ook ogelijk o  een ra to bij 

te boeken, in aanvulling op, of ter vervanging van de 

priv trans ers

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Op Mallorca heeft vooral het St. Regis Mardavall ons 

art gestolen  ijk op pagina   

Niet alleen het feit dat Mallorca slechts op ca. 2 

uur vliegen van Nederland ligt, maakt het een zeer 

populaire vakantiebestemming. Een levendige 

hoofdstad met trendy uitgaans- en eetgelegenheden 

en uitstekende hotels gelegen aan  fraaie stranden 

of juist wat meer naar het fascinerende binnenland 

geric t  vor t een iter ate aantrekkelijke 

co binatie  ij ne en  ee over et eilan  

teneinde zo een welbewuste keuze te kunnen 

maken.

Vlakbij e oo sta  al a selecteer en ij et 

Iberostar Selection Playa de Palma, een prima 

keuze om te genieten van het strand en de stad 

Palma te ontdekken. Iets naar het zuidwesten is het 

statige St. Regis Mardavall een geweldige optie.

Het moderne en innovatieve Iberostar Grand Portals 

o s bevin t ic  in n van e eest e cl sieve 

enclaves van het eiland. In Paguera ligt het adults 

onl  otel Secrets allorca Villa il bij on er ooi 

aan een zandstrand en op loopafstand van winkels 

en restaurants.

Een van de nieuwe parels die Silverjet deze zomer 

heeft toevoegd is het in Santa Ponsa gelegen hotel 

i pton A sla allorca  en nie  l e en o ern 

toevluchtsoord gelegen aan de golfbaan Santa 

Ponsa voor zowel koppels alsook voor families die 

van r st en el ijn o en  Santa onsa is een 

levendige badplaats aan een mooie baai. met een 

langgerekt centrum. 

et stijlvolle s ite otel a ro alace An rat  is 

gelegen in Camp de Mar, en biedt een combinatie 

van ontspanning  co ort en ver ijning

In ort Soller langs e pittoreske k st bie en ij  

het spectaculair gelegen Jumeirah Port Soller Hotel 

 Spa  ier ee t  e eest raaie it ic ten van 

het eiland, zowel op zee, als op de bergen en Port 

Soller, tevens bekend vanwege de beste (zwem-)

stranden van het eiland.

Het Zoetry Mallorca Balearic Islands Hotel is 

gebo  ron o  e istorisc e nca (lan is) 

van Sa Torre in het zuidoosten van het eiland. De 

uitgestrekte tuinen die het hotel omringen creëren 

een oase van rust. In de prachtige omgeving van 

de gezellige jachthaven Port d’Alcudia in het 

noor esten van et eilan  ebben ij et irect 

aan het fraaiste strand gelegen hotel Iberostar 

Port  de
Pollença

Port  d'Alcúdia

Port
d'Antratx

Port 
de Sóller

Manacor
Palma de Mallorca

El Arenal

Zoëtry Mallorca

Jumeirah

Zafiro
Palace

Iberostar 
Playa de Muro

Iberostar Selection
Playa de Palma

Kimpton Aysla
Mallorca

Iberostar Grand
Portal Nous
Secrets Villamil
St. Regis Mardavall
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An rat   allorca  SPANJE

ZAFIRO PALACE ANDRATX
FAMILY | GOLF | WELLNESS

�  �  �  �  �  

Junior Suite Privézwembad

nt ek et stijlvolle resort a ro alace An rat  een s ite otel at gelegen is 

aan e estk st bij a p e ar (ca    van et stran )  et is ont orpen 

o  e beste co binatie van ontspanning  co ort en ver ijning te bie en   

kunt hier een wandeling maken naar het strand of een bezoek brengen aan de 

nabijgelegen leven ige avensta  erto e An rat  et resort bestaat it een 

hoofdgebouw met daaromheen diverse gebouwen van drie verdiepingen hoog. 

De hoofdstad Palma bevindt zich op ca. 25 km en de luchthaven op ca. 38 km.

FACILITEITEN
Moderne lobby met zitgedeelte. Het resort telt meerdere zwembaden die gelegen 

ijn in e t inen aaron er et oo e ba  en et Sk  e ba  et asis 

zwembad is alleen voor volwassenen. Alle zwembaden worden omgeven door 

terrassen et ligbe en en alinese be en  Ver er ijn er t ee over ekte 

baden: een verwarmd binnenbad voor zowel volwassenen als kinderen en een 

zwembad in de Spa. Voor de kinderen is er een kinderbad, een leuke speeltuin 

en een miniclub met verschillende activiteiten (seizoengebonden). Babysit op 

aanvraag  Tevens ver r van (elektrisc e) etsen  In e irecte o geving 

k nt  gol en (op e naastgelegen An rat  gol baan)  snorkelen  tennissen  

paar rij en en eilen (tegen betaling)  e en Spa  ellness ee t versc illen e 

be an elka ers  sa na  T rks ba  en tnessr i te  s Avon s is er live iek 

en entertainment (seizoengebonden). Ten slotte is er parkeergelegenheid. De 

ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension o  Signat re All Incl sive 

is ogelijk  T e arket is et internationale b etresta rant et s o cooking 

voor ontbijt  l nc  en iner  et versc illen e t e a s ( oogsei oen)  Ver er 

ijn er vier  la carte resta rants (sei oengebon en)  et bistroresta rant 

La Veranda serveert traditioneel Italiaanse gerechten in een ontspannen en 

moderne sfeer en is geopend voor de lunch. Voor het diner serveert El Olivo 

e iterrane gerec ten en Tastes  S s i ar apanse en internationale 

specialiteiten. Caliu is het uitstekende grillrestaurant. The Blue Lounge Bar is 

e plek voor een eerlijke cocktail o  glas ijn  e rink Tr ck ligt naast et 

zwembad met fraai uitzicht en de Wet Bar ligt in het zwembad.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 304 elegante suites met een Mallorcaans karakter die verspreid 

liggen over versc illen e gebo en en besc ikken over aircon itioning  i  tv

ko e  en t ee et aciliteiten  inibar en kl isje  a ka er et regen o c e  

Balkon of terras en uitzicht op de zee of de bergen van de Sierra de Tramuntana. 

Junior Suite (ca    a   vol    kin  o   vol )  elegante open plan s ite 

met zitgedeelte, sofabed en hydromassagebad met fraai uitzicht. Deze suite is 

ook boekbaar als Junior Suite Couples ( in a   vol ) en et ij ee ic t als 

Junior Suite ij ee icht.

Junior Suite Priv wembad (ca    a   vol    kin  o   vol )  gelijk 

aan e nior S ite et als e tra een terras et priv e ba  en ligbe en

ook boekbaar et ij ee ic t als Junior Suite Priv wembad ij ee icht.

Junior Suite Penthouse Plungepool (ca    a   vol    kin  o   vol )  

op de bovenste verdieping, balkon met ligbed en dakterras met plungepool en 

ligbed. Junior Suite Penthouse Plungepool ij ee icht et ij ee ic t

Suite wembad icht (ca    a   vol    kin  o   vol )  r i ere s ite 

met woonkamer en aparte slaapkamer. Ook boekbaar met priv wembad of 

met plungepool op het dakterras als Suite Penthouse ij ee icht.

  

Indicatieprij en p p  incl :  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en van al a  

l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamert pe apr jun aug okt

nior S ite

nior S ite riv e ba

S ite ent o se ij ee ic t

Hone moon: elko stattentie  es cava  r it en c ocola e op e ka er en  korting op Spa 

be an elingen  in  verblij   nac ten

Long Sta :  korting bij in  nac ten verblij  op basis van al pension o  all incl sive van 

16/04/23 t/m 30/04/23 en van 20/10/23 t/m 04/11/23.

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor   bij verblij  van  t   en van  

t/m 04/11/23 indien geboekt van 01/02/23 t/m 28/02/23.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslag voor al pension o  all incl sive  

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.  Voor reisinformatie zie achterin de brochure.
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IBEROSTAR GRAND PORTALS NOUS
BOUTIQUE | DESIGN

�  �  �  �  �   

it o erne en innovatieve otel is gelegen in een van e eest e cl sieve 

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 te 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
et esign otel ligt bij een klein intie  an stran  en besc ikt over een 

e ba  et terras en ligstoelen  r ijn versc illen e gol banen in e irecte 

omgeving. In het hotel bevindt zich een art-gallery met werken van verschillende 

internationaal beken e artiesten  In e sica ealt   Spa (  ) et T rks 

bad, Finse sauna en verschillende douches en behandelkamers kunt u terecht 

voor schoonheidsbehandelingen en massages. Tevens is er een Wellness Bar 

voor ge on e rankjes  tnessr i te en parkeergelegen ei  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  et go r etresta rant Astir is een 

must voor liefhebbers van gastronomie. Geniet met elke hap van mediterrane 

smaken met een Aziatische twist gecreëerd door chef-kok Miquel Clar. De 

itgebrei e ijnkaart en e aanbevelingen van e so elier garan eren  een 

goe  glas ijn bij  aaltij  e Selini ar bie t een bree  scala aan rankjes 

en cocktails. Ideaal om even op adem te komen onder het genot van een zoete 

ca  bo b n  o  o  te proosten op  vakantie  r is rs roo service

ACCOMMODATIE
et bo ti e otel telt  esignka ers en (t e a )s ites ie ijn voor ien van 

ropese esign e belen  aircon itioning  tv  i  inibar en kl isje  a ka er 

met bad en aparte douche, badjassen en slippers. 

each Level Kamer (ca    a   vol    kin )  et kingsi ebe  groot 

terras met directe toegang tot de promenade/strand.

Games Suite (ca    a   vol    kin )  voor e lie ebbers van (vi eo )

spelletjes: met een grote videogame console en tafelvoetbal (5e verdieping). 

Spa Suite (ca    a   vol )  ar e ar onie e s ite et sa na en 

balkon of terras.

Naugth  Suite (ca    a   vol )  e e s ite gelegen op e e o  e 

verdieping is een van de meest originele ruimtes van het hotel. Het biedt een 

wereld van sensaties en is de ideale omgeving om uzelf te laten gaan. Het is de 

plek o  te genieten van inti iteit et  partner  et verlei elijke l e etails 

zoals een rond bed, spiegels aan het plafond, een danspaal en een groot bad.

Junior Suite ij ee icht (ca    a   vol    kin )  co ortabele en 

o erne ka er  alkon o  terras et ij ee ic t  ok boekbaar et ee icht

( a   vol )  

Junior Suite Panoramisch ee icht (ca    a   vol )  op e e 

verdieping of hoger met balkon en panoramisch zeezicht.

Suite Starga er (ca    a   vol )  op e e ver ieping et astrologie 

als thema. Een sterrenhemel van Swarovski stenen op het plafond en een 

telescoop op het balkon. 

Penthouse Suite ee icht (ca    a   vol )  op e bovenste ver ieping 

met op het dak een groot terras met jacuzzi, ligbedden en spectaculair uitzicht 

over zee. 

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van al a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamert pe apr jun aug okt

eac  evel a er

Spa S ite

a g t  S ite

nior S ite ee ic t

Long Sta :  korting bij in  nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen al pension  vraag  

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

SPANJE  allorca  alvi

Junior Suite Zeezicht
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la a e al a  allorca  SPANJE

IBEROSTAR SELECTION PLAYA DE PALMA
FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �   

Junior Suite Zwembadzicht

Het Iberostar Selection Playa de Palma is gelegen op een toplocatie direct aan 

e pro ena e en et bre e an stran  et otel is a ilievrien elijk en ee t 

ook een Star restige a lts onl  ge eelte ( )  et is ier eerlijk vertoeven  In 

e irecte o geving van et otel vin t  tal van ogelijk e en oals A alan  

en het Palma Aquarium. De luchthaven van Palma ligt op ca. 5 autominuten en 

met de lokale bus staat u binnen 15 minuten in het centrum van de hoofdstad.

FACILITEITEN
o erne lobb  et rs receptie  r ijn t ee e ba en ie or en 

o ring  oor ligstoelen en parasols  aarvan n gelegen op et ak en 

alleen toegankelijk is voor e gasten verblijven  in een Star restige ka er  

Ver er ijn er iverse atersport ogelijk e en (tegen betaling) en etsver r 

o   k nt gebr ik aken van e tnessr i te  iverse gol banen in e 

omgeving. Er is regelmatig entertainment met avondshows en animatie. In 

de SPA Sensations kunt u terecht voor verschillende lichaams-, gezichts- en 

schoonheidsbehandelingen en ontspannende massages. De Spa heeft een 

sa na  stoo ba  b bbelba  en sensatie o c e  aciliteiten en activiteiten ijn 

seizoengebonden.

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  esta rants 

en bars ijn sei oengebon en  la a lanca esta rant is et b etresta rant 

geopen  voor ontbijt en iner et e iterrane ke ken  e ool ar is ge ren e 

de dag open voor cocktails, frisdranken en kleine gerechten en in de Mar Blau 

ar l istert  naar live iek on er et genot van een glas ijn  e S nset 

a pagne ar serveert e beste c a pagne en rela te iek et it ic t op 

een geweldige zonsondergang. De beste ingrediënten voor een magische avond. 

Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
e  r i e  co ortabele ka ers ijn ingeric t et lic te o taccenten en 

turquoise-blauwe tinten. Alle beschikken over een smart-tv, airconditioning, 

kl isje  inibar  agnetron  ko e  en t ee aciliteiten en i  a ka er et 

o c e  ba jassen en slippers  alkon o  terras et itje  ogelijk ei  tot et 

boeken van Star restige (a lts onl  )  e Star restige ka ers ijn alle 

gelegen op e e en e ver ieping van et otel en ebben ee ic t   krijgt 

toegang tot et onneterras et in nit pool op et ak  e Star restige o nge 

op e begane gron  et open bar  versnaperingen en oete  artige apjes 

(openingstij en te bevragen bij e receptie)  ssen en  t rn o nservice  

strijkservice ( a   st ks p ag)  aparte c eck in en een late c eck o t op 

basis van beschikbaarheid.

Tweepersoonskamer ij ee icht (ca    a   vol    kin )  prettige ka er 

et balkon en ij ee ic t  ok boekbaar et ee ic t als Tweepersoonskamer 

ee icht.

Junior Suite wembad icht (ca    a   vol  o   vol    kin )  r i e 

kamer met zwembadzicht. Ook boekbaar als Junior Suite ee icht met zeezicht 

of als Junior Suite ee icht Priorit  gelegen op de 5e verdieping met de mooiste 

uitzichten over zee.

amilie Kamer (ca    a   vol    kin )  r i e slaapka er et king-

sizebed. Twee sofabedden voor de kinderen. Ook boekbaar met wembad icht 

en ee icht.

Star Prestige Junior Suite ee icht (   a   vol )  e Star restige 

Junior Suite is alleen voor volwassenen, gelegen op de 6e verdieping van het 

gebo  et it ic t over e ee   pro teert ook van e cl sieve Star restige 

voordelen. Ook boekbaar op de 7e verdieping als Star Prestige Junior Suite 

ee icht Priorit .

Indicatieprij en p p  inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en van 

al a  l c t avenbelasting  ec tive o nge  priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamert pe apr jun aug okt

nior S ite ee ic t

a ilie a er e ba ic t (  vol    kin  t  jr)

Star restige nior S ite ee ic t

Long Sta :  bij in  nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   

in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor  

Act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslag voor al pension  

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure.
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SPANJE  allorca  ag era

SECRETS MALLORCA VILLAMIL
ADULTS ONLY | GOLF | WELLNESS

�  �  �  �    SUPERIOR

et elegante  kasteelac tige gebo  van Secrets allorca Villa il esort  

Spa (o cieel vij sterren) ligt bij on er ooi irect aan een an stran  en or t 

o geven oor raai aangeleg e sc a rijke t inen  et is e i eale plek voor 

een zon-, zee-, en strandvakantie. Het interieur is een combinatie van klassiek 

design met warm meubilair en dito kleuren en uitermate geschikt voor couples. 

et a lts onl  otel (vana   jr ) bie t een vrien elijke in or ele 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 afstand.

FACILITEITEN
In de tuinen bevindt zich het zwembad, omringd door terrassen met 

ligbedden en parasols. Het beschikt over een tilhulp voor mindervaliden. 

et ea t   ellness enter (tegen betaling) ee t een sa na  T rks 

bad, hydromasssagebad, hydrotherapeutische douches en een verwarmd 

binnenzwembad. Hier kunt u terecht voor diverse massages. Verder is er 

een kleine tnessr i te  etsenstalling en parkeergelegen ei  In e irecte 

o geving bevin en ic  vier gol banen oals e An rat  gol baan en er ijn 

versc illen e atersport ogelijk e en  e ver orging is op basis van logies

ontbijt  al  en volpension ( nli ite  perience) ogelijk  In et orl  a  

Restaurant (internationale keuken) met showcooking en buitenterras worden 

o el ontbijt als iner in b etvor  geserveer  e Seasi e rill voor iner 

met internationale gerechten met een lokale touch en Gohan voor sushi. Voor 

de lunch is er Olio met mediterrane keuken en de Barefoot Grill met snacks en 

irecte toegang tot et stran  Voor rankjes ijn er e arrac a poolbar en 

de Sugar Reef, de strandbar (seizoengebonden). In de Pianobar met terras (Sky 

Bar) kunt u vaak luisteren naar livemuziek onder het genot van een drankje of 

een e cl sieve cocktail  ter ijl in et oco a  eerlijke ko especialiteiten et 

zoetigheden op u wachten. Ten slotte is er 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
et otel telt  klassieke ka ers ie ijn voor ien van aircon itioning  tv  

i  tablet  ko e etapparaat  inibar (tegen betaling) en kl isje  a ka er 

met regendouche, badjassen en slippers. Terras of balkon met zitje. De kamers 

bieden uitzicht op de straat, de tuinen of de Middellandse Zee. 

Tweepersoonskamer (ca    a   vol )  co ortabele ka er et 

kingsize-, queensizebed of twee twinbedden. Met straatzicht. Ook boekbaar met 

zeezicht als Tweepersoonskamer ee icht. 

elu e Kamer Tuin icht (ca    a   vol )  elegante ka er et t in ic t  

Ook boekbaar met ee icht. 

Gasten van de Preferred Club genieten e volgen e e tra s

e ka ers liggen in et eest e cl sieve ge eelte van et otel  concierge

service en persoonlijke c eck in en c eck o t  ntbijt in een a gesc ei en 

ge eelte van et orl  a  pre i  k aliteit rankjes in e inibar  

k ssen en  b tlerservice in e re erre  l b one  s i ags aperitie  in e 

clublounge, gebruik van de computer in de clublounge en leeshoekje.

elu e Kamer ee icht Preferred Club (ca    a   vol )  elegante 

kamer met kingsizebed. 

Junior Suite ee icht Preferred Club (ca    a   vol )  r i ere open 

plan suite met zeezicht.

Swim p Kamer Preferred Club (ca    a   vol )  et kingsi ebe  en 

directe toegang tot het swim up zwembad en zeezicht. 

aster Suite ee icht Preferred Club (ca    a   vol  e vol  op 

aanvraag): klassieke open plan suite met zitgedeelte en zeezicht. Badkamer met 

bad en aparte douche.

  

Indicatieprij en p p  incl :  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en van al a  

l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamert pe apr jun aug okt

T eepersoonska er

el e a er ee ic t

nior S ite ee ic t re erre  l b

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al  o  volpension  vraag 

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

Deluxe Kamer Zeezicht
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ort S ller  allorca  SPANJE

JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA
FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �   

et eira  ort Soller otel  Spa in tra itioneel allorcaanse stijl is 

spectaculair gelegen op een klif aan de ruige pittoreske kust in het noordwesten 

van Mallorca. U kunt hier genieten van een adembenemend uitzicht op het 

Tra ntana gebergte at op e erel er goe lijst van S  staat  e ee 

o  e vissers aven ort S ller  et resort bestaat it  gebo en  elk et een 

a i  oogte van  ver iepingen  ie e conto ren van et lan sc ap volgen  

e intie e stijl van et otel orgt ervoor at gasten volop k nnen genieten van 

alle aciliteiten  et itsteken e service en e ar e tra itionele gastvrij ei  

De golfbaan Son Termens ligt op ca. 15 autominuten en de luchthaven op ca. 35 

km afstand. 

FACILITEITEN
legante lobb lo nge et receptie en itjes  T ee e ba en aarvan n 

in nit pool (vana   jr ) o geven oor onneterras et ligstoelen en parasols  

Kinderbad en Barbaroja’s Kids Club (3-12 jr.) met activiteiten. De Talise Spa 

welke 2.220 m² groot is (vanaf 16 jr.) beschikt over een sauna, zoutbad, hamam, 

ijs ontein  stoo ba  state o t e art tnessr i te en een ver ar  ro

zwembad. Verder 10 behandelkamers voor schoonheidsbehandelingen en 

massages.

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  Voor 

het diner kunt u terecht in het Es Fanals  met seizoengebonden producten, 

authentieke tapas en een selectie van bekende gerechten. Cap Roig Brasserie 

et cas al gerec ten voor ontbijt en l nc  Voor et iner ijn er vis  en 

vleesspecialiteiten en lokale gerec ten  e Sa Talaia poolbar bij et e ba  

et ee ic t bie t lic te aaltij en en snacks  S nset o nge op et akterras 

van het hoofdgebouw met een 360º uitzicht (vanaf 12 jr.) serveert cocktails en 

voor de Japans-Peruviaanse keuken kiest u Nikkei. Verder is er de 180º Lobby 

bar voor cocktails, frisdrankjes en versgeperste sapjes met uitzicht over zee en 

ort S ller  e In nit  ool ar serveert rankjes  snacks en lic te aaltij en  

ACCOMMODATIE
De 121 ruime, elegante kamers en suites beschikken over airconditioning, 

inibar  kl isje  satelliet tv  espresso apparaat  i  slippers en ba jassen  

a ka er et ba  en o c e  en e persoon ee t een so abe  (   )  

elu e Kamer (ca    a   pers )  stijlvolle ka er et berg ic t  alkon o  

Frans balkon. Ook boekbaar met balkon en ee icht. 

Premium Kamer (ca    a   vol  o   vol    kin )  r i e ka er et 

bergzicht. Balkon of Frans balkon. Ook boekbaar met balkon en ee icht. 

Junior Suite (ca    a   pers )  riante open plan s ite  alkon et 

bergzicht. Ook boekbaar met ee icht (  )

Lighthouse Suite (ca    a   vol )  spectac laire s ite ver eel  

over 2 verdiepingen met panoramavensters die zich uitstrekken van de 

keuken en woonkamer op de begane grond tot het gewelfde plafond boven de 

hoofdslaapkamer. Op de begane grond woonkamer met zithoek, eettafel en 

keuken. Met terras (223 m²) en jacuzzi. Boven een slaapkamer met panoramisch 

it ic t  en s ite ba ka er et jac i en tv  ogelijk et verbin ings e r naar 

Junior Suite. 

Observator  Suite (ca    a   pers )  l e e s ite et veel privac  

en ingericht met modern meubilair en kunst van lokale artiesten. Woonkamer 

met eethoek, volledig ingerichte keuken. Aparte slaapkamer. Balkon (ca. 46 m²).

Mar Blau Suite (ca    a   pers )  l e e en o ern ingeric te s ite in 

ple stijl  oonka er et eetge eelte en  slaapka ers et inloopkast  i  

terras van ca    et pl ngepool

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van al a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamert pe apr jun aug okt

el e a er erg ic t

re i  a er ee ic t

nior S ite ee ic t

Lighthouse Suite Zeezicht 16458 16463 17864 16470

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al pen-

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

Deluxe Zeezicht
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SPANJE  allorca  l c ajor

ZOËTRY MALLORCA
GOLF | HERITAGE | HIDEAWAY

�  �  �  �  �   

Ponent Kamer

Het Zoetry Mallorca Balearic Islands hotel is gebouwd rondom de historische 

inca (lan is) van Sa Torre  n van e ooiste gebo en in et i oosten 

van et eilan  et co ple  it e veertien e ee  kent een rijke gesc ie enis 

en ligt op een groot terrein. Het hoofdgebouw heeft een grote binnenplaats die 

toegang geeft tot de toren waar zich nu de hoofdingang van het hotel bevindt. 

Ver er ijn er on er eer een kapel en een graan olen  e itgestrekte t inen 

ie et otel o ringen cre ren een oase van r st  et ic tstbij ijn e stran  

bevindt zich op ca. 15 autominuten. De luchthaven ligt op ca. 25 km afstand.

FACILITEITEN
U wordt verwelkomd in de sfeervolle lobby met 24-uurs receptie. In de tuin 

bevin en ic  t ee e ba en   a lts onl  en et ijne a ilie e ba  

met een apart zwembad voor de kleintjes, omgeven door een zonneterras met 

ligbe en en parasols  Voor e sportlie ebbers ijn er t ee tennisbanen et 

kunstgras, een voetbalveld en een joggingparcours van 1,4 km. De Spa (vanaf 

16 jaar, 500 m²) is voorzien van een verwarmd zwembad met waterbedden 

en jets. Het watercircuit bestaat o.a. uit een Turks bad met eucalyptus-aroma, 

sa na  ijs ontein  voetba  en belevings o c es  iteraar  is er tevens een scala 

aan massages en andere behandelingen te boeken. Verder worden er yoga- en 

e itatielessen gegeven en is er een volle ig itger ste tness ie  r per 

ag geopen  is  abijgelegen attracties ijn on er an ere e gol cl bs aioris 

en Son Antem, de Mhares Sea Club, de Bordoy bodega, Aqualand Park, het Palma 

A ari  etsro tes en e beroe e stran en van s Trenc  Ses ovetes en 

Cala Pi. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension en n less rivileges 

ijn ogelijk   et s ercat resta rant is geopen  voor ontbijt  l nc  en iner en 

serveert een veelheid aan lokale specialiteiten. Het elegante gourmetrestaurant 

ir  os voor iner ee t een c isine  ge nspireer  op e e iterrane s aken 

en producten en met verschillende fusion-gerechten. Gastrobar Ses Bovedes 

serveert in de avond traditionele Spaanse tapas. In de Sa Clastra Bar, gelegen in 

het hoofdgebouw, kunt u genieten van verschillende warme en koude drankjes 

en lic te aaltij en  e s lot ool ar bie t rankjes en kleine gerec ten bij 

et e ba  s Avon s sl it  e ag a  in e ot  ocktail ar et een cocktail 

of ander drankje. 

ACCOMMODATIE
Zoetry Mallorca Balearic Islands biedt 101 kamers en suites in diverse gebouwen. 

Alle combineren een klassieke en comfortabele inrichting met een hoogstaande, 

o erne stijl  Alle ka ers en s ites besc ikken over aircon itioning  inibar  

oo k ssen en  i  s art tv  ko e  en t ee et aciliteiten  kl isje en 

strijk aciliteiten  a ka er et o c e  ba jassen en slippers

e on erstaan e ka ers ijn te boeken in et oo gebo  ( istorisc e 

gebouw) met landzicht of uitzicht op de patio:

Tramuntana Kamer (ca    a    pers )  e en aagse stijl et o ern 

comfort en Frans balkon. Tramuntana elu e Kamer (ca    a   

pers.): ruimere kamer met Frans balkon.Tramuntana Junior Suite (ca. 48-63 m², 

a   vol  o   vol    kin )  open plan oon slaapka er et itge eelte  

Frans balkon.

De volgende kamers liggen in de nevengebouwen:

Ponent Kamer (ca    a    pers )  co ortabele  o erne ka er  

Met terras of Frans balkon. Ponent elu e Kamer (ca    a   pers )  

ruimere kamer met terras. Ponent Junior Suite (ca    a   vol  o   vol  

  kin )  open plan oon slaapka er et itge eelte en terras  Ponent Suite

(ca    a   vol  o   vol    kin )  r i ere s ite et open plan 

woon-/slaapkamer. Enkele met woonkamer en aparte slaapkamer. Met terras.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van al a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamert pe apr jun aug okt

Tra ntana a er

onent el e a er

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 bij verblij  van  t   in ien geboekt van  t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure.

Iberostar Selection Playa de Muro Villlage
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la a e ro  allorca  SPANJE

IBEROSTAR SELECTION PLAYA DE MURO 
FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �    SUPERIOR

Superior Kamer

et ooie Iberostar Selection la a e ro Village esort (o cieel vij sterren)

heeft een bevoorrechte ligging aan een van de mooiste stranden van Spanje. 

et bestaat it een oo gebo  en versc illen e lage bijgebo en  et is 

iter ate gesc ikt voor a ilies van ege ijn itgebrei e aciliteiten o  actie  

be ig te ijn   k nt er ook itsteken  ontspannen en ge eel tot r st ko en 

in een prac tige o geving  on o  et otel ijn versc illen e inkels en 

uitgaansgelegenheden. Verder ligt het natuurpark S’Albufera in de directe 

omgeving. De haven van Alcudia ligt op ca. 5 km en de luchthaven op ca. 66 km 

afstand.

FACILITEITEN
o erne lobb  et rs receptie  r ijn t ee e ba en  o ring  oor 

ligstoelen en parasols. Het strand direct voor het hotel beschikt over ligstoelen 

en parasols (tegen betaling). Verder is er een overdekt zwembad. In de miniclub 

Star Camp worden veel activiteiten georganiseerd (4-7 jaar, seizoengebonden). 

Ver er iverse sport ogelijk e en en etsver r  ok is er een ik  en 

windsurfschool. Een golfbaan bevindt zich op ongeveer 10 km afstand. Er is 

regelmatig entertainment met avondshows en animatie. In de SPA Sensations 

kunt u terecht voor verschillende lichaams- en schoonheidsbehandelingen en 

ontspannende massages. De Spa heeft een hottub, thermische ligstoelen, sauna 

et ijs ontein  rela r i te  T rks ba  solari  en a a  (toegankelijk voor 

kin eren op speciale openingstij en)  aciliteiten  activiteiten en resta rants ijn 

seizoengebonden. 

e ver orging is op basis van al pension  all incl sive is ogelijk  et 

b etresta rant regal is geopen  voor ontbijt en iner en serveert gerec ten 

van topkwaliteit met een gevarieerde keuze aan salades, pasta, vlees, vis en 

pi a s  bat eac  at aan ee ligt  is een b etresta rant  et internationale 

gerechten. Het is geopend voor de lunch en van juni t/m september ook voor het 

iner  In et rger o se et een ecor it e jaren  k nt  genieten van 

een hamburgermenu en andere snacks. In de Embat Beach Bar geniet u van 

een ooi it ic t op ee en eerlijke cocktails  Ver er ijn er e ar Salon et 

s o s en een teenage corner et bo  en e reen ar naast et e ba  

voor cocktails en vr c tensappen  et Star a e is gespecialiseer  in ko e  

thee en patisserie. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 202 smaakvolle en comfortabele kamers in blauwe tinten beschikken over 

satelliet tv  aircon itioning  kl isje  inibar  agnetron  ko e etapparaat  

aterkoker en i  a ka er et o c e  ba jassen en slippers  Balkon of 

terras et itje  Alle ka ers ijn ver eel  over t ee ver iepingen on er li ten

Superior Kamer (ca    a   pers )  o erne ka er et t in  o  e -

badzicht. Ook boekbaar als Superior ij ee icht et ge eeltelijk ee ic t

Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i ere ka er et oon-

kamer en een aparte slaapkamer. Balkon met tuinzicht. Ook boekbaar met 

zwembadzicht als een Suite wembad icht. 

amilie Kamer (ca    a   vol    kin  o   vol    kin  t   jaar)  

identiek aan de suite met tuinzicht. Ook boekbaar als amilie Kamer wem-

bad icht met wembad icht en amilie Kamer ee icht met (onderbroken) 

zeezicht.

Indicatieprij en per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis 

naar en van al a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamert pe apr jun aug okt

S perior a er

S ite

Familie Kamer (o.b.v. 3 volw.) 1043 1550 1802 1485

Familie Kamer Zeezicht (o.b.v. 3 volw.) 1234 1814 2183 1725

Long Sta   bij in  nac ten verblij  van  t   en  bij in  nac ten 

verblij  van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t   in-

ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor   bij verblij  van  t  

 in ien geboekt voor   bij verblij  van  t   in ien geboekt 

van 01/02/23 t/m 28/02/23.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor all incl sive  vraag  

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

Iberostar Selection Playa de Muro Villlage
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SPANJE allorca Santa onsa

KIMPTON AYSLA MALLORCA
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

�  �  �  �  �  

Santa Ponsa is een grote en levendige badplaats die aan een mooie baai 

gelegen is. Het heeft een langgerekt centrum met veel winkels, leuke barretjes 

en gezellige restaurants. Een van de nieuwe parels die Silverjet deze zomer 

aan haar portfolio toevoegt is het in Santa Ponsa gelegen hotel Kimpton Aysla 

allorca  en nie  l e en o ern toevl c tsoor  voor o el koppels alsook 

voor a ilies ie van r st en el ijn o en en at alles op slec ts ca   k  van 

de hoofdstad Palma de Mallorca. Een wellnessresort, genesteld in weelderige 

t inen  aar actieve vrijetij sbeste ing en totale ontspanning elkaar ont oeten 

en een vleugje traditie zich vermengt met het moderne leven. De golfbaan van 

Santa onsa bevin t ic  op ca    et eerlijke stran  ligt op  k  en e 

luchthaven op ca. 31 km afstand van het hotel.

FACILITEITEN
Kimton Aysla Mallorca bestaat uit een hoofdgebouw met 24-uurs receptie, 

e inca  et e belangrijkste openbare aciliteiten en aarnaast it t ee 

bijgebo en  T e a e  otanical ar en  aar ic  e ka ers en s ites 

bevin en  r ijn in totaal vier e ba en ie or en o ring  oor ligstoelen 

en parasols waaronder 2 buitenbaden, 1 verwarmbaar kinderzwembad en 

 over ekt e ba  in e Spa  et otel is iter ate a ilievrien elijk  

etgeen al tot iting ko t tij ens e c eck in als e kin eren een le k 

welkomstgeschenk ontvangen. Indien gewenst kunt u overdag werken aan 

 con itie in e pro essionele tness ter ijl e kleinsten gebr ik k nnen 

aken van e oela oep  s Avon s ineert  ge insvrien elijk et eerlijke 

en ge on e opties  ook voor e jongste gasten  ab sitservice is ogelijk tegen 

betaling  In e o geving k nt  eerlijk etsen o  an elen en et otel bie t 

 e ogelijk ei  o  etsen te ren  Ver er k nt  een tness  o  ogales 

boeken en voor de golfers onder u is er Golf Santa Ponsa op slechts ca. 800 

 a stan  Ten slotte bestaat e ogelijk ei  o   a to te parkeren (tegen 

betaling).

a alle activiteiten ko t  eerlijk tot r st in e ge el ige Spa b  aison 

o age  it ellnesscenter bie t een groot over ekt e ba  een eerlijke 

jac i  een o tgrot  een sa na en a a  aarnaast ijn er iverse 

behandelkamers waar u een ontspannen massage en verschillende lichaams- 

en/of gezichtsbehandelingen (tegen betaling) kunt ondergaan. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt  In ien ge enst ijn al pension 

o  volpension tevens ogelijk   ee t voor e overige aaltij en e ke e it 

een t eetal resta rants  In et Saba resta rant pro teert  van e elegante 

co binatie van t ee van s erel s eest gerespecteer e kookc lt ren  

e atijns A erikaanse  A iatisc e ke ken aar tij ens et s o cooking 

topgerechten worden bereid met gebruikmaking van de meest verse, meestal 

lokale ingre i nten  a t ool esta rant  ar  gelegen bij et e ba  

is de perfecte plek om achterover te leunen en te genieten van informele 

Mallorca-hapjes en originele cocktails. De iconische binnen- en buitenbar Saba 

bie t  o el s oc ten s als  s avon s on er eer een ge el ige ko e et 

oetig e en o  een eerlijke cocktail  Ten slotte k nt  gebr ik aken van e 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
e  raai ogen e ka ers en s ites ijn ont orpen en ingeric t oor e lokale 

arc itect iller o e n s  Alle ka ers en s ites ijn gebo  ron  eel erige 

allorcaanse centrale patio s en e centrale nca  besc ikken alle over een 

balkon o  priv t in en ijn voor ien van alle ge akken aaron er een inibar  

aircon itioning  ko e en t ee et aciliteiten  een oga at en i   In e en s ite 

ba ka er vin t  een vrijstaan  ba  en inloop o c e  en tevens ba jassen en 

-slippers. 

Essential King (ca    a    vol   o   vol  en  kin )  co ortabele 

kamer met een kingsizebed. Uitzicht op de bergen

Essential King Dubbel Balkon (ca    a    vol   o   vol  en  kin )  

comfortabele kamer met een kingsizebed en een dubbel balkon met tuinmeu-

bilair.

Essential King Privétuin (ca    a    vol   o   vol  en  kin )  co -

ortabele ka er et een kingsi ebe  en priv t in  irecte toegang tot et 

zwembad.

Essential Twin (ca    a   vol  o   vol  en  kin )  als e ssential 

King Kamer, met twee aparte bedden.

Premium King (ca    a   vol  o   vol  en  kin )  elegante ka er 

die warmte en en charme uitstraalt. Met kingsizebed en een sofabed voor de 3e 

persoon. Panoramisch uitzicht op de natuur van Mallorca. 

Premium King
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Santa onsa  allorca S A

Premium King Priv tuin  (ca    a  vol  o   vol  en  kin )  elegante 

kamer die warmte en en charme uitstraalt. Met kingsizebed en een sofabed voor 

e e persoon  anora isc  it ic t op e nat r van allorca  et priv t in en 

directe toegang tot het zwembad.

Presidential Suite (ca    a   vol  o   vol  en  kin )  e e nieke s ite 

verwelkomt haar gasten met ultramoderne meubels en geweldige vergezichten 

over de natuur van Mallorca. Kingsizebed en op het terras een jacuzzi.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van al a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamert pe apr jun aug okt

ssential ing

ssential ing riv t in

re i  ing

Presidential Suite 6800 7046 7104 6812

Gratis nachten   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Hone moon  elko stattentie en c a pagne bij aanko st

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien iterlijk  agen voor aan-

ko st geboekt en  in ien iterlijk  agen voor aanko st geboekt

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al  o  volpension  vraag 

uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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SPANJE  allorca  ortals o s

ST. REGIS MARDAVALL MALLORCA RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

�  �  �  �  �   DELUXE

ersoonlijke service en een streven naar per ectie ken erken et St  egis 

ar avall allorca esort  eniet van e sc itteren e ka ers et e cl sieve 

o tsoorten  ijne sto en en veel lic t  an el in e raaie t in  ontspan 

in e Arabella Spa o  op n van e rie it agen e gol banen in e irecte 

omgeving. Gasten van het St. Regis Mardavall Mallorca hebben recht op speciale 

green eetarieven bij e gol banen Son Vi a  Son taner en Son int  Sl it  

dag af met een diner in restaurant Es Fum. Het hotel ligt op een fraaie locatie aan 

zee, met een eigen pier, 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   k  en e oo ta  al a op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Fraaie entree, lobby, boetiek en een internet-, biljart- en tv-kamer. Mooie tuin 

et trapsge ijs e ba  (  nivea s) o geven oor terrassen et ligbe en 

en parasols  le ier voor e kin eren in e plorers l b (  jaar) begint bij 

aankomst in het hotel met een cadeauzakje vol dingen die ontdekkingsreizigers 

no ig ebben voor n erk  oals een ater es en een ko pas  A ge ien 

daarvan ontvangen ze een ontdekkingsreizigerspaspoort, vol met activiteiten 

ie or en a geste pel  o ra e ijn voltooi   kin eren llen genieten 

van spannen e spe rtoc ten  oals et verkennen van e allorcaanse ora 

en fauna, piratenevenementen, speurtochten, schilderlessen, knutsel- of 

kooklessen of gewoon zwemmen in het aparte kinderzwembad. Indien gewenst 

et l nc  en ver orging en alles ree s incl sie  in e kin erprijs  

Voor een nieke ervaring op ee ee t  e ogelijk ei  o  een l e boottoc t 

et c a pagne en e cl sieve elicatessen te aken op e eerste elektrisc e 

l e la t (lokale vissersboot) van et eilan  esc ikt voor a i aal  personen 

incl sie  kapitein  te boeken van  j ni t   septe ber en prijs op aanvraag  

e Arabella Spa is e grootste Spa van et eilan  et  (vana   jaar) 

en e ltie e plaats o  te rela en   be an elka ers et een r i e ke e 

aan verschillende behandelingen, jacuzzi, droge sauna, Egyptisch pekelbad, 

ro e ba  jet o c e  ijsgrot en een  pro essioneel tnesscentr   

roepslessen voor o a  oga ijn ogelijk

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk et een vast 

gangen en  voor et iner (e cl  rankjes)  s  is et go r etresta rant 

met 1 Michelin-ster in mediterrane sfeer, een combinatie van een artistieke 

ke ken be nvloe  oor itsteken e lokale pro cten  Terra serveert e ele ag 

een en  on er een sc a rijke overkapping  eniet ier van goe  geko en 

lokale producten en hoogwaardige ingrediënten uit Spanje en Italië, Voor lichte 

aaltij en en eerlijke cocktails bij et e ba  k nt  terec t bij ool ar 

Mar. Wilt u genieten van een high-tea, de beroemde St.Regis Bloody Mary met 

een Mallorcaanse twist of de sabrage ter ere van de zonsondergang dan is de St. 

Regis Bar uw ontmoetingsplek. Het hotel biedt 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
e  elegante ka ers en s ites et speciaal ont orpen e bilair ijn 

voorzien van de laatste technische snufjes. Tv, minibar, airconditioning, 

strijk aciliteiten en i  e ar eren ba ka er et aparte o c e  root 

balkon of terras met ligstoelen. Tevens kunnen alle kamers gebruik maken 

van e St  egis b tlerservice via e tler Service esk voor bijvoorbeel   

et in  en itpakken van  ko ers o  voor et gratis laten strijken van t ee 

kledingstukken per persoon per dag.

Grand elu e Kamer (ca    a   pers )  s aakvol ingeric te ka er et 

subtiele en warme pastelkleuren en handgemaakte meubels met toegang tot de  

tuin. Ook boekbaar met zeezicht als Gand elu e Kamer ee icht

Junior Suite (ca    a   pers )  l e s ingeric t et an ge aakte 

meubels, de open plan woonkamer is voorzien van een bank en een chaise 

longue. Met directe toegang tot de tuin. Ook boekbaar met zeezicht als Junior 

Suite ee icht  Verbin ings e r naar ran  el e a er ogelijk

Junior Suite Hoofdgebouw (ca    a   pers )  l e s ingeric t et 

handgemaakte meubels, de open plan woonkamer is voorzien van een bank en 

een chaise longue. Met balkon, gelegen in het hoofdgebouw. Ook boekbaar met 

zeezicht als Junior Suite rontaal ee icht Hoofdgebouw

Tweekamer Ocean Suite (ca    a   vol    kin  t   jr )  

woonkamer met een intieme eethoek, kitchenette en bar voor zes personen. 

Aparte slaapkamer en ruime badkamer met hydromassagebad.

iamond Suite (ca    a   pers )  grote oonka er et eetr i te  

kitchenette en bar voor zes personen. Aparte slaapkamer en badkamer met 

sauna en stoomdouche. Jacuzzi op het terras (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen). 
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ortals o s  allorca  SPANJE

Grand Deluxe Zeezicht

Blue Oasis Suite (ca    a   personen)  S ite et grote oonka er  

aparte slaapka er en groot terras et priv e ba  en ee ic t (li o sine-

service binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van al a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamert pe  apr jun aug okt

ran  el e a er T in ic t

ran  el e a er ee ic t

nior S ite oo gebo  (o b v   pers )

nior S ite ee ic t (o b v   vol    kin  t  jr)

Extra  ij in   nac ten verblij  van  t    in nior S ites et ee ic t ont-

vangt u EUR 50,- krediet per kamer per nacht te besteden in bars en restaurants. Niet geldig voor 

resta rant s   ij verblij  in een  S ite  ontvangt  een kre iet van   per ka er per 

verblij   te beste en in resta rants en bars (niet gel ig in resta rant s ) en tevens een es 

c a pagne en c ocola e bij aanko st

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor 

halfpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze 

brochure.

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Vanwege de uitstekende culinaire voorzieningen, smaakvol ingerichte kamers, 

oge k aliteit en persoonlijke service is it otel on e persoonlijke avoriet
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VALENCIA & COSTA BLANCA

Aan e osta lanca aar e on eer an  agen sc ijnt  isselen jne an stran en en r ige kli en elkaar a  et aart ssen besc tte 

baaien  Ten noor en iervan ligt e br isen e sta  Valencia  Voor een gevari er e vakantie voor o el onaanbi ers als c lt rlie ebbers

AUTOHUUR
e otels aan e osta lanca en in Valencia bie en 

ij incl sie  priv trans ers aan  Aan e osta lanca 

is et ook ogelijk o  bij  verblij  een ra to 

bij te boeken in aanv lling op o  ter vervanging van 

e priv trans ers

angs e osta lanca vin t  tallo e plaatsjes 

als eni or  Villajo osa  alpe  Altea en 

nia  Villajo osa is vooral beken  van ege e 

elgekle r e i en in et centr  o kon en 

vroeger e vissers op ee n orp erkennen  

Van it nia  et e r kke (vissers ) aven  k nt 

 per boot naar et eilan  Ibi a  slec ts een kleine 

 k  it e k st gelegen  

 k nt op allerlei anieren sportie  be ig ijn  

et bergac tige ac terlan  leent ic  itsteken  

voor an elingen en langs e osta lanca liggen 

iverse it agen e gol banen te ac ten o  

bespeel  te or en

et vroegere vissers orpje eni or  aan e osta 

lanca is tegen oor ig een van e beken ste 

ba plaatsen in ropa  eni or  ligt ongeveer 

 k  ten noor en van Alicante en bie t raaie 

stran en  een ge ellige bo levar  en een r k 

itgaansleven  ij ko en iets b iten eni or  voor 

et nieke  Asia ar ens otel  T ai Spa  a o al 

i ea a  een esign otel in A iatisc e bo stijl

e ten noor en van e osta lanca gelegen sta  

Valencia is a grootte e er e sta  van Spanje  en 

br isen e sta  aar veel te ien en te on erne en 

is  et eest opvallen e bo erk in e sta  is 

onget ij el  et i a  e las Artes  las iencias  

et et ltra o erne etensc apscentr  en et 

ceanogr co  

n ist  tro ens at Valencia e baker at is 

van vele ge rige rijstgerec ten ook el paella 

genoemd? 

In e e interessante sta  selecteer en ij et as 

Arenas Balneario Resort dat direct gelegen is aan 

et stran  en aar elegantie en co ort itsteken  

or en geco bineer

e osta lanca en Valencia ijn niet alleen in artje 

o er  aar eker ook in voor  en najaar i eale 

beste ingen voor een korte o  langere vakantie

aarnaast ijn e e bei e beste ingen eel goe  

et elkaar te co bineren o  o e e raaie k st te 

ont ekken et on e co bireis ( ie pag  )

Costa
 B

la
nca
Benidorm

Alicante

Valencia   

The Level at 
Melia Villaitana

Las Arenas

Barcelo
Asia Gardens

Valencia & Costa Blanca Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag
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Finestrat | Alicante | SPANJE

ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA
FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �  

Superior Kamer

Asia ar ens otel  T ai Spa  een esign otel in A iatisc e bo stijl o ring  

oor ooie t inen  e ba en en een raai it ic t  eni or  ligt op ca   k  

e l c t aven van Alicante ligt op ca   k  en ie van Valencia op ca   k  

FACILITEITEN
i e lobb  en atri  In e tropisc e t inen vij  e ba en  aarvan 

t ee ver ar baar  een voor a lts onl  een kin er e ba  en een apart 

e ba  voor s itegasten  Terrassen et parasols en ligbe en  Voor 

e jongste gasten (  jr) is er e inicl b os iratas  et speelt in et 

piratenboot en e tieners k nnen naar e Teens l b (  jr) o  vrien en 

te aken en le ke activiteiten te on erne en  e T ai Spa (tegen betaling) 

voor sc oon ei sbe an elingen en assages  Ver ar  binnen e ba  

T rks ba  b itenjac i  be an elka ers voor T aise assages en 

ontspanningsr i te  Tevens bea t corner  oga en pilates  ok is er een 

tness  kapsalon  versc illen e joggingcirc its  eliport  pa lebaan  inkels 

en in e irecte o geving t ee gol banen  nkele keren per eek live iek 

(sei oengebon en)  e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension 

is ogelijk et iner in aip r  etresta rant aip r voor ontbijt en 

iner bie t siongerec ten et originele s aken it A i  geco bineer  et 

e iterrane ingre i nten  In et gastrono isc e  la carte resta rant In lack 

geniet  van bij on ere internationale gerec ten  et  la carte resta rant o  

Sa i bie t ver ijn e A iatisc e gerec ten voor iner en esta rant obb  ar 

is er voor allerlei rankjes  cocktails en s s i avon en  Voor een e iterrane 

l nc  kiest   la carte resta rant alapa  o bocci bie t a t entieke Italiaanse 

gerec ten (niet agelijks)  T e Islan  aan e angka i e ba en  is een grill

barbec e resta rant voor e vleeslie ebbers  e en snackbar et in or ele 

l nc gerec ten en in e t in naast e in nit pool ligt e alapa ar  Ten slotte 

is er e onsai ar et terras  e i eale ont oetingsplek ge ren e ag en 

avon  rs roo service

ACCOMMODATIE
et otel telt  r i e ka ers en s ites ie elegant ijn ingeric t in alinese 

stijl  e ka ers ijn voor ien van aircon itioning  i  atscreen tv  kl isje en 

inibar  a ka er et sc i e ren  ge nspireer  op apan en voor ien van 

ba  en aparte o c e  ba jassen en slippers  

Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  r i e ka er in o erne 

alinese stijl et balkon  ok boekbaar et beperkt ee ic t

Superior Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  r i ere ka er et 

itge eelte  So abe  voor kin eren (  br)  ok boekbaar et beperkt ee ic t

Suite (ca    a   vol    kin )  elegante s ite et oonka er  

slaapka er en inloopkast  Verbin ings e r ogelijk et een el e a er at 

et eer gesc ikt voor a ilies aakt  ok boekbaar et priv t in  

Deluxe Suite (ca    a   vol   kin )  l e e s ite gelegen op e 

bovenste etages et e elbe  en groot balkon (  )  ok te boeken et 

jac i op et balkon

Langkawi Suite (ca    a   vol )  open plan s ite op e bovenste etage 

et o tgevloc ten pla on s  et balkon

Presidential Suite (ca    a   vol    kin )  op e bovenste etage  

et oonka er  kitc enette  slaapka er  ba ka er et ba  en inloop o c e  

alkon (ca   ) et jac i  et lan  en ee ic t (li o sineservice binnen 

e erlan  inbegrepen)  

Indicatieprij en p p  incl :  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en van Alican-

te  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e a er 

S ite

el e S ite 

Kamerkorting   bij  in  nac ten verblij  van  t    bij in  nac ten 

verblij  en  bij in  nac ten verblij

Seniorenkorting   e tra bij  jaar o  o er  iet gel ig bij verblij  in el e a ers

Vroegboekkorting   bij in  nac ten verblij  van  t   in ien  agen 

voor aanko st geboekt

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al pen

sion  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e 

broc re  
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SPANJE | Valencia

        LAS ARENAS BALNEARIO RESORT
CITY | WELLNESS

�  �  �  �  �    DELUXE

Deluxe Kamer

Valencia

et as Arenas alneario esort ligt op een it on erlijke locatie en is on er 

t ij el een van e beste spots  aar  et rit e van et br isen e Valencia 

k nt co bineren et e ontspanning van een co ortabel otel aan een 

raai bree  an stran  et gebo  et een klassiek aan ic t  co bineert 

e arc itectonisc e sc oon ei  van et istorisc e alneario as Arenas  

at in  er  gebo  et e elegantie en et co ort van o erne 

arc itect r  e  k  lange stran en van as Arenas en a alvarrosa liggen 

irect voor et otel en ijn i eaal o  eerlijk te rela en tij ens  vakantie  

Alle be iens aar ig e en van e sta  ijn ic tbij en eenvo ig te bereiken  e 

l c t aven van Valencia bevin t ic  op ca   k  a stan

FACILITEITEN
legante lobb  et itge eelte  In e t in ligt boven e Spa een groot 

b iten e ba  o ring  oor terrassen et ligstoelen en parasols  p een 

lagergelegen nivea  is er een kin erba  Voor e jonge gasten is er tevens e 

ctop s inicl b (  jaar) et kin erentertain ent  

e Spa as Arenas bie t een t er aalcirc it  een itgele en plek o  te 

ontspannen en versc illen e ge ic ts  en lic aa sbe an elingen o  assages 

te on ergaan  Ver er is er een sa na  stoo ba  ko e pl ngepool  ijs ontein  

aro at erapie o c e  jac i s  ver ar  binnen e ba  tnessr i te 

et state o  t e art  apparat r en een kapsalon  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  et ontbijt 

or t geserveer  in b etvor  en kan eveneens genoten or en op et 

terras in e t in  rasserie Sorolla bie t een gevarieer  en  et tra itionele 

gerec ten  geopen  voor l nc  en iner  e lobb bar orc a a is een tre p nt 

et bij on ere cocktails en bie t een raai it ic t over e i ellan se 

ee  et l e ar esta rant gelegen naast et e ba  bie t ver rissen e 

rankjes  verrassen e cocktails  snacks  sala es en lic te aaltij en  et Snack 

esta rant is s i ags en s avon s geopen  en serveert een gevarieer  

en  et on er an ere pasta s   Aperitie  orner voor s err s en artini s  

Ten slotte is er rs roo service

ACCOMMODATIE
e in totaal  ka ers en s ites ijn in e en aagse stijl ingeric t en voor ien 

van espressoapparaat  aircon itioning  tv  c speler en kl isje  a ka er et 

ba  en aparte o c e  ba jassen  slippers en aar roger

Classic Kamer (ca    a   vol    kin )  co ortabele ka er et rans 

balkon et panora araa  en sta s ic t  ok te boeken voor in a   pers  

(ca   ) als Triple Classic Kamer

Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  r i e en elegante ka er et 

balkon en ee ic t  ok te boeken voor in a   pers  (ca   ) als Triple 

Deluxe Kamer

Executive Kamer (ca    a   vol    kin )  gelegen op e e ver ieping 

et balkon en ee ic t  Als e tra gee t e e ka er gratis toegang tot et 

t er aalcirc it van e Spa

Suite Mare Nostrum (ca    a   vol    kin  o   vol )  r i e 

oonka er en aparte slaapka er  Tevens gratis inibar  alkon et ee ic t  

Als e tra gee t e e s ite gratis toegang tot et t er aalcirc it van e Spa en 

et gebr ik van een alinees be  bij et e ba  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Valencia  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

lassic a er

el e a er

ec tive a er

Kamerkorting   bij in  nac ten verblij  van  t   bij in  nac ten ver-

blij  van  t   en van  t   en bij in  nac ten verblij  van 

 t   en in ien  agen voor aanko st geboekt

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e 

broc re
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VALENCIA & COSTA BLANCA COMBI

Valencia

o bineer een be oek aan e br isen e en interessante sta  Valencia et een aantal agen

in een raai resort et A iatisc e itstraling aan e osta lanca

o binatiereis  SPANJE

Costa

Blanca
Benidorm

Alicante

Valencia   

Altea
Villajoyosa

Finestrat
Calpe

Asia Gardens

ag : Amsterdam - Valencia

 vliegt et Transavia naar Valencia  a aanko st 

volgt  priv trans er naar otel as Arenas 

alneario esort voor een verblij  van  nac ten 

op basis van logies ontbijt  ie bl   van e e 

broc re voor een besc rijving van it otel

ag 2: Valencia

Valencia is een eerlijke sta  o  te verblijven  

en sta  voor elk at ils et veel interessante 

oogtep nten elke st k voor st k e oeite 

van een be oek eer an aar  ijn  nt ek 

et istorisc  centr  van e sta  oals e ijk 

ar en en e torens van Serranos  

aak een etstoc t naar e stran en  e t inen van 

e T ria oor la i a  e las Artes  las iencias  

e ate ral e Santa ar a e Valencia  is gebo  

t ssen  en  aar oor en versc illen e 

bo stijlen ter g iet  e kat e raal is ge ij  aan 

e eilige aag  aria en staat vooral beken  als 

e be aarplaats van e eilige graal  

pvallen oet vooral et i a  e las Artes 

 iencias  et per o erne arc itect r en 

bestaan  it even gebo en et ie er een eigen 

itstraling  ie ebbers van o erne k nst k nnen 

ier eer beslist n art op alen  

Vergeet niet e over ekte erca o entral  

een van e grootste arkten van ropa ie 

is gespecialiseer  in groente  r it en lokale 

elicatessen  te be oeken  

a een ag c lt r k nt  in Valencia genieten in 

een van e vele ippe  c i e en tren  resta rants

aarnaast ijn er veel tapasbars  aar in Valencia 

ag een a t entieke paella eigenlijk niet ontbreken  

ant it gerec t ko t na elijk van oorsprong it 

Valencia  r bestaan vele variaties op e klassieke 

paella  laat  verrassen

ag 3: Valencia - inestrat ca  5 km

In e oc ten  aalt   ra to op bij et 

sta skantoor en rij t  naar inestrat bij eni or  

aan e osta lanca  

 verblij t ier in et Asia ar ens otel  T ai Spa 

ge ren e  nac ten op basis van logies ontbijt  ie 

bl   van e e broc re voor een besc rijving van 

it otel

ag -7: Costa lanca

aast genieten van on  ee en stran  k nt  ook 

e o geving verkennen  e osta lanca kent 

vele pittoreske plaatsen oals Altea et aar 

sc il erac tige centr  et vissersplaatsje 

alpe  Villajo osa aar e b iten ren van e 

vissers isjes bla  ijn gever  o at e vissers 

vana  ee n orp kon en erkennen en nia 

aar e b rc t   boven et ge ellige aventje 

itsteekt  e r kke aven ligt vol et jac ten  

vissersboten en veerboten ie naar Ibi a varen  

a  k  an stran  in et noor esten  arkeert 

nia e overgang naar een eer rotsac tig 

eel van e k st at et ijn baaien en stran jes 

oorloopt tot aan e leven ige ba plaats eni or

ag : Alicante - Amsterdam 

Van aag rij t  naar e l c t aven van Alicante (ca  

 k ) aar   ra to inlevert en e vl c t 

ter g naar A ster a  nee t

Valencia  Costa lanca, -daagse combinatiereis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

T eepersoonska er

Hotels

Valencia as Arenas alneario esort el e

inestrat Asia ar ens otel  T ai Spa   

ij de prijs is inbegrepen:

 Vliegreis naar Valencia en reto r vana  Alicante en l c t

avenbelasting

 ec tive o nge op Sc ip ol  

 riv trans er in Valencia naar  acco o atie

 ra to vana  ag  tot en et ag 

  overnac tingen op basis van logies ontbijt   nac ten in 

Valencia in as Arenas in een lassic a er en  nac ten in 

Asia ar ens otel  T ai Spa in een el e a er

ee  voor an ere ka ert pen  prij en voor   en eer 

personen  contact op et on e r  Travel ons ltants
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COSTA DEL SOL & COSTA DE LA LUZ

e osta el Sol  ellic t e beken ste stran beste ing van et lan  aar e on et ele jaar oor sc ijnt en et ook itsteken  gol en is  

ie ec ter eer il beleven an alleen on  ee en stran  ee t vol oen e ke e it an ere ogelijk e en

onl  otel arcel  onil la a  Tenslotte bie en e 

in een onvergelijkbare nat rlijke o geving  t ssen 

osta el Sol en rana a et gereno eer e otel 

a oba illa aan

AUTOHUUR
De hotels aan de Costa del Sol en de Costa de la 

 bie en ij incl sie  priv trans ers aan  In plaats 

iervan k nt  ook kie en voor een ra to o  voor 

een paar agen een a to ren  

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Aan e osta el Sol ee t vooral ente o ano 

arbella ons art gestolen  ijk op pagina 

e osta el Sol strekt ic  it over een a stan  van 

 kilo eter langs e i k st van Spanje  aast 

ijne an stran en  in r k ekken e rotspartijen en 

een el erbla e i ellan se ee tre t  ier et 

bij on er boeien e ac terlan  van An al si  

e e regio vor t et ecor van bergen et itte 

orpjes  een prac tige nat r (vooral in on a) en 

boeien e ste en als Sevilla  r oba en rana a et 

bij on er raaie c lt r istorisc e overblij selen  

et on e a toreis An al cia gica ( ie pag  ) 

k nt  itgebrei  kennis aken et it eerlijke 

gebie  In e br isen e oo sta  laga  icasso s  

geboorteplaats  ligt et istorisc e ira ar ran 

otel  i eaal voor een cit trip o  stran vakantie  

e ba plaats arbella ee t veel te bie en  

langgerekte stran en  resta rants  bars en een 

s eervol centr  e sta  ee t t ee ge ic ten  

ener ij s et on aine et o erne arc itect r  

glitter en gla o r en an er ij s et o e centr  

et straatjes en pleintjes ie er sc il erac tig bij 

liggen  In e o geving van arbella k nt  een 

ke e aken it et raai gelegen ran elia 

on epe  et gereno eer e ente o ano 

arbella  et itsteken e on arlos o  et 

prestigie e arbella l b otel et et karakter 

van een it An al sisc  orp  ok et a lts onl  

A re eac  otel arbella at irect aan et 

stran  is gelegen is een aanra er o  on e nie e 

aan inst o o l b aar  k nt genieten van een 

ijne service in een s aakvolle in or ele setting  

Ten i esten van arbella tre t  e ba plaats 

stepona  beken  van ege aar el  k  lange 

stran  en een icrokli aat at  onnige agen 

per jaar oplevert  In e e o geving ko en ij et 

in oorse stijl gebo e e pinski a ia en et 

Ikos An al sia van e be aa e Ikos keten  Tevens  

tre t  ier et Anantara Villa a ierna  irect aan 

e gol co rse  e osta e la  bie t een eerlijk 

kli aat  e Atlantisc e k st van An al si  or t 

be eerst oor een stralen e on  een intens bla e 

e el en ein elo e go en an stran en  ergens 

in Spanje sc ijnt e on o lang als ier  van aar ook 

e naa  k st van et lic t  e rbanisatie ovo 

Sancti etri is e l e b iten ijk van iclana e la 

rontera  Aan e la a e la arrosa selecteer en 

ij et r i  opge ette en stijlvolle ran eli  

Sancti etri en et Iberostar An al cia la a  Iets 

noor elijker vin t  in onil e la rontera et a lts 

Gibraltar

Jerez            
de la Frontera

Córdoba

Ronda

Sevilla

Granada

Estepona
MarbellaMálaga

Puerto BanúsCádiz

Costa del SolCosta de la Luz

Ikos
Andalusia

Kempinski 
Bahia Amare Beach Hotel

Fuerte Marbella
Gran Melià Don Pepe
Marbella Club Hotel
Puente Romano
Melia Marbella Banus

Don Carlos

Gran Hotel
Miramar

Gran Melia Sancti Petri
Iberostar Andalucia Playa
Barcelo Conil Playa

Anantara
Villa Padierna

Costa del Sol Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag

Deluxe Kamer
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osta el Sol  laga | SPANJE

GRAN HOTEL MIRAMAR SPA & RESORT
CITY | HERITAGE | WELLNESS

�  �  �  �  �   

Deluxe Kamer

et otel is een arc itectonisc  j eeltje  een groot istorisc  gebo  it 

 at ge eel in o e glorie er  erstel  en voor een on er an ere ienst 

ee  als otel  ieken is en paleis van stitie  et stran  van alag eta en 

e i ellan se ee liggen irect voor et otel  slec ts gesc ei en oor een 

bre e bo levar  et pal bo en  

Vele be iens aar ig e en oals et centr  van alaga et inkels en 

itgaansgelegen e en  e kat e raal  et icasso se  er itage alaga  

entre o pi o  alaga en et kasteel van ibral aro bevin en ic  op 

loopa stan  e l c t aven van alaga bevin t ic  op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
Via e in r k ekken e entree ko t  in een groot  et glas over ekt  

lic t atri  et versc illen e it oeken  In e istorisc e t inen et vele 

pal bo en en bloeien e str iken (  ) ligt et e ba  elke o ring  

or t oor terrassen et ligstoelen en parasols  Voor e jongste gasten is er 

een ki scl b (sei oengebon en) on er begelei ing van een pro essioneel tea  

et kin er e ba  en versc illen e le ke activiteiten  e raaie Spa ee t 

een atercirc it  be an elka ers  ijs ontein  sensationpool  sa na  a a  

jac i  aro at erapie o c es en tnessr i te   k nt ier tevens terec t 

voor versc illen e sc oon ei s  en lic aa sbe an elingen en assages  

arkeerplaatsen bij et otel (tegen betaling) ienen van te voren te or en 

gereserveer  

 verblij t op basis van logies ontbijt  Voor e overige aaltij en ee t  e ke e 

it t ee resta rants  e iterr neo voor ontbijt  nc   la carte in e iterr neo 

alleen in et oogsei oen  Tevens  la carte l nc snacks besc ikbaar in  

resta rant poolbar otanico  aarnaast e brasserie r ncipe e Ast rias et 

internationale gerec ten voor  la carte iners  Tevens ijn er versc illen e 

bars en lo nges oals cocktaillo nge atio An al  e poolbar otanico en op 

et roo top c ill o t  terras k nt  genieten van cocktails et een raai it ic t 

over e baai  et otel bie t b tlerservice en rs roo service  

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn versc illen  ingeric t in klassieke  Arabisc e 

en e iterrane stijl en voor ien van aircon itioning  i  inibar  ko e

t ee et aciliteiten en kl isje  a ka er et ba  en aparte o c e  aar roger  

ba jassen en slippers  Van ege e aar  van et gebo  versc illen e 

it ic ten per ka er  en aantal ka ers en s ites ee t een balkon

Premier Kamer (ca    a   pers )  elegante ka er et ar eren 

ba ka er et ba  en aparte regen o c e  et straat  o  t in ic t

Deluxe Kamer (ca    a   vol  o   vol    kin )  r i ere ka er et 

straat  o  t in ic t  ok boekbaar als Deluxe Kamer ee icht o  Deluxe Kamer 

met balkon en ee icht

Suite Deluxe (ca    a   vol  o   vol    kin )  oonka er en aparte 

slaapka er et straat  o  t in ic t  ok boekbaar als Suite Deluxe ee icht o  

Suite Deluxe ee icht met balkon

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van laga  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

re ier a er Straat  o  T in ic t

el e a er ee ic t

Vroegboekkorting:  bij in  nac ten verblij  van  t   in ien  agen voor 

aanko st geboekt   bij in  nac ten verblij  van  t   van  t  

 en van  t   in ien  agen voor aanko st geboekt

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reisa vi-

se r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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46 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE  osta el Sol  stepona

KEMPINSKI HOTEL BAHÍA
FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �   

e pinski otel a ia is gebo  in een t pisc  oorse stijl et ar e 

aar etinten  it l e otel bie t alle ogelijk e en voor een eer stijlvolle en 

ontspannen e vakantie en is ook i eaal voor ge innen et kin eren  et otel 

ligt aan et stran  en e k st eg naar stepona  in een raaie s btropisc e 

t in in et art van An al si  stepona ligt op ca   k  erto an s op ca   

in ten en arbella op ca   in ten rij en  e l c t aven van alaga bevin t 

ic  op ca   k  a stan

FACILITEITEN
r is een r i e lic te receptie et co ortabele lo nge en terras  Ver er ijn 

er iverse boetieks en een gol esk  In e goe  on er o en t in (  ) 

et aterpartijen en pal bo en bevin en ic   grote e ba en op iverse 

nivea s ( aarvan  ver ar baar en een voor a lts onl ) o ring  oor 

terrassen et ligbe en  parasols en enkele balibe en  p et opgespoten 

eel van et stran  bevin en ic  ook ligbe en en parasols  Ver er een 

tnessr i te et o erne apparat r en een tennisbaan  Voor e jongste 

gasten is er een ki scl b (  jaar  sei oengebon en) et pro essionele sta  en 

een speelt in  e e pinski Spa ee t on er eer een klein binnen e ba  

sa na  T rks ba  ijs ontein en een kapsalon   k nt ier van iverse assages 

en sc oon ei sbe an elingen genieten  e ver orging is op basis van logies

ontbijt  al pension is ogelijk  et l ira or resta rant et een speciale 

ki scorner is een itsteken e ke e o   ag te beginnen et een itgebrei  

ontbijtb et en o  s avon s  la carte te ineren  alta r ar  rill is 

een Spaans steak o se  gelegen naast et e ba  Spiler eac  l b is 

et openl c t  la carte resta rant gelegen bij et stran  ier k nt  on er 

an ere pi a s  b rgers  sala es en gegril e vleesgerec ten bestellen  Voor een 

ver rissen  rankje o  snacks is er e Spiler ool ar en voor cocktails  ko e  

t ee en gebak lack ose T e ar in e lobb

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ijn o ern en elegant ingeric t en voor ien van 

aircon itioning  kl isje  tv  inibar  ko e t ee et aciliteiten en i  e 

ar eren ba ka er ee t een ba  en een aparte o c e  aar roger en 

ba jas  Alle ka ers besc ikken over een balkon et itje

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  co ortabele ka er in ar e kle ren 

et t in ic t  ok et verbin ings e r als Deluxe Family Kamer ( a   pers)  

Mediterranean Kamer (ca    a   pers )  et ge eeltelijk ee ic t  ok 

te boeken et verbin ings e r als Mediterranean Family Kamer ( a   pers )

Grand Mediterranean Kamer (ca    a   pers )  at oger gelegen en 

et ee ic t  ok te boeken et verbin ings e r als Grand Mediterranean 

Family Kamer ( a   pers )

Junior Suite (ca    a   pers )  open plan oon slaapka er ie et oog 

voor etail is ingeric t  alkon et ligstoelen en ee ic t

Grand Suite (ca    a   vol    kin  o   vol    kin )  elegante s ite 

et oonka er  eetta el  ko e t ee et aciliteiten en aparte slaapka er  i  

balkon et ligbe en en ee ic t  

Suite del Mar (ca    a   vol  o   vol    kin )  s ite et een 

aritie koloniale inric ting et aparte oonka er en jac i op et balkon  

Royal Suite (ca    a   vol    kin  o   vol    kin )  gelegen op 

e bovenste ver ieping van et otel  en ple  et sk bar op e bovenste 

ver ieping en een slaapka er  oonka er en terras op e begane gron

Presidential Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  riante s ite et 

aparte oonka er  kitc enette  r i  balkon en ee ic t  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van alaga  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e a er

e iterranean a er

S ite el ar  

Gratis nachten:  bij verblij  van  t   en van  t   iet 

gel ig voor e ( nior) S ites

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  toeslag voor al pen-

sion  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e 

broc re

Junior Suite
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47 - SILVERJET VAKANTIES

ena av s  arbella  osta el Sol  SPANJE

ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE
GOLF | HIDEAWAY | WELLNESS

�  �  �  �  �   

Junior Suite

Anantara Villa a ierna alace esort ee t een sc il erac tige ligging in 

An al si  t ssen arbella  ena av s en stepona in et i en van Spanje

et otel staat s bool voor elegantie aan e osta el Sol  e e in origineel 

Toscaanse stijl gebo e villa bie t on er ak aan een niek otel  Trek  ter g 

in een raai toevl c tsoor  o ring  oor rie gol banen  een r stig eer en 

eer an  originele k nst erken  elegen op enkele kilo eters van e 

k st  et beken e erto an s ligt op ca   k  en e l c t aven van laga 

bevin t ic  op ca   k  a stan

FACILITEITEN
S eervolle entree et receptie en lobb  et lo nge  ic t klassiek e bilair  

onteinen  antieke sc il erijen en k nstvoor erpen ken erken et otel  

Anantara Villa a ierna besc ikt over een b iten e ba  terrassen 

et ligbe en  een beac cl b et gratis ligbe en (gratis s ttleservice  

sei oengebon en)  a t eater en parkeergarage (tegen betaling)  Ver er ijn 

er een ki scl b  e ac et l b et es pa lebanen en t ee tennisbanen en 

e Villa a ierna ol  l b en Aca e  on o  et otel liggen rie oles 

gol banen  la ingos ol  Al erini ol  en Tra ores ol  l b  In e Anantara 

Spa (   en tegen betaling) k nt  terec t voor lic aa sbe an elingen 

en assages  Tevens een ver ar  binnenba  a a  ro assagejets  

t er aalcirc it  iverse stoo ba en en sa na s  e ver orging is op basis van 

logies ontbijt  al  o  volpension is ogelijk  esta rants ijn sei oengebon en 

en niet alle agelijks geopen  Voor e iterrane Italiaanse specialiteiten in 

een in or ele s eer is a oggia geopen  voor l nc  en iner  a ergola bie t 

snacks  lic te aaltij en en rankjes bij et e ba  p e gol baan k nt  bij 

ole  terec t voor et ontbijt en een apje et een rankje en bij T e eac  

l b voor cocktails  sala es  vis  en vleesgerec ten op et stran  Voor apanse 

specialiteiten tij ens et iner is er e  S s i ar  Ten slotte s ar voor 

iske   cigars  cocktails en apjes in een tra itioneel ngelse setting

ACCOMMODATIE
e  s eervolle  elegante ka ers  s ites en villa s ijn ver eel  over rie 

gebo en  Alle besc ikken over een itge eelte  aircon itioning  atscreen tv  

i  inibar  ko e t ee et aciliteiten en kl isje  a ka er et ligba  

regen o c e en ba jassen

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  r i ere klassieke ka er et rans 

balkon  et it ic t op et e ba  t in o  e gol baan  ok boekbaar als 

Deluxe Kamer met Balkon

Junior Suite (ca    a   pers )  elegante open plan s ite et co ortabel 

itge eelte  rans balkon et it ic t op e ba  t in o  gol baan  ok 

boekbaar als Junior Suite Lake View et it ic t op et eer o  e gol baan

Suite (ca    a   pers )  et gesc ei en oon  en slaapka er en 

espresso apparaat  rans balkon et it ic t op et resort o  e gol baan  

ok boekbaar als Suite met Balkon (ca   )  Villa-  Slaapkamer (ca    

a   pers )  elegante oonka er et kitc enette en aparte slaapka er  et 

resort ic t en priv e ba  Ver er een groot akterras et ligbe en  Villa- 

2 Slaapkamers (ca    a   pers )  oonka er et kitc enette  Ver er 

ijn er t ee slaapka ers en t ee ba ka ers  Terras et priv e ba  Villa 

Obama (ca    a   pers )  op e begane gron  r i e oonka er et 

kitc enette en slaapka er  p e eerste ver ieping t ee e slaapka er  Ver er 

ro antisc e veran a en priv e ba  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van alaga  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

el e a er e ba  t in  o  gol ic t rans balkon

nior S ite ake Vie  rans balkon

Villa   Slaapk  esort ic t et e ba  (o b v   pers )

Senioren korting:  bij  jaar o  o er en bij in  nac ten verblij  van  t   

el ig bij verblij  in S ite o  Villa  en  slaapka er

Vroegboekkorting:  bij verblij  in een S ite o  Villa van  t   en  bij 

verblij  in een el e a er en nior S ite in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al  

en volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  
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SPANJE  osta el Sol  stepona

IKOS ANDALUSIA
ALL-INCLUSIVE | ACTIVE | FAMILY

�  �  �  �  �   

Deluxe Junior Suite met Plungepool

o pel el  on er in e orgelo e en ltra coole e iterrane stijl van 

Ikos An al sia  aan e onnige osta el Sol  et otel ligt irect aan et 

a al ansa stran  niet ver van et centr  van et on aine arbella en 

e istorisc e sta  stepona  et e cl sieve Ikos An al sia brengt een nie e 

stan aar  van l e en e iterrane gastvrij ei  naar e Spaanse i k st  

et In nite i est le  all incl sive concept van Ikos staat beken  o  ijn 

s perie re k aliteit  p et c linaire vlak lt  ier an ook niets te kort 

ko en  e l c t aven van laga ligt op ca   k  arbella op ca   k  en 

stepona op ca   k  a stan

FACILITEITEN
In e stijlvolle lobb  van et resort bevin t ic  e receptie en een lo nge et 

itjes  et resort besc ikt over  e ba en  o geven oor terrassen et 

ligbe en en parasols  r ijn tevens ligbe en en parasols besc ikbaar op 

et stran  als e e beac service  e rec e (  n   jaar  tegen betaling)  

i s l b (  jaar) en Teenager l b (  jaar ) aken Ikos An al sia 

eer gesc ikt voor ge innen et kin eren  e i s en Teenager l b ient 

 irect na boeking rec tstreeks bij et otel te reserveren  et resort bie t 

een scala aan activiteiten voor kin eren van alle lee tij en  oals bijvoorbeel  

kn tselen  sportactiviteiten  e en in et kin er e ba  aar ook een 

co leerprogra a  aarbij e ki s e nieke bio iversiteit van et resort 

k nnen ont ekken  Avon entertain ent et live iek en l s  e I I 

rive A vent re bie t  een I I car voor een ge ele ag o  te o geving 

te verkennen (reservering verplic t)  In e Ikos Spa b  Anne Se onin aris 

(vana   jaar) bevin en ic  een stoo ba  sa na en rela r i tes  Ver er 

k nt  ier gebr ik aken van e in oor Spa pool en tnessst io  et 

o erne apparat r en trainingsprogra a s  Tegen betaling k nt  ic  

laten asseren o  een van e sc oon ei sbe an elingen on ergaan  Tevens 

or t er les gegeven in bijvoorbeel  pilates en oga  p sportie  gebie  is 

er een ke r aan activiteiten te on erne en  bijvoorbeel  tennis  basketbal  

beac volle  en aerobics  Versc illen e ( ater )sporten tegen betaling  

e ver orging is op basis van all incl sive   ee t e ke e it   la carte 

resta rants  aarvan er rie on er lei ing staan van ic elin c e s  naast et 

e iterrane b etresta rant lavors voor ontbijt  l nc  en iner  lavors bie t 

e e iterrane ke ken et een itgebrei e ijnselectie   ient et ontbijt en 

iner voora  te reserveren   la carte resta rant o bie t e beste gerec ten 

it e o ern riekse ke ken voor ontbijt en iner ( et reservering)  Verse 

vis  e cellente vleesgerec ten en ooie bijgerec ten vor en e ingre i nten 

voor e o erne Italiaanse c isine van resco  aar  terec t k nt voor ontbijt  

l nc  snacks (t ssen ) en iner ( et reservering)  e gerec ten van 

rovence ijn nat rlijk ge nspireer  op et gelijkna ige gebie  in rankrijk  

 l nc t en ineert ( iner et reservering) ier in een elegante a biance ie 

itsteken  gesc ikt is voor een intie  etentje  e  T io  levert in ijn resta rant 

Ana a een scala aan aro atisc e gerec ten it A i  en e rient  eopen  voor 

iner  et reservering  In eac  l b geniet  e ge ele ag van gerec ten it 

e klassieke  internationale ke ken  iner et reservering  A t entiek Spaanse 

gerec ten et een An al sisc  tintje  geco bineer  et een leven ige  

a iliaire at os eer vin t  in  la carte resta rant liva voor ontbijt en iner  

bei e voora  te reserveren  et resort besc ikt tevens over  bars  gelegen in e 

eel erige t inen en aan e e ba en  e e serveren cocktails  berei  oor 

bekroon e barten ers  aar nat rlijk ook e beste ijnen (  versc illen e 

labels)  ris ranken en sapjes  et e ine t Service  ee t  e ogelijk ei  

o  in een lokaal Spaans resta rant et iner te gebr iken  Ten slotte is er 

rs roo service

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn elegant ingeric t en voor ien van alle ge akken 

voor een l e s  co ortabel verblij  oals een kingsi ebe  o   aparte be en  

aircon itioning  kl isje  inibar  espresso apparaat  t ee aciliteiten  tele oon  

atscreen tv en i  o ortabele ba ka er et ba  separate o c e   

aar roger  ba jassen en slippers  alkon o  terras et itje

Superior Kamer Tuin icht (ca    a   pers )  co ortabele ka er et 

be bank  balkon o  terras et t in ic t  ok boekbaar als Superior Kamer 

wembad icht ( a   vol    kin )  Superior Kamer ij ee icht o  als 

Superior Kamer ee icht, et balkon

Junior Suite wembad icht (ca    a   vol    kin )  geco bineer e 

oon slaapka er et be bank  et balkon  ok boekbaar et balkon als 

Junior Suite ij ee icht o  ee icht (bei e a   pers )

Suite met Privétuin (ca    a   vol    kin )  oonka er et itje 

en be bank  separate slaapka er  priv t in en terras  ok boekbaar als Suite 
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49 - SILVERJET VAKANTIES

stepona  osta el Sol  SPANJE

Deluxe Junior Suite met Plungepool

Art- Impression

ij ee icht o  ee icht (bei e a   vol    kin ) et balkon

amilie Kamer wembad icht (ca    a   pers )  r i e ka er ie l e en 

stijl co bineert  et t ee aparte slaapka ers en e ba ic t

amilie Suite wembad icht (ca    a   vol    kin  o   vol   kin )  

 r i e open plan s ites et verbin ings e r   ba ka ers en e ba ic t  

Tevens boekbaar als amilie Suite ee icht et it ic t over ee

oekt  een van e el e S ites  an geniet  van een bree  scala aan 

privileges en services  aaron er et gebr ik van een e cl sie  e ba  en 

gereserveer e stran ones  re i  roo service en inibar ijn besc ikbaar 

en een el e oncierge orgt er voor at aan al  ensen or t vol aan

elu e Junior Suite ee icht (ca    a   pers )  geco bineer e oon

slaapka er et be banken balkon o  terras  ok boekbaar als Deluxe Junior 

Suite ee icht met Plungepool et terras en priv e ba

elu e Suite ee icht (ca    a   vol    kin  o   vol    kin )  

oonka er et itje en be bank o  e tra be  separate slaapka er en balkon  

Voor overige ka ert pes raa pleegt  on e ebsite  silverjet nl 

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  all-inclusive  vliegreis naar 

en van laga  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er tij ens  ge ele verblij

Kamertype mei jun aug okt

S perior a er ee ic t

nior S ite ee ic t

Honeymoon  o sseren e ijn bij aanko st  een ro antisc  iner tij ens  verblij  en een 

a sc ei spresentje  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t    

bij verblij  van  t   en van  t   in ien geboekt voor 

Welkomstattentie  les Taittinger c a pagne bij aanko st op e ka er en  nek r g assage voor 

 personen per ka er en per verblij  en alleen gel ig in een el e ollection ka er   b

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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SPANJE  osta el Sol  arbella

BOHO CLUB
BOUTIQUE | DESIGN | HIDEAWAY

�  �  �  �  �  

Garden Room

o o l b is een resort gelegen in een van s erel s eest ge il e 

beste ingen  arbella  eniet van een ijne service en rela te l e in een 

s aakvolle in or ele setting  elegen aan e beroe e ol en ile van e 

sta  op slec ts ca   in ten rij en van e internationale l c t aven van 

laga en vij  in ten van et erel beroe e erto an s  is o o l b  

et ijn prac tige panora isc e it ic t op e karakteristieke berg a onc a 

een l e toevl c tsoor

FACILITEITEN
 ee t e besc ikking over  e ba en  een b iten tnessr i te o  oe ee 

et een van e reg liere oga  en e itatielessen in e b itenl c t  Sa en et 

enkele lokale toppro essionals k nt  in o o l b genieten van een scala aan 

sc oon ei sbe an elingen en assages  

 verblij t in it otel op basis van logies ontbijt  en totaal origineel concept at 

signat re  gastrono ie co bineert et e ke ken van c e kok iego el o  

en orgv l ig oor ac te ecoratie  e cl sieve a biance  ontspannen l e en 

een vrien elijke service  o o l b esta rant is oorlopen  geopen  van  

r s oc ten s tot in e vroege rtjes en bie t r i tes en en s aangepast 

aan elk o ent van e ag et ontbijt  l nc  iner  cocktails en een een ke e 

it e itgebrei e ijnkel er  In et art van o o l b  versc olen t ssen e 

t inen  ligt ernies  e oolbar van o o l b esta rant  en kleine r i te 

et een eigen terras o  een apje te eten o  te genieten van een rankje  p 

een eerlijke o eravon  genieten van tapas  at kan in e An al sisc e patio 

van o o l b Solera  ier ee t  e ke e it een bree  scala aan gerec ten 

o  te elen  gebaseer  op e e iterrane ke ken  enk bijvoorbeel  aan 

Iberisc e vlees aren  kaasplankje  oesters en ge rit r  eten t peren  voor 

An al si  Speciale o enten  o o l b esta rant bie t alternatieven voor 

totaal versc illen e en nieke gastrono isc e ervaringen   et n  gaat o  

een picknick in e t inen van o o l b et alle aankle ing en toegang tot 

et e ba  o  o  een onvergetelijke avon  oor te brengen in een van e 

gereserveer e VI r i tes in e Tipi                            

ACCOMMODATIE
et resort bie t  o erne ka ers  pl s  l e b ngalo s gebo  in e 

stijl van Scan inavisc e en o ee se arc itect r  versprei  over et terrein  

e o o ka ers en b ngalo s ijn itger st et een espresso apparaat  

een gev l e inibar  een s art tv et ro ecast  een stereo et e o o 

l b  pla list en een o oticas stee  o  e verlic ting en aircon itioning 

te be ienen  e ba ka ers ebben een inloop o c e en ijn voor ien van 

ba jassen en panto els

Garden Kamer (ca    a   pers )  voor ien van kingsi ebe  et it oek  

o o c ic inric ting orgt voor een ar e s eer  e e ka ers bevin en ic  

in een r stige o geving t ssen e t inen en ebben een eigen terras et 

it ic t op et e ba  ok boekbaar als Superior Kamer et eigen balkon 

en so ige et it ic t op ee

Suite (ca    a   pers )  s ite ingeric t in een retro c i e stijl  et 

o erne ele enten en el ere kle ren  e o o S ite ee t een open en lic te 

r i te et een ge ellige oonka er  een kleine ke ken et een espresso

apparaat  een koelkast en een orn is et oven

ungalow -  slaapkamer (ca    a   pers )  ingeric t in een retro c i e 

stijl  pen en lic te r i te et een ge ellige lo nge o  gasten te ontvangen  

een slaapka er et kingsi ebe  en e tra ka er et slaapbank  een o erne 

ba ka er en een klee ka er  eniet vana   priv terras van et prac tige 

it ic t op e prac tige t inen  ok boekbaar als ungalow - 2 slaapkamers 

(ca    a   pers ) et t ee slaapka ers o  e r i ere ungalow -  2 

slaapkamers Superior(ca    a   pers )

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van alaga  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er

ngalo    slaapka ers

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en aaltij toeslagen  

vraag  reisa vise r o  on e r  Travel ons ltants  eisin or atie ie ac terin e e broc re

Premium Kamer Zeezicht
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51 - SILVERJET VAKANTIES

Marbella | Costa del Sol | SPANJE

GRAN MELIÁ DON PEPE
GOLF

�  �  �  �    SUPERIOR

Premium Kamer Zeezicht

et ran eli  on epe is een begrip aan e osta el Sol (o cieel vij sterren)  

 bent ier ver eker  van een pri a service en boven ien ee t it otel een 

raaie ligging op een toplocatie  aan ee  te i en van een eel erige t in en 

slec ts ca    van et centr  van arbella  e leven ige jac t aven erto 

an s ligt op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
o ortabel ingeric te lo nge et receptie  li ten  kapsalon  bijo terie  

b sinesscenter  t ee tennisbanen en een pa lebaan  In e t in bevin en 

ic  et e ba  en een kin erba  ga ons en een terras et ligbe en en 

parasols  ntertain entprogra a  Ver er is er een ki scl b  

Ver org e ellness Tac a ea t  et ver ar  binnen e ba  et 

jac i s  stoo ba  sa na en tnessr i te (gratis)  Tevens assages 

en sc oon ei sbe an elingen en i e  S n linic ealt   ea t  

arkeergelegen ei  tegen betaling

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al  en volpension is ogelijk   e 

openstelling van e resta rants en bars is sei oengebon en  et ontbijtb et 

or t geserveer  in Veran a en voor et iner ee t  e ogelijk ei  o  

voor et  la carte steakresta rant rre  rrec  iner  rill te kie en  

Ta ini esta rant  S s i ar voor l nc  en iner serveert e beste apanse 

gerec ten oals s s i  sas i i en noo les  Van een eerlijk kopje ko e geniet 

 in  ap ccino ran  a e  Voor snacks en rankjes k nt  terec t in e ar ot 

oo   ocktails b  t e ool en in e lobb  bevin t ic  e A re  ar voor e 

lekkerste gebakjes in arbella en signat re  cocktails

ACCOMMODATIE
ran eli  on epe besc ikt over  r i e ka ers en s ites  alle s eervol 

ingeric t en voor ien van aircon itioning in e o er  ver ar ing in e inter  

tv  i  inibar  espresso apparaat en kl isje  leine ba ka er et ba

o c e en ba jassen  Alle ka ers en s ites  et it on ering van e lassic 

a er erg ic t besc ikken over een balkon et itje

Classic Kamer Bergzicht (ca    a   pers )  elegante en risse ka er

Premium Kamer (ca    a   vol    kin )  l e s en co ortabel 

ge eel et vana  et balkon it ic t op e t in  ok boekbaar et ee ic t als

Premium Kamer Zeezicht

e  evel ka ers  ran  cean S ite en ent o se S ite e iterraneo 

besc ikken on er eer over agelijkse strijkservice van  kle ingst k  Ver er 

i o ockingstation  ii en pla station (op aanvraag)  Voorts toegang tot e 

 evel o nge (kin eren toegestaan) et conci rgeservice  tv  bibliot eek  

agelijks canap s en aperitie  (  r)  barservice et lokale erken 

(  en  r)  

RED Level Kamer Zeezicht (ca    a   vol    kin )  gelegen op e e 

t  e e ver ieping  et ee ic t

Grand Ocean Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  l e e s ite 

gelegen op e oogste ver iepingen et open plan oon  en slaapka er en 

inloopkast

Penthouse Suite Mediterraneo  (ca    a   vol    kin )  oonka er 

en slaapka er  een r i  akterras et jac i (li o sineservice binnen 

e erlan  inbegrepen)

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van alaga  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

re i  a er ee ic t

 evel a er ee ic t

ran  cean S ite

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re  
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52 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE  osta el Sol  arbella

PUENTE ROMANO MARBELLA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

�  �  �  �  �    DELUXE

Deluxe Suite

nget ij el  n van e beste otels aan e osta el Sol  et gereno eer e 

ente o ano arbella bie t ree s vele jaren topk aliteit en itsteken e 

service  it s eervolle en op klassieke ij e ingeric te otel is opge et als 

een An al sisc  orp te i en van een ic tbegroei e en bij on er raaie 

s btropisc e t in   tre t ier een o e o einse br g  een overblij sel van e 

o e eg van o e naar i  ente o ano ligt irect aan et stran  ca   

k  van arbella  e l c t aven van laga bevin t ic  op ca   k   

FACILITEITEN
o nge et receptie  kleine inkelgalerij et e cl sieve boetieks en kapsalon  

e tenniscl b ee t  banen  ver er een ge on ei s  en tnesscentr  

et sa na en T rks ba  en ltra o erne trainings aciliteit et e nie ste 

Tec no  apparat r en een nie e j ngle g  o t oor trainingsr i te 

gelegen t ssen e s btropisc e begroeiing  In e t in bevin en ic  rie 

ver ar bare e ba en et terrassen  ligbe en  als e e een apart 

kin erba je en a onc a  e ol nesisc  ge nspireer e oase alleen voor 

vol assenen  A gelegen in e s btropisc e t inen et een prac tig it ic t 

op e iconisc e a onc a berg van arbella  bie t it tren  toevl c tsoor  

et ver ar baar e ba  en bar eerlijke ligbe en voor lange  l ie agen 

in e on  Ver rissen e e otisc e cocktails van e Tiki bar en kleine gerec ten 

berei  et lokale ingre i nten   Tevens ijn er ligstoelen op et stran  

asten krijgen korting op e green ees van e oles gol co rses in e 

o geving  Voor e kleintjes is er e i scl b a asita l b  (tegen betaling) 

et kin erba  boo t en bioscoop  e in An al sisc e stijl gebo e Si  

Senses Spa in arbella co bineert e ele enten et e int igen  ater 

 stoo  itte  ijs  ee  aar e  o  o een volle ig ontspannen ervaring te 

cre ren  e Spa bie t tegen betaling een ke r aan aciliteiten oals een 

rot erapie e ba  ko  o pelba  ijsbelevings o c es et versc illen 

soorten aterstro en en s eerverlic ting  kr i en stoo ba  sa na  a an 

en versc ei ene be an elka ers   k nt ier terec t voor versc illen e 

sc oon ei sbe an elingen en assages  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  Voor e overige aaltij en ee t 

 e ke e it eer ere resta rants (sei oengebon en en niet agelijks 

geopen )  Van een gastrono isc  ontbijt  een ontspannen l nc  et paella s 

en it on erlijke visgerec ten tot internationale iners et eerlijke ijnen 

k nt  terec t in Sea rill  iring ito ente o ano bie t een innen e 

co binatie van on tren  ge on  eten en een positieve s eer voor ontbijt  l nc  

en iner   et oveel resta rants in it resort al et niet eenvo ig kie en ijn  

oals bijvoorbeel  abette et ranse c isine  ob  voor e apanse ke ken 

et er aanse s aken voor et iner  et  la carte resta rant Sera na et 

Italiaanse gerec ten  e T ai aller  et a t entieke T aise c isine  e onke  

l b et e iterrane s aken en eat  et raai it ic t  voor a b rgers  

Voor gl tenvrije gerec ten ge ren e e ag k nt  terec t in elicioso en voor 

ge on e  nat rlijke pro cten oals j ices en sala es bij ac el s  Ver er is 

er ena b  ani arcia  een steak o se aar tra itie  innovatie en eerlijke 

gerec ten or en geco bineer  oals alleen een c e  at kan  Voor ibanese 

specialiteiten kiest  voor es ar ins  iban  Voor een lic te l nc  be oekt  

e ool Snack ar bij et e ba  en geniet van e kleine gene gten van et 

leven  oals e beste ko e in arbella  on eerstaanbaar eten en e per ecte 

oete ver ennerij bij aga  in e ente o ano eac  esort Tennis l b  

s Avon s geniet  in a S ite van rankjes en iek (geopen  op vrij ag en 

ater ag) o  in a Selva van cocktails en snacks  rs roo service

ACCOMMODATIE
et otel ee t  r i e s ites  gelegen in  villa s van a i aal  etages 

(enkele et li t)  versprei  over e eel erige s btropisc e t in  en eel van 

e ka ers bevin t ic  in et oo gebo  o  et aangren en e bijgebo  

langs e eg naar et stran  Alle ka ers ijn voor ien van aircon itioning  

it oek  ar eren vloer  tele oon  tv  i  kl isje en inibar  a ka er et ba  

veelal aparte o c es en ba jassen  i  balkon et itje

Junior Suite (ca    a   pers )  elegante open plan oon  en slaapka er 

(versc illen  ingeric t)  niet in et oo gebo

Deluxe Junior Suite (ca    a   pers )  open plan oon  en slaapka er 

et t in ic t  ok boekbaar et ij ee icht ( a   pers ) o  ee icht ( a   

pers )

Garden Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  oonka er en aparte 

slaapka er et t in ic t

Deluxe Garden Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  r i e 

oonka er en slaapka er et e iterrane accenten en r i e ba ka er  In 

co binatie et een el e nior S ite boekbaar als Family Deluxe Kamer
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53 - SILVERJET VAKANTIES

arbella  osta el Sol  SPANJE

Villa Puente Romano

Villa Pereza

Grand Junior Suite (ca    a   pers )  open plan oon  en slaapka er 

et inloopkast en et jac iba  ok boekbaar et ij ee icht

Grand Junior Suite Keuken  (ca    a   pers )  oonka er et ke ken  

Aparte slaapka er  inloopkast en ba ka er et o c e en apart ba  et 

t in ic t

Mediterranean Suite (ca    a   pers )   slaapka ers en aparte 

oonka er et e iterrane accenten  et ee ic t

Ro al Suite each (ca    a   vol    kin )  l e e s ite et sa na en 

jac iba  alkon (  ) et ligbe en  jac i en ee ic t (li o sineservice 

binnen e erlan  inbegrepen)

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van laga  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

nior S ite

el e nior S ite T i ic t

el e ar en S ite

ran  nior S ite

Vroegboekkorting    bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

bij verbij  van  t   in ien geboekt voor  en bij verblij  van  

t   in ien geboekt voor   bij verblij  van  t   in ien 

geboekt voor  ij verblij  in een nior S ite  el e ar en S ite  el e nior S ite 

T in ic t  ran  nior S ite  ar en S ite a er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

• SPECIAAL AANBEVOLEN
ente o ano is een klein para ijs aar  k nt genieten van ar e 

gastvrij ei  een oog servicenivea  elegante a biance en e itsteken e 

ke ken in een prac tige ento rage

e eest e cl sieve en r i e gastenverblijven binnen et ente 

o ano arbella ijn e stijlvolle en elegante villa s  e i eale ke e 

voor iegenen ie van nog eer privac  en ontspanning o en

e villas ijn incl sie  li o sineservice binnen e erlan

Villa Armonía (ca    a   pers )  l e en o erne villa in 

ple stijl gelegen in e raaie t in van et resort  e villa besc ikt 

over een oonka er et ke ken  Ver er t ee slaapka ers op e e 

ver ieping  t ee slaapka ers op e begane gron  en n slaapka er 

in et bijgebo  in e t in  Ie ere slaapka er besc ikt over een eigen 

ba ka er  In e   grote priv t in bevin t ic  een e ba  et 

ee ic t

Villa La Pere a (ca    a   pers )  r i e en elegante villa et 

e en aagse inric ting en irecte toegang tot et stran  et vier 

slaapka ers en ba ka ers  Ver er een volle ig ingeric te ke ken  

  grote t in et priv e ba  ee ic t en priv parkeerplaats  

asten k nnen gebr ik aken van e Si  Senses S A en in ien ge enst 

is er een a to ter besc ikking

Villa Puente Romano (ca    a   pers )  r i e villa op in er 

an   van et stran  e eeltelijk it ic t op ee vana  t ee 

priv terrassen et barbec e en pl ngepool  Vier slaapka ers et en 

s ite ba ka ers en tv in elke ka er  itgelegen ei  kantoorr i te  

ke ken  spectac laire kel err i te en eigen parkeerplaats  e aster 

be roo s ite ee t ge eeltelijk it ic t op ee  i  en o oticas stee  

in e ele villa

Voor act ele prij en van alle villas  kin erkortingen  aanbie ingen  vraag  reisa vi-

se r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

PUENTE ROMANO VILLAS

�  �  �  �  �    DELUXE
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54 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE  osta el Sol  arbella

MARBELLA CLUB HOTEL
CULINAIR|FAMILY| GOLF

�  �  �  �  �    DELUXE

Piedita Suite

Junior Suite Deluxe

arbella l b otel ol  esort  Spa is een e cl sie  gereno eer  otel 

et et karakter van een klassiek it An al sisc  orp  ersoonlijke service 

en elegantie is ver eker  te i en van raaie s btropisc e t inen ie oor 

et il e kli aat et ele jaar bloeien  it resort et alle enkbare aciliteiten 

ligt irect aan et stran  in et art van e ol en ile  t ssen arbella en 

erto an s en bie t  een ver ijn e s eer en oge k aliteit  e l c t aven van 

laga bevin t ic  op ca   k  

FACILITEITEN
legante receptie et s eervolle lo nge en iverse boetieks aaron er een 

j elier  In e raaie s btropisc e t inen liggen  e ba en (ver ar baar) 

o geven oor onneterrassen  ligbe en en parasols  e i s l b (   

tegen betaling en irect na boeking te reserveren) is een para ijs voor e jongste 

gasten  ier k nnen kin eren t ssen  en  jaar ic  itsteken  ver aken et 

o a  een ansst io  kin erke ken en een iek  en co p terka er  ab sit is 

ogelijk op aanvraag  Tevens is er een tnessr i te en een elegante eac  l b 

et versc illen e atersport ogelijk e en  ij ster otel ente o ano 

k nt  gebr ik aken van e tennis  en pa lebanen  Voor paar rij en k nt  

terec t in e stallen van arbella l b ie op ca   in ten a stan  liggen  Voor 

gol ie ebbers is er et oor ave T o as ont orpen arbella l b ol resort 

( oles) op ca   k  a stan  e T alasso Spa  ellness (   en tegen 

betaling) et t in is een centr  voor ontspanning en besc ikt on er an ere 

over een ee ater e ba  stoo ba  sa na en a a   vin t ier ook een 

ontspanningsr i te en versc illen e be an elka ers  ier k nt  terec t voor 

iverse sc oon ei s  en lic aa sbe an elingen  assages en bo raps  r 

is tevens een r i e ke e aan tra itionele t alassot erapiebe an elingen en 

olistisc e t erapiebe an elingen oals re e olog  en ac p nct r  Ver er 

is e Spa e plaats bij itstek voor een voe ings  en eto progra a  e 

ver orging is op basis van logies ontbijt  e resta rants or en geken erkt 

oor esign  elegantie en een ontspannen s eer  Voor een ijne start van 

e ag k nt   ontbijt gebr iken in e inter ar en et vers gebakken 

broo  eerlijke sappen en o  een goe  glas c a pagne  Voor all a  ining 

et e iterrane gerec ten kiest  voor l atio  ee  plaats op et terras van 

et stijlvolle  eac  en geniet van et stran leven  et resta rant serveert 

go r etsala es en grillgerec ten  e eac  l b is agelijks geopen  voor 

een ver rissen  rankje o  voor een eerlijke l nc  p on ag k nt  genieten 

van een it on erlijk internationaal b et en e rest van e eek is  la carte 

et o a  tra itionele paella s en verse visgerec ten  In et art van arbella 

l b ligt ar en ool  een al resco  snackbar  ier k nt  terec t voor sala es  

broo jes en an ere lic te aaltij en  Voor een eerlijk iner in een ro antisc e 

setting bent  bij T e rill aan et goe e a res  estel ier een klassieker o  

n van e gerec ten gecre er  oor e bekroon e c e kok  an lve  In 

l livar geniet  van ge on e gerec ten en in a o ega kiest  voor private 

ining  et terras van e ol  l b o se leent ic  itsteken  voor een l nc  

p et en  staan pop laire An al sisc e en Spaanse gerec ten  s Avon s 

k nt on er et genot van een igestie  o  cocktail genieten van live iek in 

e S er ar en in i s van tapas in een bo e ien lo nge  et otel bie t 

rs roo service

ACCOMMODATIE
it resort in An al sisc e stijl besc ikt over  ka ers en s ites en  villa s 

ie ijn ont orpen o   are l e en elegantie te bie en  Alle ijn voor ien van 

aircon itioning  satelliet tv  inibar en kl isje  ar eren ba ka er et ba  

o c e  ba jassen  slippers en aar roger  alkon o  terras et itje

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  ka er in o ern esign et itge eelte 

en resort ic t  

elu e ij ee icht Kamer (ca    a   pers )  r i e  elegante ka er 

gelegen boven e eac  l b  et r i  balkon en ij ee ic t

Junior Suite (ca    a   pers )  open plan s ite et itge eelte  gelegen 

bij et e ba  en et t in ic t  

Deluxe Junior Suite (ca    a   pers )  o erne  r i e j nior s ite et 

priv terras

Tuin Suite (ca    a   pers )  elegante oonka er en slaapka er et 

resort  o  t in ic t

Deluxe Tuin Suite (ca    a   vol    kin  o   vol )  r i e  o ern 

ingeric te s ite in e iterrane stijl et aparte oonka er en slaapka er et 

ge e bileer  priv terras o  balkon en t in ic t

Chi uita Suite (ca    a   pers )  raaie s ite in e iterrane  ne trale 

kle ren  oonka er en separate slaapka er et kingsi ebe  Intie  terras

Mc Suite (ca    a   vol    kin  o   vol    kin )  r i e en stijlvolle 

40-67 SPANJE - VALCENCIA - COSTA BLANCA - COSTA DEL SOL.indd   54 07-12-2022   12:11

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/marbella-club-hotel-golf-resort-spa/costa-del-sol/spanje


55 - SILVERJET VAKANTIES

Marbella | Costa del Sol | SPANJE

Piedita Suite

Villa Bel AirJunior Suite Deluxe

s ite et veel nat rlijk lic t  gelegen in et art van et resort  oonka er en 

separate slaapka er et kingsi ebe  et it ic t op et groene ac terlan

Suite Conde Rudi (ca    a   pers )  eigentij se stijl in een aparte 

slaapka er en r i e oonka er ie itko t op een c ar ant akterras et 

it ic t op e boo toppen

Mediterranean Suite (ca    a   pers )  eerlijk vrolijke en l c tige s ite  

et ge el e pla on s en r i e balkons et open it ic t op e nat r en e 

i ellan se ee  

Piedita Suite (ca    a   pers ) ingeric t et tra itioneel An al sisc  

o t erk en an ge aakte e belst kken  veel nat rlijk lic t  een 

oonka er en  slaapka ers   ba ka ers en gastentoilet  i  balkon et 

it ic t op e boo toppen

Casa Hubertus (ca    a   pers )  stijlvolle en kle rrijk ingeric te 

b ngalo  in ple  et  slaapka ers  een et kingsi ebe  en een et 

t inbe en  bei e et eigen ba ka er  Ver er een oonka er  ke kentje 

et o a  een espresso apparaat  Terras et ater ontein en jac i  elegen 

t ssen laven el  olij  en sinaasappelbo en  bie t e e b ngalo  veel privac

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van laga  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e a er

nior S ite

el e nior S ite

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t    

bij verblij  van  t    bij verblij  van  t   en van  

t   en  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  toeslagen voor al  

en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac -

terin e e broc re

Tijdlo e majestueu e villa s voor uw lu e vakantie aan de Costa del Sol

Villa del ar (ca    a   pers )  l e e villa irect aan et 

stran  ( irecte toegang) et iscrete entree  raaie binnenplaats et 

ontein en tropisc e vegetatie  es slaapka ers (van ca   tot  )  

e aster e roo  ee t een jac i en irecte toegang tot e a a  

Ver er ijn er negen ba ka ers  oon  en eetka er  l aal  ke ken 

en groot e ba  e raaie t inen (ca    ) ijn ge nspireer  op 

et Al a bra et bo en  onteinen en atervallen  

ungalow - 2 slaapkamers met wembad (ca    a   pers )  

in e iterrane stijl ingeric te villa et t ee slaapka ers et eigen 

ba ka er en aparte oonka er  et priv t in patio et resort ic t 

en priv e ba

Villa - 3 slaapkamers met wembad (ca    a   pers )  gelegen 

in et art van et resort op e begane gron  et t ee slaapka ers 

en ba ka ers  oonka er en een co pleet ingeric te ke ken  p e 

eerste ver ieping een r i e slaapka er et ba ka er  et priv t in 

en e ba  esort ic t  ok te boeken als Villa el Air (in et art 

van et resort) o  als Villa Casabel (gelegen naast e i scl b)  Tevens 

boekbaar et vier slaapka ers (  ) als Villa -  slaapkamers 

met wembad o  Villa El Cortijo et een o ernere inric ting en een 

kitc enette

Villa A il (ca    a   personen)  elegante villa bestaan e it 

t ee oonka ers  co pleet ingeric te ke ken  vij  slaapka ers en vij  

ba ka ers  Ver er een tnessr i te  assager i te en een sa na  

riv t in et e ba

Voor act ele prij en van alle villa s en b ngalo s  kin erkortingen  aanbie ingen  toe-

slagen voor al  en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

MARBELLA CLU B VILLAS & VILLA DEL MAR

�  �  �  �  �    DELUXE
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SPANJE  osta el Sol  arbella

DON CARLOS RESORT & SPA
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �   

Superior Kamer

Villa

e itsteken e aciliteiten en e vrien elijke service t peren et gereno eer e 

on arlos otel  et is gesc ikt voor gasten ie van o ern esign o en 

en voor a ilies et kin eren  van ege e nieke  kin vrien elijke o geving  

it aangena e otel ligt irect aan n van e ooiste stran en van e osta 

el Sol en besc ikt over een s btropisc e t in van  a et vijverpartijen et 

vissen en aterlelies  et vele soorten bloe en  planten en bo en en et 

gel i  van ingen e vogels  et otel ligt ca   k  van arbella en ca   k  

van e l c t aven

FACILITEITEN
o ortabele en o erne lo nge et receptie  s op  b sinesscenter en een 

kapsalon  In e riante t in liggen  grote e ba en ( aarvan  ver ar baar) 

o geven oor onneterrassen et ligbe en  een tnessr i te en ogalessen 

op aanvraag  Ver er is er een kin er e ba  en een speelt in  T e pe ition 

i scl b  (  t   jaar) is een plek aar kin eren ic  niet snel llen 

vervelen  r or en activiteiten georganiseer  a geste  op e lee tij  van 

et kin  en on er pro essionele begelei ing (sei oengebon en)  e on arlos 

eac  l b is bij on er en ee t een spectac lair   groot e ba  et 

een niek esign en besc ikt s o ers over een bar resta rant et e ke e 

it versc illen e cocktails en gerec ten it e An al sisc e ke ken  Tevens is 

er een tennisaca e ie et  snelle ebo n  Ace co rts  et t pe on ergron  

at gebr ikt or t op e prestigie e A stralian pen  en  gravelbanen  

ogelijk ei  o  tennislessen te boeken voor vol assenen en kin eren  o el 

in ivi eel als in groepsverban  ilt  liever gaan gol en an k nt  via e 

g est relation service van et otel alle in or atie verkrijgen over e beste 

gol banen aan e osta el Sol  e asis ellness  Spa (ca    alleen 

voor vol assenen en tegen betaling) bie t naast lic aa sbe an elingen en 

assages een ver ar  binnen e ba  et ro assagejets ( )  

een e ba  et ko  ater ( ) en et ar  ater ( )  een 

aro acabine  een sa na  een stoo ba  een o c ete pel et versc illen e 

soorten o c es en een Tepi ari

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al  o  volpension is ogelijk  

Voor e overige aaltij en ee t  e ke e it een ke r aan resta rants 

(sei oengebon en en niet agelijks geopen )  os aranjos serveert et 

ontbijtb et  In et  la carte resta rant a ia et terras k nt  terec t voor 

een iner et e iterrane gerec ten  et in e t in gelegen s eervolle b  

serveert ne ining T aise gerec ten  ij bar T e eacock k nt  genieten van 

e on ergaan e on et live iek on er et genot van een apje en een 

rankje  oop  ool is et resta rant bij et e ba  et terras voor een 

aperitie  en een eerlijke l nc  p et en  staan on er an er tra itionele 

Spaanse gerec ten oals paella  aar ook Italiaanse pasta s en pi a s en 

ge on e sala es  et otel bie t rs roo service

ACCOMMODATIE
Alle  o ern ingeric te ka ers en s ites ijn voor ien van aircon itioning  

i  tv  c speler  inibar en kl isje  S perior ka ers on er balkon

Superior Kamer erg icht (ca    a   pers )  et ac te en ar e 

tinten ge ecoreer  en gelegen op e e t  e etage  et berg ic t en 

panora avenster  ok boekbaar et ee ic t op e e en e etage  ok 

boekbaar et verbin ings e r als amil  Superior Kamer erg icht o  et 

ee icht

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e e t  e etage et 

prac tig ij ee ic t in e ric ting van laga  alkon et itje  ok boekbaar 

et verbin ings e r als amil  elu e  ij ee icht laga

Deluxe Premium Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e e t  e 

etage et prac tig ij ee ic t ric ting arbella  alkon et itje  

Presidential Suite (ca    a   vol    kin )  l e s ite et r i e 

oonka er et eetka er  c speler   slaapka ers en  ba ka ers 

(li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

elu e Villa s:

e gesc akel e villaka ers liggen naast et oo gebo  en bevin en ic  

op slec ts  in ten loopa stan  van et otel  e besc ikken over eigen 

aciliteiten oals een e ba  et ron o  ligbe en  b tlerservice en 

parkeerplaats  e ijn it ro e baksteen opgetrokken en ebben strakke lijnen 

et veel open r i tes o  onlic t oor te laten  e villa s bie en veel r st en 

privac  en co bineren ar onie s alle aciliteiten van een sterren otel et 

e voor elen van een co ortabele villa  asten k nnen gebr ik aken van alle 

aciliteiten van et on arlos otel
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Marbella | Costa del Sol | SPANJE

-

Oasis KamerVilla

Alle 24 villa’s hebben een moderne sfeervolle inrichting.

Villa - 1 Slaapkamer (ca.125 m², max 3 pers.): luxe ingerichte woonkamer met 

atscreen tv  i  co pleet ingeric te ke ken  slaapka er et kingsi ebe  

ba ka er  terras et irecte toegang tot et e ba

Villa - 2 Slaapkamers (ca. 200 m², max. 5 pers.): gelegen op de 1e verdieping, in 

ple stijl et oonka er  ke ken  slaapka er et  eenpersoonsbe en en 

ba ka er  balkon et t in e ba ic t  oven een t ee e slaapka er et 

kingsi ebe  en ba ka er

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

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

naar de luchthaven.

Kamert pe apr jun aug okt

S perior a er erg ic t

S perior a er ee ic t

el e a er laga

el e re i  a er arbella 

Villa   Slaapka er (o b v   vol ) 

Villa   slaapka ers (o b v   vol )

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien iterlijk  agen voor aan-

komst geboekt.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al  

en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac -

terin e e broc re

Dit exclusieve gedeelte met hedendaagse architectuur en smaakvolle 

inric ting is voor a lts onl  (vana   jaar)  In T e asis geniet  

onder meer van de volgende privileges: privé check-in, late check-

o t (o b v  besc ikbaar ei )  een aparte ontbijtr i te  gratis entree tot 

e eac  l b  T e asis Spa (T er al circ it) en tnessr i te van 

e tennisaca e ie  Alle nits ijn o ern en et nat rlijke tinten 

ingeric t en voor ien van e tra s oals i o ockingstation en ko e

t ee et aciliteiten

Oasis Kamer (ca    a   vol )  raaie r i e ka er  it ic t 

lan in aarts o  op e villa s  ok boekbaar et ee ic t

Oasis Suite (ca    a   vol )  r i e s ite et aparte oonka er 

en slaapka er  In e oonka er bevin t ic  een it  en eetge eelte  

it ic t lan in aarts o  op e villa s  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  

vliegreis naar en van Màlaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer 

ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamert pe apr jun aug okt

asis a er

asis S ite

Extra  gratis toegang tot e ellness irc it in e Spa  on arlos eac  l b  Sport 

l b  en  ontvangt een e cl sieve stran tas

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien iterlijk  agen 

voor aankomst geboekt.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen 

voor al  en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor 

reisin or atie ie ac terin e e broc re

THE OASIS BY DON CARLOS

�  �  �  �  �   
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AMÀRE BEACH HOTEL MARBELLA
ADULTS ONLY 
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The One Frontaal Zeezicht

A re eac  otel arbella is een niek otel aan e osta e Sol  at per ecte 

ingre i nten co bineert tot een eerlijke verblij s ogelijk ei  et is een 

a lts onl  otel (vana   jaar)  gelegen aan e pro ena e  irect aan ee en 

slec ts ca   in ten lopen van et o e centr  van arbella et een ke r 

aan inkels en resta rants  e e iterrane naa  A re probeert e essentie 

van it ijne otel te vatten  A re  betekent niet alleen lie e aar gee t ook 

et gevoel van e ee (a are  aan ee) eer  e l c t aven van laga ligt 

op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
ij binnenko st in e lobb  et receptie ervaart  on i ellijk et beac

gevoel  e inric ting is  oals ook in e overige r i tes  lic t en l c tig  n 

van e c ar es van et otel is e A re l b  rie e cl sieve ge eeltes  ie 

sa en een nieke setting vor en  A re eac  op et stran  A re ool et 

een b iten e ba  en een onneterras (bei e et ligbe en en parasols)  

en e A re o nge  e Spa b  er aine e ap ccini bie t naast een 

rot erapiecirc it  sa na  jac i en T rks ba  een bree  scala be an elingen 

voor gasten ie ic  illen laten ver ennen en e g  b  Tec og  is e 

per ecte plek o  in vor  te blijven  arkeergelegen ei  tegen betaling  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  et 

b etresta rant are ostr  et terras en it ic t op ee serveert ontbijt 

en iner et s o cooking  In e A re o nge k nt  terec t voor t ee  ko e 

en lic te l nc  en in et openl c t resta rant A re eac  k nt   la carte 

l nc en  iever een cocktail  s s i o  een pi a aan et e ba  aak an 

gebr ik van e s  an  o service van A re ool  In et naast et otel 

gelegen resta rant essina (  ic elin ster)  aar ee et otel sa en erkt  

k nt  genieten van e gerec ten van c e  a ricio iovanni  roe  et beste van 

e atijns A erikaanse sionke ken in a aca  et nie e pop presta rant 

van A re arbella en geniet van een iner et e iterraaanse s aken en 

aro a s op et terras van Verit   

ij rab  o  gelegen naast e receptie  ijn e ele ag takea a  apjes en 

rankjes te krijgen  elv e  e coole  roo topbar serveert o a  originele cocktails  

 k nt ier genieten van lekkere iek en e prac tige onson ergang  

oo service van  r

ACCOMMODATIE
e  ka ers ijn co ortabel en lic t ingeric t  e eeste ebben it ic t 

op ee  e ijn gesc ikt voor a   vol assenen en besc ikken over een 

t eepersoonsbe  o  t inbe en  aircon itioning (centraal geregel )  kl isje  

inibar  satelliet tv en ro ecast  i  ko e  en t ee et aciliteiten en 

strijk aciliteiten  a ka er et ba  o  o c e en aar roger  alkon

Tweepersoonskamer ij ee icht (ca   )  tren  ingeric te ka er  gelegen 

op e lagere etages  ok boekbaar als Tweepersoonskamer ij ee icht 

Bovenverdieping (ca   ) o  als Tweepersoonskamer rontaal ee icht (ca  

 ) iets r i er et irect ee ic t  

Junior Suite (ca   )  gesc ei en oon  en slaapka er  et sta ic t   

Tweepersoonskamer The One rontaal ee icht (ca   )  e e ka ers 

liggen op e ogergelegen ver iepingen en e besc ikken over een espresso

apparaat en in e ba ka er ba jassen en slippers  et een T e ne arrange ent 

k nnen gasten gebr ik aken van een priv lo nge (van  r) et 

terras et ee ic t  incl sie  aperitieven  alco olisc e rankjes  ris ranken en 

internationale kranten

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van alaga  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er ij ee ic t

T eepersoonska er rontaal ee ic t

Senioren korting:  bij  jaar o  o er en bij in  nac ten verblij  van  t   

el ig bij verblij  in S ite o  Villa  en  slaapka er

Vroegboekkorting:  bij verblij  in een S ite o  Villa van  t   en  bij 

verblij  in een el e a er en nior S ite in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re  

Deluxe Superior
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oja rana a  osta el Sol  SPANJE

LA BOBADILLA A ROYAL HIDEAWAY HOTEL
BOUTIQUE | HIDEAWAY | WELLNESS

�  �  �  �  �   

Deluxe Superior

et nieke o al i ea a  otel a oba illa ligt in e lan elijke bergac tige 

o geving van oja t ssen rana a en e osta el Sol en is een s bool van 

et Slo  travel  concept  oor e ejar arc itect r iet et otel er it 

als een a t entiek An al sisc  paleis  et otel bie t aar gasten een nieke 

ervaring voor een ro antisc  verblij  et otel is i eaal voor een r stige  

c lt rele vakantie aar ook goe  te co bineren et een otel aan e osta 

el Sol  e l c t aven alaga osta el Sol bevin t ic  op ca   k  en et 

Al a bra in rana a op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
et otel besc ikt over een  rs receptie et raaie lobb  en or t o geven 

oor een grote t in et aarin een b iten e ba  (sei oengebon en) van 

  et alinese be en en parasols  Tevens ijn er pa le tennisbanen 

en or t een bree  scala aan b itensportactiviteiten aangebo en o  e gasten 

te laten pro teren van et i llisc e kli aat van e Sierra e oja  o is er 

voor e lie ebbers e ogelijk ei  tot paar rij en in e irecte o geving  r 

ijn tal van pa en ron  et otel o  te an elen  o ntainbiken o  etsen  

Ten slotte k nnen be oekers genieten van interessante proeverijen van oli n 

en olijven it e regio  o erne Spa aar  terec t k nt voor versc illen e 

ge ic ts  en lic aa sbe an elingen en assages  ier bevin en ic  ver er 

een tnessr i te  binnen e ba  inse sa na  T rks ba  contrast o c es 

en t er isc e ligstoelen  et verblij  is op basis van logies ontbijt  et otel 

ee t een oog aar ig gastrono isc e aanbo  aan resta rants en bars (alle 

sei oengebon en) aarin e vele An al sisc e s aken  ge ren en n ances 

ter g te vin en ijn  et b et ontbijtresta rant ee t een itgebrei  aanbo  

van verse  ge on e gerec ten  Voor ontbijt is er ook et stijlvolle l Tropic  la 

carte resta rant  a inca or t besc o  als n van e beste resta rants 

in e o geving en serveert internationale gerec ten van alle continenten et 

een bijbe oren e ijnselectie  In l ortijo erkt en et lokaal gepro ceer e 

ingre i nten o   een itsteken e a la carte l nc  o  iner on er e sterren e el 

te serveren  et l ira or resta rant ligt naast et b iten e ba  en bie t 

gerec ten voor et ele ge in  e la abar is e oo bar en is centraal gelegen 

in et otel  Ver er ijn er e l ortijo ar et in r k ekken e panora a s op 

e akkers en e bergen van e Sierra e oja  e l ira or ar et it ic t op 

et e ba   en e ool ar ie irect naast et e ba  is gelegen   

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ijn ingeric t in r stieke An al sisc e stijl et ie er 

een niek esign   e ijn voor ien van aircon itioning  kl isje  satelliet tv  

inibar en i  e ba ka er ee t een ba  en een aparte o c e  ba jassen  

slippers en aar roger

Deluxe Superior (ca    a   vol )  co ortabele ka er in lan elijke stijl  

ok boekbaar et verbin ings e r et een el e S perior als Family Kamer

( a   pers )  elu e Superior met alkon of Terras (ca    a   vol )  

r i ere ka er et terras o  balkon

Junior Suite met alkon of Terras (ca    a   vol    kin  o   vol )  

et oonka er en aparte slaapka er  Terras o  balkon

Junior Suite met Tuin en Terras (ca    a   vol    kin  o   vol )  

stijlvol ingeric te s ite et oonka er en aparte slaapka er  et priv t in en 

groot terras et ligbe en  Toegang tot  et Spacirc it voor vol  is incl sie

Family Deluxe Suite (ca    a   pers )  i eaal voor a ilies  i ere 

s ite et oonka er  t ee slaapka ers et eigen ba ka er  et priv t in

Deluxe Suite (ca    a   vol )  r i ere s ite et t ee slaapka ers 

en grote oonka er  itenjac i en een eigen alinees be  bij et e ba

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van laga  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

el e S perior

nior S ite et alkon o  Terras

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien  agen voor aanko st 

geboekt en  bij in  nac ten verblij  van  t    in ien  agen voor aan-

ko st geboekt  (niet gel ig voor a il  ka er  a il  el e S ite en el e S ite)  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en aaltij toeslagen  

vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  eisin or atie ie ac terin e e broc re
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SPANJE  osta e la   iclana e la rontera

GRAN MELIÁ SANCTI PETRI
FAMILY | GOLF | WELLNESS

�  �  �  �  �  

The Red Level Frontaal Zeezicht Foto bijschrift

et in r k ekken e lan sc ap van An al si  en e c ar ante nat rlijke 

sc oon ei  van e Atlantisc e k st vor en slec ts een eel van e 

aantrekkingskrac t van it otel  et r i  opge ette en stijlvolle ran eli  

Sancti etri  gebaseer  op e arc itect r van An al sisc e palei en ee t een 

i llisc e binnenplaats et t inen  onteinen en terrassen en ligt irect aan et 

 k  lange en bre e an stran  la a la arrosa  et is een i eaal otel voor 

ge innen et kin eren  stran  en nat rlie ebbers en gasten ie et ec te 

c lt rele leven van e e streek illen leren kennen  r is tevens een ge eelte 

alleen voor vol assenen  e ijk ovo Sancti etri ligt op ca   k  van e sta  

iclana et resta rants en inkels  e s err sta  ere  (  k ) en ibraltar 

(  k ) ijn aantrekkelijke e c rsie oelen  e l c t aven van Sevilla bevin t 

ic  op ca   k  a stan

FACILITEITEN
In e entree vin t  een elegante receptie en iverse inkeltjes  In e r i e t in 

ligt een groot oet ater e ba  et kin erba  o geven oor onneterrassen 

et ligbe en en parasols  Aan et stran  ijn tevens ligbe en  r is 

een ki scl b en een teenagers cl b et in e o er versc illen e le ke 

activiteiten (sei oengebon en)  In et ellnesscenter  Spa b  larins  et 

on er an ere inse sa na  o eins ba  a a  Vic  o c e  irlpool 

en een rot er aal e ba  k nt  eerlijk ontspannen  Tevens is er 

een o erne tnessr i te en een itgebrei  progra a van assages en 

sc oon ei sbe an elingen  Ver er is er een gol esk o   te assisteren bij een 

be oek aan een van e vij  gol banen ie in e irecte o geving van et otel 

liggen  In e nabij ei  van et otel is er tevens e ogelijk ei  o  etsen te 

ren en an ere ( ater )sporten te beoe enen oals tennis en s r en  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension en volpension ijn 

ogelijk  Alevante is een e cl sie  en elegant  la carte resta rant (  ic elin

ster en  epsol gi s on) et visspecialiteiten en een itsteken e ijnkaart  

geopen  voor iner  et  la carte resta rant ntrevientos et terras naast 

et e ba  is een plek aar et beste van et lan  en e ee sa enko en  

n er lei ing van c e kok oa n ob n  e on ernan o o nge is een 

elegante bar ie naast een grote ke e aan ijnen  rankjes  cocktails een 

selectie van itsteken e tapas bie t  e oolbar serveert originele snacks  

verse vr c tensappen en cocktails  In e na eac  l b aan et stran  et 

aangena e iek k nt  terec t voor versc illen e rankjes  cocktails o  een 

goe  glas ijn  et otel bie t rs roo service

ACCOMMODATIE
et otel telt  co ortabele ka ers en s ites ver eel  over rie ver iepingen 

ie voor ien ijn van aircon itioning  tele oon  i  satelliet tv  inibar  kl isje  

ba ka er et ba  aparte o c e  aar roger  ba jassen en slippers  Alle 

ka ers ebben terracottavloeren en een terras o  balkon et versc illen e 

it ic ten  e event eel er e persoon slaapt op een e tra be

Premium Kamer (ca    a   pers )  stijlvol ingeric te ka er et ecoratie 

in An al sisc e stijl  a er et kingsi e be  en balkon o  terras et t in ic t  

ok boekbaar et wembad icht, golf icht, ij ee icht, o  frontaal ee icht

Premium Familie Kamer (ca    a   pers )  r i ere ka er et t ee e tra 

be en  alkon o  terras et t in ic t  (li o sineservice binnen e erlan  

inbegrepen)

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van Sevilla  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

re i  a er

re i  a er e ba ic t

re i  a er rontaal ee ic t

a il  a er (o b v   vol )

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en  toeslagen voor al  

en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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iclana e la rontera  osta e la   SPANJE

Foto bijschrift

The Red Level Zwembad

e T e  evel gasten k nnen gebr ik aken van et T e  evel 

priv e ba  (alleen voor vol assenen  vana   jaar)  Tevens ontvangt  bij 

aanko st een elko sattentie   ee t ook toegang tot T e  evel o nge 

aar  on er eer gebr ik k nt aken van et ontbijt  apjes  rankjes en 

ge ren e bepaal e ren open bar  Ver er persoonlijke c eck in  agelijks een 

internationale krant en strijkservice (  kle ingsst k per verblij )

The RE  Level rontaal ee icht (ca    a   pers )  r i ere  elegante en 

lic te ka er et itge eelte  espresso apparaat en c speler  alkon o  terras 

et itje en rontaal ee ic t  e e ka er is ook boekbaar et irecte toegang 

tot e t in als The RE  Level met Tuin o  et irect toegang tot et a lts onl  

e ba  als The RE  Level wembad (ca    a   vol )  e e laatste 

t ee ka ers besc ikken over een alinees be  en ligbe en

Presidential Suite (ca    a   vol    kin )  r i e  klassiek ingeric te 

oonka er et aparte slaapka er  a ka er et jac i  elegen op e e 

o  e ver ieping et r i  balkon et ligbe en  teakstoelen en raai ee ic t

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van Sevilla  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

T e  evel et T in 

T e  evel rontaal ee ic t                  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en  toeslagen voor al  

en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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SPANJE  osta e la   iclana e la rontera

IBEROSTAR SELECTION ANDALUCÍA PLAYA
ACTIVE | FAMILY | GOLF

�  �  �  �  �   

Tweepersoonskamer Priority Location

et Iberostar Selection An al c a la a otel et ijn An al sisc e bo stijl is 

gelegen aan et raaie  ac t kilo eter lange stran  van a arrosa en naast e 

oles Iberostar eal l b ol  ovo Sancti  en itsteken e ke e voor een 

ontspannen vakantie  e e ank ij e ooie verge ic ten  e irecte toegang 

tot et stran  en e vele ogelijk e en o  te rela en  e l c t aven van Sevilla 

bevin t ic  op ca   k  en ie van ere  op ca   k

FACILITEITEN
In e t inen bevin en ic  t ee e ba en en een kin erba  o ring  oor 

terrassen et ligbe en  alinese be en en parasols  aarnaast is er een 

ver ar  binnen e ba  In et naastgelegen otel is er e i scl b Star 

a p voor kin eren tot  jaar on er pro essioneel toe ic t  In e Spa Sensations 

k nt  terec t voor versc illen e sc oon ei s  en lic aa sbe an elingen en 

assages  Tevens is er een kapsalon en anic re  In e lobb  een gol esk 

voor assistentie  et Iberostar atc point Sportcentr  et tennissc ool   

gravelbanen en  pa le tennisbanen bevin t ic  naast et otel  ok is er 

etsver r en een tnessr i te  Ten slotte een bree  scala aan activiteiten 

oals live entertain ent en s o s  Voor  ra to is er parkeergelegen ei  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension en all incl sive ijn 

ogelijk  In e internationale oo arket  AI or en o el ontbijt als iner 

geserveer  et go r et resta rant ataria  on er lei ing van e prestigie e 

c e koks ablo Vicari en Aitor Arregi  is gespecialiseer  in gegril e gerec ten en 

oog aar ige lokale ingre i nten  et  la carte resta rant a o ega serveert 

tra itionele An al sisc e gerec ten voor e l nc  Ver er is er e lobb bar 

en e ool ar voor ver rissen e rankjes en snacks  e SeaSo l eac  l b  

gelegen op et stran  is e i eale plek o  te genieten van e onson ergang 

on er et genot van een cocktail  ier k nt  ook ijne sala es  verse pasta o  

paella bestellen  r is roo service (van  tot  r)

ACCOMMODATIE
e  raai en o ern ingeric te ka ers en s ites ijn voor ien van 

aircon itioning  i  satelliet tv  kl isje en inibar  e t eepersoonska ers 

besc ikken over ba o c e en e (j nior) s ites over ba  en aparte o c e  

alkon o  terras et itge eelte

Tweepersoonskamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  lic te en 

co ortabele ka er et t in ic t  ok boekbaar et ij ee icht, ee icht o  

beter gelegen et ee ic t als Priority Location Kamer

Tweepersoonskamer Zwembad (ca    a   vol    kin )  gelegen op e 

begane gron  et irecte toegang tot et e ba

Junior Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  boven e patio gelegen 

et r i e oonka er en aparte slaapka er  et t in ic t   ok boekbaar op 

oger gelegen ver iepingen et ee icht

Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i ere s ite et oonka er 

en aparte slaapka er  alkon et ligbe en en ee ic t

Suite Superior (ca    in   pers  a    vol    kin  t   jaar)  

co binatie van een Senior S ite en een T eepersoonska er ie verbon en 

or en via een b iten e r

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van Sevilla  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er                   

T eepersoonska er ee ic t

nior S ite ee ic t    

Long Stay   korting bij in  nac ten verblij

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t   in-

ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor   bij verblij  van  

t   in ien geboekt voor   bij verblij  van  t   in ien 

geboekt van  t   

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en  toeslagen voor al -

pension en all incl sive  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Tweepersoonskamer Pool Access
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onil e la rontera  osta e la   SPANJE

BARCELÓ CONIL PLAYA
 ADULTS ONLY

�  �  �  �

Tweepersoonskamer Pool Access

oor e ligging bovenop e beroe e ente el allo  bie t et  sterren 

a lts onl  (vana   jaar) otel arcel  onil la a sc itteren e verge ic ten 

over e Atlantisc e ceaan  et otel is gebo  van it eco vrien elijk oogp nt 

(energie e cientieklasse A)  o at et per ect in ar onie is et e o liggen e 

nat r  et ic tstbij ijn e stran  ligt op ca    en et oorspronkelijke 

vissers orp onil e la rontera op ca   k  a stan  e oo sta  a i  vin t  

op ca   k  aar e l c t aven van Sevilla is et ca   k  en naar ie van 

ere  ca   k

FACILITEITEN
i e o erne lobb  et lobb bar  aast et e ba  at gesit eer  is bij 

et b etresta rant  besc ikt et otel over een beac st le e ba  naast 

e snackbar  ei e e ba en or en o geven oor een onneterras et 

ligbe en en parasols  

p et ak van et otel ligt e in nit pool  et raai ee ic t  e ooi 

aangeleg e t in leent ic  voor aangena e an elingen  Ver er bevin t ic  

ier een terrasvor ige oest in  beplant et versc illen e aro atisc e 

kr i en en groenten  anneer  at eer inspanning ilt an ac t  een 

co pleet tnessprogra a  Voor et ltie e rela o ent is er een bree  

aanbo  ontspannen e en t erape tisc e be an elingen (tegen betaling)  r is 

een entertain entprogra a besc ikbaar en gasten ebben e ogelijk ei  

o  te genieten van atersporten en an ere (sportieve) activiteiten in e 

o geving oals etsen  paar rij en  iking  pa le s r ng en iken  Voor  

ra to is er parkeergelegen ei  (tegen betaling)

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is tevens ogelijk  et 

b etresta rant Al a raba serveert internationale aaltij en voor ontbijt en 

iner  aast s akelijke gerec ten it e lokale ke ken is er tevens s o cooking  

In et  la carte resta rant At nante geniet  niet alleen van raai ee ic t  ook 

e ver ijn e go r etgerec ten llen  nog lang e gen  e c e  gebr ikt graag 

lokale ingre i nten  oals e op tra itionele ij e gevangen bla vin tonijn  

Arro ante  een nie e c linaire r i te voor e lie ebbers van rijst   k nt ier 

eerlijke a t entieke paella s en an ere rijstgerec ten proeven  e Snack ar 

l o eo bie t kleine gerec ten en een ke r aan versc illen e rankjes  e 

oo  Tr ck ar is er voor e elicate ijnproevers en op et akterras eaven 

rinkt  een aperitie je  itkijken  over ee  Ten slotte bie t et otel rs 

roo service

ACCOMMODATIE
e in totaal  ka ers en s ites ijn ingeric t in o erne stijl et lic te  ac te 

aterialen  e besc ikken alle over  be en  aircon itioning  satelliet tv  i  

tele oon  inibar (tegen betaling)  kl isje en t ee  en ko e et aciliteiten  r is 

een oor een gla en an  a gesc ei en ba ka er et o c e en aar roger  

alkon et itje

Tweepersoonskamer wembad icht (ca    a   vol )  o ern 

ingeric te ka er et balkon en it ic t op et e ba  Tevens te boeken als 

Tweepersoonskamer ij ee icht en als Tweepersoonskamer ee icht

Tweepersoonskamer Swim Up (ca    a   vol )  begane gron  et 

r i  terras en toegang tot et bij it ka ert pe oren e s i  p e ba  

oekbaar et toegang tot e e ba en als Tweepersoonskamer Pool Access

Suite ee icht (ca    a   vol )  oonka er en een aparte slaapka er  

a ka er et ba  en o c e en r i  balkon (ca   )

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Sevilla  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e  verblij

Kamertype mei jun aug okt

T eepersoonska er e ba ic t

T eepersoonska er ee ic t

T eepersoonska er S i  p

S ite ee ic t

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al pen-

sion  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  eisin or atie ie ac terin e e broc re
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SPANJE  An al si   A toreis

ANDALUCÍA MÀGICA

Andaluc a gica: -daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

T eepersoonska er

Hotels

rana a ospes alacio e los atos

or oba ospes alacio el ailio

Sevilla ospes as asas el e  e ae a

on a olino el Arco

arbella ran eli  on epe

ij de prijs is inbegrepen:

 Vliegreis naar en van laga en l c t avenbelastingen

 ec tive o nge op Sc ip ol

 ra to (t pe ) tij ens  ge ele verblij

  overnac tingen op basis van logies ontbijt   nac ten In 

rana a in een rea er Albaster a er   nac t in r oba 

in een rea er a er   nac ten in Sevilla in een rea er 

Kamer, 1 nacht in Ronda in een Tradition Kamer, 1 nacht in 

arbella in een re i  a er ee ic t

ie e volgen e bla ij en voor e besc rijving van e otels 

en e ka ert pen  ij k nnen e e reis op basis van an ere 

ka ert pen o  (j nior) s ites voor  reserveren

ee  voor e act ele prij en  an ere ka ert pen o  prij en 

voor   en eer personen contact op et on e verkoopa e-

ling  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

ag : Amsterdam - laga - Granada ca  35 km

 vliegt et Transavia van A ster a  naar 

laga  aar   ra to in ontvangst nee t  

Vervolgens rij t  naar rana a at op e 

S erel er goe lijst staat  voor  eerste 

overnac ting in otel ospes alacio e los atos 

( ie e besc rijving op bl  )  

e sta  rana a is gelegen op een vr c tbare 

vlakte aan e voet van e oogste bergketen van 

Spanje  e Sierra eva a  rana a betekent in 

et Spaans granaatappel en ie vr c t vor t et 

s bool van e sta  et istorisc e centr  van 

rana a be oort tot e ooiste en best be aar e 

sta scentra van Spanje  

e o e Arabisc e ijk Alba cin et ijn kronke

len e steegjes  i en en ba en it e veertien e 

ee  no igt it tot een an eling o  een ro an

tisc  iner  In et centr  van e e ijk ligt e 

San icolas kerk  et a e bene en  it ic t 

op et centr  et Al a bra en aarac ter e 

besnee e bergen van e ajest e e Sierra 

eva a  

Ver ere be iens aar ig e en in rana a ijn 

e at e raal ie er  gestic t oor Isabella e 

at olieke  e apilla eal en et la a eva  et 

o ste plein van e sta

ag 2: Granada

Van aag ee t  e gelegen ei  o  et Al a bra  

at ro e vesting  betekent  te be oeken  et 

Al a bra ligt op een rots oog boven e rivier 

arro  on ersc oon is et alacio a aries 

at it et begin van e e ee  sta t  et is 

een karakteristiek isla itisc  paleis et een 

rec ts aal  are  talrijke patio s en klateren e 

onteinen  e are  or t ge o ineer  oor et 

ee en o  et in et centr  e ee en ontein  

ie r st op t aal  ar eren lee en elke ge eel 

ijn geresta reer  aar ook et Alca aba  et 

ort in et o ste ge eelte van et Al a bra  e 

enerali e et ijn sprookjesac tige en o ste 

bestaan e oorse t inen en et o erverblij  van 

e s ltans ijn een st  

rana a is tevens een ge ellige st entensta  et 

eer bars per in oner an elke an ere sta  in 

Spanje ook

ag 3: Granada - C rdoba ca  km

 rij t van aag via e  naar r oba  n er

eg k nt  et pittoreske itte orp riego e 

r oba be oeken (  k  van e oo ro te)  ok 

e istorisc e sta  r oba staat op e S

erel er goe lijst  

 verblij t ier in et otel ospes alacio el 

ailio ( ie e besc rijving op bl  )  open  oor 

e o e sta skern van r oba ont ekt  vele 

be iens aar ig e en oals e eria  e o e 

oo se ijk et s alle straatjes en kle rrijke 

patio s et bloe en  ier vin t  ook e be aa e 

e ita ( oskee)  ij binnenko st tre t  een 

patio et sinaasappelbo en en pal en aan  e 

atio e los aranjos  

at ver er ligt e gebe sr i te aar  een o  

van eer an  ar eren en granieten ilen 

et roo itte oe ij erbogen k nt be on eren  

i en in e oskee bevin t ic  een barokke en 

gotisc e kat e raal  

An ere be iens aar ig e en in r oba ijn et 

Alc ar e los e es ristianos et ijn raaie 

o einse o a eken en e o einse br g over 

e a al ivir et een raai it ic t over e 

istorisc e sta  ok et se  lio o ero e 

Torres et ijn beroe e vro ensc il erijen en 

e asa An al si it e e ee  ijn een be oek 

eer an aar  

ag : C rdoba - Sevilla ca   km

Van aag rij t  naar Sevilla  e oo sta  van 

An al si  o n  k  voor at  Sevilla bereikt rij t 

 langs et vestingsta je ar ona et ijn rijke 

istorie en tallo e on enten   overnac t in 

Sevilla in et stijlvolle otel ospes as asas el 

e  e ea a( ie e besc rijving op bl  )  

e e ascineren e sta  ligt in een vallei in n 

van e ar ste streken van ropa et in et 

centr  talrijke sinaasappelbo en  e vele 

be iens aar ig e en van e e sta  liggen alle op 

loopa stan  van  otel en o at e sta  veel 

le ke straatjes kent  a viseren ij  Sevilla te voet 

te verkennen  

ag 5: Sevilla

ij ra en  aan van aag een be oek te brengen 

aan et Alca ar et ijn prac tige t inen o  aan e 

on entale en grootste gotisc e kat e raal ter 

erel  et e iral a inaret  et s bool van e 

sta  ok e sc il erac tige o e joo se ijk Santa 

r  et ijn ool o  aan steegjes  vele tapas

barretjes en terrasjes en e asa e ilatos  elke 

van aag e ag nog stee s oor e ertog or t 

be oon  ijn e oeite van een be oek aar  

Ver er vin t  in Sevilla e assieve Torre e ro 

( o en Toren) ie in e e ee  er  gebr ikt 

als kl is o  e sc atten it A erika in te be aren  

Van ier it ee t  een raai it ic t over e rivier e 

a al ivir en e la a e Toros e aestran a  

Tij ens e e prac tige a toreis oor agisc  An al si  aakt  kennis et ascineren e istorisc e ste en als rana a  

r oba en Sevilla et n vele oorse invloe en  tra itionele ijken en in r k ekken e be iens aar ig e en  

et spectac lair gelegen on a en een verblij  aan e eerlijke osta el Sol aken e e reis co pleet

Granada

Gibraltar (GB)

Jerez            
de la Frontera

Córdoba

Ronda

Sevilla

Granada

Estepona
Marbella

Málaga
Puerto
Banús

Cádiz
Sancti
Petri Costa del SolCosta de la Luz

Ronda
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Granada

één van de mooiste arena’s van Spanje. Of maak 

een wandeling over de Plaza de España. In het 

park ar ines e rillo et ijn raai betegel e 

itbanken is er gelegen ei  o  at it te r sten  

Ver er k nt  in Sevilla ook itgebrei  inkelen o  

neerstrijken op een van e vele ge ellige terrasjes

Dag 6: Sevilla - Ronda (ca. 125 km)

 verlaat Sevilla en rij t via e eblos lancos  

oor ooi nat rsc oon ric ting on a   verblij t 

ier in een nca (lan is)  otel olino el Arco  

op  k  van on a ( ie e besc rijving op bl  )  

on a is vooral beken  van ege e e ceptionele 

ligging  e van oorsprong o e oorse binnensta  

ligt op een steil rotsplateau en wordt van het 

nie ere ge eelte van e sta  gesc ei en oor 

een el  eter iep ravijn  e s alle oge br g  

l ente evo  et een in r k ekken  it ic t 

verbin t e e t ee sta s elen  

et o e sta s art is goe  be aar  gebleven en 

erbergt tallo e be iens aar ig e en oals e 

o ste arena voor stierengevec ten van Spanje  

et plein van esa e arcent  e erken van 

de Espiritu Santo en Santa Maria la Mayor en de 

o e Arabisc e ba en  en per ecte anier o  

e e lange an eling a  te sl iten is een be oek 

te brengen aan et ijn se  at in een o  

sta spaleis is on ergebrac t

Dag 7: Ronda - Marbella (ca. 82 km)

Van aag rij t  ric ting e k st naar arbella   

verblij t in ran eli  on epe ( ie e besc rijving 

op bl  )  Van aag k nt  e on aine ba plaats 

arbella en e l e jac t aven erto an s et 

tallo e resta rants en l e inkels verkennen  

esge enst k nt  langer aan e osta el 

Sol verblijven  Vraag  reisa vise r naar e 

ogelijk e en

Dag 8: Marbella - Màlaga (ca. 43 km) - Amsterdam

et is tij  o  aan  ter greis te beginnen  

Tij ens  rit naar e l c t aven van laga o  

e ter gvl c t naar A ster a  te ne en  geniet 

 nog van e laatste beel en van et i en van 

Spanje  A sc ei  ne en oet altij  een beetje pijn  

aar e vele in r kken en ascineren e o enten 

lt  ic  een leven lang blijven erinneren

Ronda Sevilla
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HOSPES PALACIO DE LOS PATOS - GRANADA
CITY | HERITAGE

HOSPES PALACIO DEL BAILÍ0 - CÓRDOBA
CITY | HERITAGE

�  �  �  �  � 

�  �  �  �  � Tweepersoonskamer Dreamer Alabaster

Tweepersoonskamer Dreamer

ospes alacio e los atos ee t een o  e ee s paleis o gebo  tot een nieke plaats 

voor een r stige  gastrono isc e en c lt rele vakantie  nt ek alle ge ei en ie et Al a bra in 

rana a voor  in petto ee t op slec ts  in ten rij en van et otel  ank ij e bevoorrec te 

locatie in et centr  van rana a  k nt  ge akkelijk e eest s bolisc e plaatsen van e 

sta  bereiken  oals e ijken Alba c n en er a  e oninklijke apel o  e kat e raal  e 

l c t aven van laga ligt op ca   k

FACILITEITEN
eceptie in e raaie entree  a een ag c lt r proeven in rana a is et eerlijk ontspannen 

in e o na  at ral areSpa   k nt ier terec t voor versc illen e ge ic ts  en 

lic aa sbe an elingen en assages  esta rant os atos serveert alle s aken ie e ke ken 

van rana a te bie en ee t et sei oengebon en ingre i nten  aarin nat rlijke en ge on e 

pro cten e boventoon voeren  p et terras van os atos k nt  ook genieten van een apart 

en  et tapas  cocktails en eerlijke ijnen  rs roo service

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn niek ingeric t  Alle voor ien van aircon itioning ver ar ing  

t ee ko e et aciliteiten  kl isje en i  e linnen van g ptisc  katoen  k ssen en  en 

t rn o nservice

Tweepersoonskamer Dreamer Alabaster (ca    a   pers )  gelegen in e nie e vle gel 

et o erne inric ting  ok te boeken als Tweepersoonskamer Dreamer Palace, gelegen in het 

e ee se paleis  

Tweepersoonskamer Deluxe (ca    a   pers )  spectac laire ka er in et e ee se 

paleis et ar e kle ren en een eigentij s interie ront erp  it ic t op e t inen o  e sta

Suite (ca    a   pers )  in et nie e gebo   slaapka ers et een a gesc ei en 

oonka er

Indicatieprij en:     p p p n  op basis van logies ontbijt

elegen in et istorisc  centr  van r oba  een sta  aar  eerlijk k nt slenteren oor e 

oo se ijk en e s nagoge van r oba k nt ont ekken  en nieke plek o  te genieten van 

alles at r oba  te bie en ee t in co binatie et l e en r st  e l c t aven van laga 

ligt op ca   k  

FACILITEITEN
et otel ee t een rs receptie  t ee e ba en (binnen  en b iten e ba )  et 

b iten e ba  is o geven oor onneterrassen  ligbe en en parasols  Ter onspanning 

is er e o na  at ral areSpa   k nt ier terec t voor versc illen e ge ic ts  en 

lic aa sbe an elingen en assages  a  be an eling k nt  nagenieten in e on ergron se 

o einse ba en et eerlijk ar  ater  In resta rant Arbe ina ko en c isine en istorie 

sa en  e  avi oreno serveert s aken it e ico  er  apan  T ailan  en Vietna  in 

co binatie et lokale pro cten  aroles Terras en ool bar bie t  la carte aaltij en in e 

open l c t  In e bar vin t  een bree  scala aan cocktails en sterke rank  rs roo service

ACCOMMODATIE
e  r i e en eer elegante ka ers ne en  ee op reis naar et verle en et a t entieke 

rsc il eringen en o e ro einse bogen  Alle ka ers ijn voor ien van aircon itioning

ver ar ing  t ee ko e et aciliteiten  kl isje en i  e linnen van g ptisc  katoen en 

k ssen en  a ilieka ers op aanvraag

Tweepersoonskamer Dreamer (ca    a   pers)  e ise l e or t getoon  in et ecor 

et resco s en an gesc il er  st c erk op e ren

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  ge el e pla on s en o  stenen bogen van et o e 

paleis in co binatie et p re aterialen oals leer en eel orgen voor een per ecte balans

Indicatieprij en:     p p p n  op basis van logies ontbijt

SPANJE  An al si   otels A toreis
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MOLINO DEL ARCO - RONDA
BOUTIQUE | HIDEAWAY

HOSPES LAS CASAS DEL REY - SEVILLA

CITY | HERITAGE

�  �  �  �

�  �  �  �  �  

Tweepersoonskamer Dreamer

otel olino el Arco is een elegant en klassiek otel  gelegen op ca   k  van et centr  van 

on a  e e olie olen it e e ee  er  getrans or eer  tot een eerlijk l e  sterren otel 

at is o geven oor ee eno e olij bo en en ijngaar en  e r st van et plattelan  en 

e elegantie van e o e i en in e o geving inspireer en e interie ront erpers voor et 

inric ten van e ka ers en s ites  e l c t aven van laga ligt op ca   k

FACILITEITEN
et otel besc ikt over een b iten e ba  (sei oengebon en) et r i e onne ei e voor 

e ec te onaanbi ers  r is een t ee e  kleiner e ba  op een besc tte plek  et eer 

sc a  e onest  bar is een ge ellige plek voor een apje en o  rankje  Van it et ge ellige  

intie e resta rant ee t  een ooi it ic t over e prac tige t in   k nt ier genieten van e 

beste pro cten van et lan  aaron er e voortre elijke olij olie  r is i  in e lobb

ACCOMMODATIE
Alle  elegante ka ers ijn voor ien van aircon itioning  satelliet tv  tele oon en kl isje  

a ka er et ba o c e en aar roger  oor et istorisc e karakter van et gebo  k nnen 

e ka ers en s ites on erling versc illen in grootte en esign

Tradition Kamer (ca    a   pers )  co ortabele ka er

Selection Kamer ( ca    a   pers )  r i e  elegante ka er  ingeric t et r stieke 

ele enten

Junior Suite ( ca    a   pers )  elegante en aantrekkelijke j nior s ite et open plan 

oon slaapka er

Indicatieprij en       p p p n  op basis van logies ontbijt

otel ospes as asas el e  e ae a bevin t ic  i en in Sevilla  Vana  ier k nt  e 

eest iconisc e on enten van e sta  be oeken  oals e kat e raal  et Alca ar en e 

iral a  e o e binnensta  it vol leven en  vin t ier gesc ie enis in elke oek  e l c t aven 

van Sevilla ligt op ca   k

FACILITEITEN
et otel ee t een rs receptie  p et ak bevin t ic  een b iten e ba  ( o t ater)  

Ter ontspanning is er e o na  at ral areSpa voor versc illen en ge ic ts  en 

lic aa sbe an elingen en assages  In resta rant A a ar ont ekt  alle s aken van e 

Sevilliaanse ke ken in een bree  scala aan tapas  In bar A otea A a ar k nt  genieten van  

avoriete rankje aan et e ba  ok serveert en ier een selectie van sala es  san ic es  

tapas en versnaperingen  oo service van  r   r

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn ar  en co ortabel ingeric t en voor ien van aircon itioning

ver ar ing  t ee ko e et aciliteiten  kl isje en i  et be linnen is van g ptisc  katoen

Tweepersoonskamer Dreamer (ca   a   pers )  e voortre elijke l e in e e ka er 

blijkt it e co binatie van tra itie en o erniteit van e ecoratie

Superior Kamer (ca    a   pers )  ingeric t et een ooie i  van tra itie en 

An al sisc e c ar e

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  l e e ka er et o el tra itionele als o erne 

ecoratie in r stgeven e ne trale tinten

Junior Suite (ca    a   pers )  r i e j nior s ite et oon  en slaapge eelte  gesc ei en 

oor sc i e ren

Indicatieprij en        p p p n  op basis van logies ontbijt

A toreis  An al si   SPANJE

Selection Kamer

Tweepersoonskamer Dreamer
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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
e otels op ran anaria bie en ij aan incl sie  

privétransfers. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 

voor een huurauto of voor een paar dagen autohuur 

om tal van dagtochten in de fraaie omgeving te 

maken.

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Op Gran Canaria hebben vooral het Palm Beach en

het Hotel Faro, A Lopesan Collection, ons hart ge-

stolen  ijk op pagina s 

Al op een paar  kilometer uit de kust treft u op Gran 

anaria volop stille ennenbossen  kale oestijn

achtige gebieden en plotsklaps nevelige hellingen

vol varens en bloemen. 

De meeste bezoekers van het eiland komen alleen 

in Las Palmas omdat de luchthaven hier ligt en dat 

is eigenlijk ja er  as al as is een ge el ige 

hoofdstad die het bezoeken meer dan waard is. Niet 

voor niets selecteer en ij ier an ook een ijn 

hotel; het fraaie Santa Catalina, a Royal Hideaway.

Ter ijl in  in et binnenlan  et gevoel bekr ipt 

at ier e tij  ee t stilgestaan  is aan e i k st 

van et eilan  e toeristenin strie vrij el onop

o elijk in be eging  Vooral e plaatsen la a 

el Ingl s en aspalo as ijn e a gelopen 

decennia uitgegroeid tot ware vakantiemetropolen. 

U vindt er grote, moderne winkelcentra, maar 

ook diverse winkeltjes voor souvenirs of lokale 

specialiteiten  n nat rlijk een ontelbare oe

veelheid restaurants, bars en discotheken. Op de 

uitgestrekte promenades, boulevards en in de 

inkelstraten eerst altij  een ge ellige r kte  

ij aspalo as ligt et nieke inlan sc ap 

nas e aspalo as  in eite een st kje Sa ara  

e in  speelt ijn spel et et an  aar oor e 

duinen continue van vorm veranderen en daarom 

ook el e an elen e inen  or en genoe  

et is een bij on er en besc er  nat rgebie

In aspalo as selecteer en ij et ver ijn e 

designhotel Palm Beach en het exclusieve boutique 

hotel Grand Hotel Residencia. Tevens vindt u hier 

het Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, dat zich 

vooral richt op volwassenen en direct naast de 

vuurtoren ligt.

Aan e nabijgelegen osta eloneras k nt  een 

ke e aken it et o erne en kin vrien elijke 

Lopesan Baobab Resort, het fraaie Lopesan Costa 

Meloneras Resort met koloniale architectuur en het 

in tra itioneel anarisc e stijl opgetrokken opesan 

Villa del Conde Resort. 

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

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag

Maspalomas

Las Palmas

Maspalomas
Meloneras

Palm Beach

Lopesan
Costa Meloneras

Residencia

Lopesan
 Villa del Conde

Lopesan Baobab

Santa
Catalina

   Faro
Lopesan
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Las Palmas | Gran Canaria | SPANJE

SANTA CATALINA, A ROYAL HIDEAWAY
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

�  �  �  �  �    DELUXE

Junior Suite

en istorisc  otel in een roo o geving  Al r i   jaar is et Santa 

Catalina, a Royal Hideaway Hotel een bevoorrechte getuige van de geschiedenis 

van et eilan  ran anaria  en otel in klassieke stijl aar e cl siviteit en 

k aliteit een n a enteel on er eel ijn van een gastgeric te loso e en 

aar  k nt genieten van e eest o erne iensten en aciliteiten  ank ij 

e ligging naast et raaie ora as ark en op een paar in ten van et ijne 

zand van Playa de las Canteras, heeft het hotel een perfecte locatie om alle 

etails te ont ekken ie e sta  as al as koestert  en verblij  in it otel 

met grandeur, waar vele beroemdheden u reeds voorgingen, laat zich uiteraard 

uitstekend combineren met een vakantie in een van onze exclusieve hotels in 

et i en van  et eilan  e l c t aven van as al as ligt op ca   k

FACILITEITEN
ij et binnengaan van it ajest e e gebo  proe t  al e  jaar istorie   

door de hoge plafonds, kroonluchters en perfect gerestaureerde kunstwerken. 

Het hotel heeft een kleine, elegante receptie. De lobby bar is de ideale plek om 

te genieten van een eerlijke ko e o  cocktail  et otel ee t rie e ba en  

Het hoofdzwembad Camarote is de plek om te genieten omringd door een tuin 

et pal bo en en e a arote ool ar  e Alis roo top ar (vana   

r toegankelijk voor alle gasten) en e Alis in nit  pool  a lts onl  en alleen 

toegankelijk voor e gasten ie verblijven in een ( nior) S ite  ier ee t  

het beste uitzicht over de stad & zee en de pool conciërge voorziet u van de 

eerlijkste cocktails  ok is er nog et ver ar e rot erapieba  in e 

ellness  vrij toegankelijk voor e gasten in nior S ites en S ites en tegen een 

gereduceerd tarief voor de overige gasten. Het wellnesscenter beschikt verder 

over versc illen e b bbelba en   soorten sa na s  een sensatie o c e circ it  

ijs onteinen  een rigi ari  en een cal ari  ro essioneel tnesscentr  

naast e ellness en een o erne openl c t tnessr i te op e roo top Alis  

alleen toegankelijk voor gasten in een nior S ite en S ite  e ver orging is 

op basis van logies ontbijt  al pension is ook ogelijk et l nc  o  iner  et 

ontbijt (b etvor ) or t geserveer  in resta rant ora as  nc  en iner 

voor al pensiongasten is ogelijk in resta rant o eg ita  en bij r kte 

ook in restaurant Camarote. Ook kunt u zeer exclusief dineren in het met een 

ic elin ster bekroon e resta rant oe as  oo service ogelijk

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn klassiek  elegant en l e s ingeric t en 

itger st et aircon itioning  i  tv  kl isje  inibar (tegen betaling)  ko e

theezetfaciliteiten. Sommige kamers hebben een balkon of terras met uitzicht 

op e sta  ee ic t  t in ic t o  ic t op e otelgalerijen  a ka er et 

regendouche en haardroger, badjassen en slippers. Sommige kamers hebben 

een apart designbad,

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  elegant ingeric t et open plan 

ba ka er  So s et balkon o  terras et it ic t op e sta  otelgalerijen 

of de tuin. Tevens te boeken als driepersoonskamer (ca   ) o  als Deluxe 

Superior Kamer, met in de badkamer een apart designbad.

Junior Suite (ca    a   pers )  r i ere ka er et itge eelte  pen 

plan badkamer met regendouche en soms met apart designbad. Geen balkon 

of terras. VIP-service.

Suite (ca    a   pers )  aparte oonka er et slaapbank  pen plan 

badkamer met regendouche en designbad. Soms met Frans balkon. VIP-service

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse 

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

el e a er 

el e S perior a er

nior S ite

S ite

Long Stay   korting bij in  nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension  vraag  

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Superior Kamer
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Maspalomas | Gran Canaria  | SPANJE

FARO LOPESAN COLLECTION HOTEL
ADULTS ONLY | DESIGN 

�  �  �  �  �   

Superior Kamer

De naam van het Faro Lopesan Collection Hotel is afgeleid van de iconische 

v rtoren ( aro) van aspalo as in et i en van ran anaria ie op slec ts 

een steen orp a stan  van et otel ligt  ank ij e itsteken e locatie aan e 

k st en op korte a stan  van et i elijke ein e van et stran  van aspalo as  

bie t et otel een prac tig it ic t op et bij on ere inlan sc ap  e oceaan 

en het strand waarvan het gouden zand zich 6 km uitstrekt richting Playa del 

Ingl s  et otel et ver ijn e arc itect r in o erne stijl kent een aangena e 

kosmopolitische sfeer en heeft een elegant en modern interieur. De luchthaven 

van ran anaria ligt op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een zoetwaterzwembad omgeven door parasols en 

ligbedden. Dit verwarmbare zwembad is uitgerust met een toegangshelling 

voor mensen met beperkte mobiliteit. Fitnessruimte en in de omgeving van 

et otel sporten oals s r en  tennis en paar rij en  In e irecte o geving 

ijn er versc illen e gol banen  et otel bie t regel atig live entertain ent  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension en al pension pl s  

incl   rankjes per persoon ( ater  bier  is ijn en so t rinks) en Teati e et 

snacks in e i ag  is ogelijk  al pension is incl  ine aro n  t ssen e 

b etresta rants van e opesan otels in e o geving  In et cean et 

resta rant geniet  van een itgebrei  ontbijtb et en tij ens et iner or en 

o el internationale als regionale specialiteiten geserveer  in b etvor  en 

eels  la carte  T ee keer per eek is er een t e ab et en op vrij ag een 

galab et  Voor e l nc  k nt  terec t in et  la carte resta rant   bar ri o  

ier k nt  kie en it een r i  gastrono isc  aanbo  en eerlijke cocktails en 

andere drankjes. Palocortado is het à la carte restaurant op de begane grond, 

naast het zwembad. De SURU Cocktail bar met ontspannen atmosfeer is de 

perfecte plek voor een drankje, al dan niet in de open lucht. Op het dakterras, te 

bereiken via een panoramalift, vindt u de beroemde Blue Marlin Ibiza Sky Lounge 

ran anaria  Toegankelijk voor o el otelgasten als an er p bliek  et t ee 

kleine zwembaden, Balinese bedden, signature cocktails en een revolutionair 

gastronomisch aanbod. De Blue Marlin Ibiza biedt regelmatig livemuziek en 

optre ens van internationale s  aan ag t  vrij ag ebben otelgasten 

gratis toegang tot de Blue Marlin Ibiza Sky Lounge Gran Canaria, incl. ligbed. In 

het weekend is een minimum besteding en reservering vereist.

ACCOMMODATIE
e  r i e  co ortabele ka ers en j nior s ites et o erne  

nctionele inric ting besc ikken alle over een t eepersoonsbe  sc rij ta el   

aircon itioning  s art tv  aterkoker en espresso apparaat  Ver er i  

inibar en kl isje (alle tegen betaling)  pen ba ka er et o c e  aar roger 

en badjassen. Verder gemeubileerd balkon.

Superior Kamer (ca    a   pers )  r i e ka er et ij ee ic t o  

v rtoren ic t ( e t  e ver ieping)  o  et in ic t o   et it ic t op e 

eloneras Aven e ( e en e ver ieping)  

Superior View Kamer (ca    a   pers )  et t in  ee  en e ba ic t

Junior Suite (ca    a   pers )  elegante en co ortabel ingeric te open 

plan suite met woon- en slaapgedeelte. Balkon met 2 ligbedden en zeezicht.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge, privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er

S perior Vie  a er

nior S ite

Long Sta :  korting bij in  nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting:  bij aanko st op  t   in ien geboekt voor  

 in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en aaltij toeslagen  vraag  reisa vi-

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

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Dit resort is ideaal vanwege de directe ligging aan het strand, de fraaie 

panora a s over e k stlijn en e ge el ige persoonlijke service

68-111 SPANJE  - GRAN CANARIA TM LANZAROTE.indd   71 07-12-2022   12:14

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/faro-lopesan-collection-hotel/gran-canaria/canarische-eilanden


72 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Gran Canaria | Maspalomas

PALM BEACH
DESIGN | FAMILY

�  �  �  �  �

Suite

Het Seaside Palm Beach hotel heeft een meer dan uitstekende reputatie, een 

ver ijn e ke ken en vele ter gkeren e tevre en gasten  ank ij e bij on ere 

kle renco binaties en e retro inric ting it e jaren  be oort it otel tot e 

esign otelgroep  e arc itect Alberto into co bineer e een ris en kle rrijk 

interie r op eigen ij e et e ron e vor  van et gebo  al  eac  ee t 

een elegante  s eervolle ligging i en in een oase van pal bo en in et i en 

van et eilan  Van ege e nieke at os eer  e cellente service en ligging is it 

otel een itsteken e ke e o  vakantie te vieren  et stran  en e beroe e 

inen en v rtoren van aspalo as liggen op korte a stan  van et otel (ca  

 )  e l c t aven van ran anaria ligt op  k  a stan  en e oo sta  as 

al as et ijn istorisc e centr  op ca   k

FACILITEITEN
et otel ee t een r i e lic te al et atri  receptier i te  inkeltjes  

internet oek en itgelegen ei  In e eel erige t in liggen een ver ar  

e ba  en een a lts onl  e ba  o geven oor een terras et ligbe en 

en parasols  Voor e jongste gasten is er e epes i s l b (  jaar) et 

on er an ere een npool ( et ele jaar ver ar )  bab ba je  speelt in en 

kin erani atie  e ealt  ar en (toegang vana   jaar) is e i eale plek 

o  te ontspannen en bie t een T rks ba  ver ar  o t ater e ba  

o tgrot en sa na  Ver er ijn er t alassot erapie  assagecabines en 

as l  en leopatraba en (tegen betaling)   k nt ier tevens terec t voor 

versc illen e lic aa s  en sc oon ei sbe an elingen en assages  r is 

ook een tnessr i te et event eel een personal trainer  Voor jong en o  

ijn er versc illen e activiteiten oals sc aken op een groot sc aakbor  in e 

t in  je  e bo les  arts  ta eltennis  oga  a arobics en Tai i  s Avon s 

is er regel atig een ver org  entertain entprogra a (vij  aal per eek)  

Ver er k nt  tennissen op e ( s avon s verlic te) tennisbaan en is er een 

tv ka er en bri geta els  oc t  een ra to ebben an is er bij et otel 

parkeergelegen ei  Ten slotte krijgen gasten korting op n green ees voor e 

rie versc illen e gol banen ie in e irecte o geving liggen  

e ver orging is op basis van al pension  Tevens all incl sive pre i  

ogelijk (ontbijt en iner in et oo resta rant  l nc  in e A rican ar  ij 

in  nac ten verblij     la carte iner in sencia en   in a o ega et 

reservering  akes  a els  san ic es en ijs in e A rican ar  Alle rankjes 

en snacks in e inibar en rankjes van e re i  everage ackage)   

ee t e ke e it versc illen e resta rants en bars  r is een itgebrei  al 

resco ontbijtb et in et oo resta rant et groot terras  Voor et iner is er 

vier aal per eek een  la carte ke e en  van  gangen en rie aal per 

eek een t e a barbec eb et  Voor e kin eren is er een apart kin er en  

Ver er besc ikt et otel over et  la carte resta rant sencia at in retro 

stijl is ingeric t en tra itionele e iterrane gerec ten serveert  berei  et e 

beste verse lokale pro cten  In e o ega Tapas bar k nt  terec t voor a te 

c isine  Spaanse apjes en ijnen (bei e sei oengebon en)  e A rican ar et 

terras is gelegen bij et e ba  en serveert on er an ere cr pes  oetig e en 

en regionale tapas en anarisc e specialiteiten voor e l nc  e ar Salon 

voert  ter g naar e jaren  ier k nt on er et genot van een cocktail o  

an er rankje eer ere alen per eek van live iek o  een s o  genieten  

Ten slotte is er van  tot  r roo service

ACCOMMODATIE
et otel telt  esign ka ers en s ites ie alle kle rrijk en s aakvol ijn 

ingeric t en voor ien van aircon itioning (a ankelijk van e te perat r)  

inibar  ko e t ee et aciliteiten  i  tele oon  tv en kl isje  e ka ers 

ebben een i elgrote ba ka er et o c e o  ba  aar roger  ba jassen 

en slippers  Vana  ka er el e  ontvangen alle ka ers agelijks een krant  

e orner ka er en alle s ites ebben tevens een espresso ac ine op e 

ka er  alkon et itje  

Tweepersoonskamer Superior B + Deluxe C (ca    a   vol    kin  

t   jaar)  gelegen op e e t  e ( ) resp  e t  e etage ( ) et t in  

e ba  o  ee ic t  ok boekbaar et verbin ings e r als Family Kamer 

Superior of Deluxe ( a   vol    kin  t   jaar)

Corner  Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  gelegen op 

e e t  e etage  et it ic t op et e ba  o  e t in

Junior Suite (ca    a   pers )  gelegen op e e t  e etage  in open 

plan stijl et it oek  it ic t op e t in  et e ba  o  e ee

Suite (ca    a   pers )  r i e s ite gelegen op e e t  e etage  open 

plan oon slaapka er  T ee balkons et it ic t op e t in  et e ba  o  

e ee
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Master Suite (ca    a   pers )  grote s ite gelegen op e e en e etage 

met luxueuze open plan woon- en slaapkamer. Twee balkons en uitzicht op de 

tuin en het zwembad. 

Indicatieprij en p p  incl :  overnac tingen o b v   pers  halfpension, vliegreis naar en van Gran Ca-

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

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er S perior                              

a il  S perior (o b v   vol ) 

orner el e a er

nior S ite

S ite

aster S ite

Extra  ij in  nac ten verblij  van  t    spa be an eling (bo  collection 

peeling o  bo  rap)

Honeymoon   korting bij in  nac ten verblij  van  t   en es cava en 

r it bij aanko st  een one rea s S A be an eling voor  personen  een elko stattentie  

Kamerupgrade: upgrade van een Tweepersoonskamer Superior B naar een Tweepersoonska-

er el e  bij aanko st op  t  

Long Stay   bij in  nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   

bij verblij  van  t   in ien geboekt van  t    bij verblij  

van  t   in ien geboekt van  t  

Welkomstattentie   r it en ineraal ater op e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  toeslag all incl sive pre-

i  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  eisin or atie ie ac terin e e broc re

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Het Design Hotel Palm Beach is vanwege de fantastische ligging, de unieke sfeer, 

et oge servicenivea  en e itsteken e ke ken on e persoonlijke avoriet
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GRAND HOTEL RESIDENCIA
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE

�  �  �  �  �   DELUXE

Junior Suite

it ver ijn e otel straalt al vana  e entree e cl siviteit it en ken erkt ic  

door de grote rust die er heerst. Verder maken de mooie locatie in het zuiden van 

et eilan  e karakteristieke arc itect r en e persoonlijke service it otel 

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 

otel is gebo  in klassieke stijl en is ont orpen oor e internationaal 

vermaarde Franse architect en ontwerper Alberto Pinto. De 2 verdiepingen 

tellen e gebo en van et otel ijn o geven oor et aar lie st on er en 

jaren o e pal enbos van aspalo as (o cieel besc er  nat rgebie )  

hetgeen een sfeer van een kalme en verkoelende oase oproept. Het hotel 

bevindt zich op korte afstand van het zandstrand en het duinenlandschap van 

aspalo as  e o erne bo levar  eloneras et ijn resta rants  bars en 

inkels ligt op ca   eter a stan  ran  otel esi encia bie t  een eer 

speciale vakantie-ervaring op Gran Canaria in luxe en comfort. De luchthaven 

ligt op ca   k  la a el Ingl s op ca   k  en e oo sta  as al as op 

ca   k  a stan

FACILITEITEN
Het intieme Grand Hotel Residencia beschikt over een sfeervolle receptie, 

restaurant, bibliotheek met internetfaciliteiten en bordspelen, bridgeruimte, 

tnessr i te  kapsalon en boetiekjes  Ver er een tropisc e t in et aarin 

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 

e irecte o geving van et otel bevin en ic   gol banen aarvan e 

ic tstbij ijn e op ca   k  a stan  ligt  et a po e ol  aspalo as  is een 

unieke baan met goed onderhouden greens en een adembenemend landschap, 

ge ll streer  oor e beken e inen van aspalo as  asten krijgen korting 

op de greenfees. Verder kunt u uw huurauto parkeren in een ondergrondse 

parkeergarage (kosteloos)  ab sitservice op aanvraag  

Grand Hotel Residencia kent een professionele Spa & Wellness onder 

e isc  toe ic t   k nt ier (kosteloos) ontspannen in bijvoorbeel  e inse 

sauna, het stoombad, zoutgrot of het verwarmde zoutwaterbad. Diverse 

behandelingen zoals thalassotherapie, Aziatische massages, hydromassage 

en sc oon ei sbe an elingen ijn (tegen betaling) ogelijk in n van e  

be an elka ers  e tnessr i te besc ikt over o erne car io apparat r  

et een personal trainer (op aanvraag) k nt  snel en e ectie   con itie 

verbeteren  Ver er ijn er ogelijk e en voor on er eer Tai i  oga en 

aquarobics in het naastgelegen Palm Beach Hotel.

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk (ke e it 

l nc  o  iner)  Voor e overige aaltij en ee t  e ke e it e volgen e 

resta rants en bars  esta rant ran  otel esi encia bie t ontbijt in 

b etvor  en iner  it resta rant ( et aircon itioning) ee t een itsteken e 

ke ken aar agelijks versc illen e gangen en s o   la carte iners en  

per eek een t e ab et o  barbec e or en geserveer   k nt ook van  

diner genieten buiten op het terras, onder de sterrenhemel met uitzicht op de 

inen en bergen van ran anaria  oolbar  voor een l nc   la carte  Snacks  

lic te aaltij en en tapas or en ier et ge ele jaar geserveer  ianobar  

gelegen onder het restaurant. Een ideaal trefpunt voor een cocktail of een glas 

ijn et live iek

ACCOMMODATIE
e in totaal  stijlvolle ka ers en s ites van et ran  otel esi encia 

ijn in Spaans koloniale stijl ingeric t en alle voor ien van aircon itioning  

ver ar ing  i  tv  tele oon  inibar  espresso apparaat  t ee et aciliteiten 

(op aanvraag)  kl isje  eegsc aal en  tele oons  o ortabele ba ka er  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 et itje o  een (a gesc er e) patio et stijlvolle teak o ten e belen  

nkele ka ers ijn aangepast voor in ervali e gasten

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  l e s ingeric te ka er  

Badkamer met bad/douche. Superior B (behalve 2 kamers die alleen douche 

ebben) en Deluxe C ba  et jac i et co ortabele instap e r)  e e ka er 

is boekbaar met landzicht (Standard A) o  t in in ij e (Superior B) of met 

zwembadzicht (Deluxe C)  

Junior Suite (ca    a   pers )  r i e open plan oon slaapka er 

met exclusieve designmeubelen, badkamer met jacuzzibad en aparte douche. 

Uitzicht op de tuin, het zwembad of het land.
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Presidential Suite

Tweepersoonskamer

Master Suite (ca    a   pers )  oonka er et slaapge eelte  

slaapka er   tv s  v speler  i set  In e ba ka er bevin t ic  een aparte 

douche en een hydromassagebad. Verder beschikt deze suite over een ruim 

terras met tuin- of zwembadzicht.

Presidential Suite (ca    a   pers )  e e e cl sieve en r i e s ite 

besc ikt over een priv t in van ca    en is voor ien van een slaapka er  

woonkamer met zit- en eetgedeelte, badkamer, inloopkast en een extra 

terras. Ook te boeken met 2 slaapkamers (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen)

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse 

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er A

T eepersoonska er S perior 

T eepersoonska er el e 

nior S ite

aster S ite (o b v   pers )

Extra   spa be an eling tij ens  verblij  bij in verblij  van  nac ten

Welkomstattentie  r it en ineraal ater bij aanko st op e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension  vraag  

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.  Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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LOPESAN COSTA MELONERAS
FAMILY | GOLF | WELLNESS

�  �  �  �  �

Het Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa is een groots vakantieresort met 

een fraaie ligging aan zee en vele faciliteiten en activiteiten voor jong en oud. 

U kunt hier heerlijk relaxen bij één 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    e l c t aven bevin t ic  op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Voor het hotel ligt een weelderige, subtropische tuin met fonteinen, welke `s 

avonds verlicht worden, waardoor 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 

lie st   telt eer an  pal bo en  et otel ee t  e ba en 

waarvan enkele verwarmbaar en één met een kunstmatig aangelegd strand. 

o ijn er et oo e ba  e ake ool  en et rivier e ba  et S i  p 

Bar. Het Ladon- en de Swim-up zwembaden zijn speciaal voor Unique gasten. 

Alle zwembaden worden omringd door diverse zonneterrassen met ligbedden 

en parasols. Voor de sportliefhebbers zijn er verder verschillende faciliteiten 

en mogelijkheden. In de directe omgeving diverse watersportmogelijkheden 

oals in s r en  eilen en iken (tegen betaling)  et resort bie t o el 

overdag als in de avonduren een animatieprogramma voor jong en oud 

(  per eek)  Voor e kin eren is er een inicl b et ani atie  ab sit 

op aanvraag. Golfdesk voor het reserveren van tee times op de banen van 

aspalo as  eloneras (gratis s ttletrans er) en Salobre ol   krijgt 

ier tevens korting op e green ees  et o erne  Spacenter (   

toegang vana   jaar en tegen betaling) ee t een rocirc it et A rikaanse 

sauna, 2 stoombaden, ijsgrot, Kneippbad, hamam, Himalaya zoutwatergrot 

en buitenzwembaden. Verder een beautycenter met verschillende 

behandelkamers voor diverse massages en schoonheidsbehandelingen. De 

verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en halfpension plus, 

incl   rankjes per persoon ( ater  bier  is ijn en so t rinks) en Teati e et 

snacks in e i ag  is ogelijk  al pension is incl  ine aro n  t ssen e 

b etresta rants van e opesan otels in e o geving   ee t e ke e it e 

volgen e resta rants  et grote astro arket et Ala e a  resta rant 

telt aar lie st  s o cooking stations  al pensiongasten k nnen ier van 

ontbijt en iner ( et versc illen e t e a avon en) genieten  a Toscana 

is een exclusief à la carte restaurant met Italiaanse gerechten voor diner 

(tevens ontbijt voor ni e gasten)   l rrasco is een grillresta rant et 

terras gespecialiseer  in Aber een Ang svlees et eer an  ro e en 

witte wijnen. Het Aziatische restaurant Nihao by Kabuki biedt voor diner o.a. 

gerechten uit de Japanse keuken zoals teppanyaki. Café del Mar is gelegen 

aan Faro Boulevard en biedt livemuziek en shows onder het genot van een 

hapje en drankje. Verschillende bars rondom de zwembaden en tuinen zoals 

Ladon bar, Laguna Bar, Arenal Bar en de Solarium bar voor cocktails en tapas. 

Ten slotte is er roomservice.

ACCOMMODATIE
et otel besc ikt over  ka ers en s ites  ver eel  over versc illen e 

gebouwen van maximaal 8 verdiepingen, alle voorzien van marmeren vloer, 

airconditioning, tv, telefoon, minibar, wifi en huurkluisje. Badkamer met 

douche, haardroger en badjassen.

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  co ortabele ka er et balkon en 

straatzicht. Ook boekbaar als Deluxe Kamer View met tuin- en/of zwembad-, 

of gedeeltelijk zeezicht. Tevens boekbaar als comfortabele Family Kamer (ca. 

  a   vol    kin  o   vol ) et t in  berg  e ba  en o  

straatzicht.

Supreme wembad icht (ca    a   pers )  et e ba ic t  ok 

boekbaar als Supreme ee icht gelegen op de bovenste verdiepingen met  

( ij) ee ic t

Premium Pool (ca    a   pers )  et terras en irecte toegang tot et 

zwembad.

Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  aparte oon  en 

slaapkamer, in de woonkamer sofabed en zitje. Met tuin- of straatzicht. Ook 

boekbaar als Suite View met tuin-, of zwembad-, of gedeeltelijk zeezicht.
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Master Suite (ca    a   vol    kin  o   vol    kin  t   jaar)  

vrijwel als de suite, met een ruimere badkamer met hydromassagebad en 

oonka er et so abe  i  balkon (ca   ) et t in  o  ge eeltelijk 

zeezicht. Ook boekbaar als Master Suite View met zeezicht. 

Indien u verblijft in een Unique kamer of suite (Deluxe, Deluxe View, Family 

Kamer, Premium Pool, Suite, Suite View, Master Suite View, Prince en 

Royal Suite ontvangt u onder andere de volgende extra services (Unique 

b  opesan)  e cl sieve c eck in o t  ontbijt in et resta rant a Toscane 

met premium producten, exclusief gedeelte bij één van de zwembaden met 

comfortabele ligbedden en de Unique Club Bar, toegang tot de exclusieve 

lounge met drankjes en snacks, eenmaal per volwassene per verblijf toegang 

in het Wellness Center, Nespresso-apparaat met cupjes en een waterkoker 

met theezetfaciliteiten, flesje wijn en een doosje bonbons. Unique Premium 

Private Pool (ca    a   pers )  gelegen op e begane gron  et terras 

met privézwembad en zwembadzicht. Prince Suite (ca    a   vol )  

ruime suite met woon en aparte slaapkamer met houten vloer. Ruime balkon 

met ligbedden en zeezicht. Royal Suite (ca   a   pers )  oonka er 

en  slaapka ers   ar eren ba ka ers  groot balkon van ca    

(li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

Indicatieprij en p p  incl :  overnac tingen o b v   pers   vliegreis naar en van ran anaria  

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

Kamertype apr jun aug okt

el e a er

S ite

ni e el e Vie  

Long Stay   korting bij in  nac ten verblij  van  t   Seniorenkorting:

 bij  jaar o  o er  Vroegboekkorting   bij aanko st op  t   in ien 

geboekt voor   in ien geboekt voor   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslag voor al pension  

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

Deluxe Kamer
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LOPESAN BAOBAB RESORT
FAMILY | GOLF

�  �  �  �  �

Tweepersoonskamer

Als inspiratiebron voor het Lopesan Baobab Resort heeft het mysterieuze en 

kle rrijke A rika ge ien  aarbij e lan sc appen en c lt r van it continent 

ijn gebr ikt o  een nieke at os eer en itstraling te sc eppen  aarbij is 

gebr ik ge aakt van veel o t en an ere nat rlijke aterialen  et aobab 

esort ee t alles at  van een vij sterrenresort ag ver ac ten  o ern  

trendy, uniek en geschikt voor het hele gezin. De prachtige omgeving en de 

aangena e te perat r ge ren e bijna et ge ele jaar no igen it o  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 en het berglandschap van Gran Canaria en ligt in een grote 

aangeleg e s btropisc e t in et vijvers en atervallen  e blikvanger is een 

enor e o ten br g  gebo  over een grote aterpartij  et resort ligt i eaal 

in et centr  van aspalo as eloneras et in e nabij ei  e istorisc e 

vuurtoren, de duinen en de boulevard met vele winkels, bars en restaurants. Op 

korte afstand liggen verschillende golfbanen. Het winkelcentrum Varadero ligt 

op ca    en e l c t aven van as al as op ca   k  a stan

FACILITEITEN
i e  raaie lobb  et receptie in e otisc e stijl  lo nge en inkel  r is een 

indrukwekkend zwembadlandschap dat bestaat uit meerdere zwembaden 

et versc illen e te perat ren  aaron er een rela ationba  slo  river  

zwembad, zwembad met waterval, zwembad met watergrotten en een zwembad 

et  k nst atig aangeleg e stran en ie op ar onie e ij e ge ntegreer  

ijn in e A rikaanse  o geving  e e ba en ijn o ring  oor terrassen et 

ligbedden en parasols. Dé ontmoetingsplek voor jong en oud met verschillende 

s o s en entertain ent is e ge ellige bar o ori  Voorts een tnessr i te  een 

multifunctioneel sportveld en een kapper met schoonheidssalon. De Kids Club 

van opesan  anc i orl  (van  tot  jaar)  is een in A rikaanse stijl ingeric t 

kin erpara ijs at e jonge gasten een onvergetelijke vakantie be orgt  r is 

on er eer een e ba  et glijbaan  anc i orl  staat on er lei ing van 

een professionele staf. Verder kunt u in de directe omgeving tennis of minigolf 

spelen. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension en volpension is 

ogelijk  al pension is incl  ine aro n  t ssen e b etresta rants van e 

opesan otels in e o geving  et ontbijt en iner or en aangebo en in e 

b etresta rants aobab en ar la  et  la carte grillresta rant ili ili bij et 

e ba  serveert barbec egerec ten  ter ijl  voor A rikaanse specialiteiten 

in een persoonlijke a biance terec t k nt in et  la carte resta rant Akara  

r ijn iverse bars voor ko e  versgeperste vr c tensappen o  over eerlijke 

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 ko e bestellen  Ver rissen e rankjes ijn te verkrijgen bij ngo ark bij 

et e ba  An ere gelegen e en ijn e enr  Stanle  ar bij e grot en e 

Dodori Bar op de begane grond van de Africa Lodge. Ten slotte biedt het resort 

roomservice.

ACCOMMODATIE
et resort telt in totaal  r i e ka ers en s ites ie bestaan it een 

indrukwekkende mengeling van modern ontwerp, exclusieve apparatuur 

en Afrikaanse elementen, gedecoreerd in zachtbruine tinten. Voorzien van 

aircon itioning  atscreen tv  tele oon  rkl isje  inibar en i  a ka er 

et ba  en aparte o c e  aar roger  ba jassen  slippers (in e s ites) en 

balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  elegante  r i e ka er et 

balkon en zitje. De tv kan worden weggeschoven achter een paneel. Ook 

boekbaar met tuin-/zwembadzicht of als minder gunstig gelegen Economy 

Kamer ( a   vol )

Superior Kamer (ca    a   pers )  r i ere ka er gelegen op e bovenste 

verdieping. Met tuin-/zwembadzicht.

Family Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  et t ee 

eensi ebe en (   bree ) en een so abe  

Pool Access Kamer (ca     vol    kin  t   jaar)  gelegen op e 

begane grond met directe toegang tot het zwembad.

Deluxe Plungepool Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e el e 

verdieping als de receptie met plungepool en ligbedden.

Junior Suite (ca    a    vol  o   vol    kin  t   jaar)  et 

a gesc ei en oon  en slaapge eelte en  plas a tv s  et t in e ba ic t 

of bergzicht.

Senior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  r i ere 
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suite met woonkamer met sofabed, aparte slaapkamer en groot balkon met fraai 

uitzicht. Badkamer met een groter bad. Met tuin-/zwembadzicht of bergzicht. 

Royal Suite (ca    a   pers )  r i e s ite et A rikaanse accenten  

oonka er et eetge eelte en als e tra een gastentoilet  Ver er ijn er t ee 

slaapkamers, een met kingsizebed en een met twee bedden, beide met eigen 

badkamer. Ruim balkon met jacuzzi met fraai uitzicht (limousineservice binnen 

e erlan  inbegrepen)

ij verblij  in een el e l ngepool a er  S perior a er o  n van e S ites 

ontvangt u extra services (Unique by Lopesan)  aaron er e cl sieve c eck

in o t  ine aro n  arl  break ast  een aal per vol assene per verblij  

toegang tot et ellness enter van osta eloneras  ontbijt in een e cl sie  

ge eelte  e cl sie  ge eelte bij n van e e ba en et co ortabele 

ligbedden en toegang tot de exclusieve lounge, voor drankjes en snacks. In de 

ka er pre i  a enities  t ee esjes ijn bij aanko st  espresso apparaat 

met cupjes en een waterkoker met theefaciliteiten. Gratis kluisje.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse 

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er

S perior a er

a il  a er

nior S ite

Long Stay   korting bij in  nac ten verblij  van  t  

Seniorenkorting   bij  jaar o  o er

Vroegboekkorting   bij aanko st op  t   in ien geboekt voor  

 in ien geboekt voor   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie 

achterin deze brochure.
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LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT
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�  �  �  �  �   

it in tra itioneel anarisc e stijl gebo e otel be oort tot e el e otelgroep 

als et nabijgelegen otel opesan osta eloneras en et opesan aobab 

Resort. Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso Corallium is een uitstekende 

aan inst in e stan aar  vij sterrencategorie van ege ijn ligging  bij on ere 

infrastructuur en architectuur. Het hotel is zeer geschikt voor een ontspannen 

vakantie et et ele ge in  it bij on ere resort is gebo  op een terrein van 

r i    en gelegen in et i elijke ge eelte van ran anaria  oor e 

wandelpromenade van de Atlantische Oceaan gescheiden. Via deze promenade 

bereikt  e op ca    gelegen v rtoren van aspalo as en bo levar  

met vele winkels en eetgelegenheden. Het bekende strand van Meloneras ligt 

op ca    a stan  opesan Villa el on e re ecteert iverse tra itionele 

anarisc e bo stijlen  aarvan e angen e o ten balkonnetjes  e receptie 

en e lobb  prac tige voorbeel en ijn  e in r k ekken e 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 

on er et genot van een eerlijk koel rankje o  een t pisc  Spaanse ko e 

met uitzicht over het centrale pleintje. De gehele façade is vervaardigd van 

nat rsteen a ko stig van et eilan  e l c t aven ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Het resort heeft een grote receptie, imposante lobby met zitjes, loungebar en een 

pub. In de prachtig aangelegde tuinen met een grote diversiteit aan subtropische 

en anarisc e planten liggen  e ba en  aarvan  ver ar baar en  et 

zoutwater, omgeven door zonneterrassen met ligstoelen en parasols. Voorts een 

kin er e ba  (ver ar baar)   jac i s en een sala e grill resta rant bij et 

e ba  Voor e kin eren (  t   jaar) is er een inicl b et kin er e ba  

en animatie. Babysit op aanvraag. Verder is er een verlichte tennisbaan en biljart 

(tegen betaling)  een p tting green en tnessr i te  Tennisles ogelijk  p et 

centrale plein, de boulevard El Patio bevinden zich boetiekjes. ‘s Avonds biedt 

het hotel diverse shows en entertainment met livemuziek. Rondom het plein 

bevin en ic  alle resta rants en bars  o at  tij ens et eten o  een rankje 

kunt genieten van de muziek en van de shows. Er is een kosteloze transfer naar de 

gol banen van eloneras en aspalo as  aar  korting op e green ees krijgt 

(reservering via et otel)  In e o geving k nt  ook etsen  s r en o  iken 

(tegen betaling)  Villa el on e ee t een itgebrei  t alassot erapiecenter 

(tegen betaling) aar  terec t k nt voor een ontspannen e assage en iverse 

schoonheidsbehandelingen. Het centrum beschikt over een binnenzwembad 

( ee ater)  ijs o c es  sa na  ba en et aterstralen en een oatingba  

Tevens een e itatie  en rela r i te  Van it e stijlvol ge ecoreer e 

be an elka ers geniet  van een prac tig it ic t over e k stlijn  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension en al pension pl s  

incl   rankjes per persoon ( ater  bier  is ijn en so t rinks) en Teati e 

et snacks in e i ag  is ogelijk  al pension is incl  ine aro n  

t ssen e b etresta rants van e opesan otels in e o geving  Voor e 

overige aaltij en ee t  e ke e it e volgen e resta rants  a la a  

b etresta rant et terras en s o cooking  eopen  voor ontbijt en iner   

Alpen re  sala e grillresta rant voor e l nc  bij e e ba en  vo is et   

la carte resta rant et internationale gerec ten  Akoran  lobb bar et it ic t 

over het centrale pleintje. Tizziri is de lounge bar en La Azotea de poolbar. 

Roomservice.

ACCOMMODATIE
et resort besc ikt over  ka ers en s ites ver eel  over versc illen e 

gebo en et a i aal  ver iepingen  alle voor ien van li ten  e ka ers en 

s ites ijn o ern ingeric t et stenen o  o ten vloeren (S ites) en voor ien 

van aircon itioning  tele oon  rkl isje  inibar  i  sc rij ta el  inloopkast  

atscreen tv  it oek en balkon o  terras et itje  o pleet ingeric te 

badkamer met bad en aparte douche, badjassen en haardroger.

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  r i e ka er et balkon en itje  

Ook te boeken met ee icht. Ook boekbaar als minder gunstig gelegen Economy 

Kamer ( a   vol )  

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e bovenste ver ieping  et 

panoramisch resort- en zeezicht. Balkon met ligbedden en parasol.

Junior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  als e 

T eepersoonska er  aar r i er en et een aparte salon (niet a sl itbaar)  

dvd-speler, extra tv en internetaansluiting.

Senior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  als e 

Junior Suite, maar ruimer. Groot balkon met ligbedden, parasol, zitje en zeezicht.
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Superior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  et 

houten vloer, woonkamer, slaapkamer met extra tv, inloopkast, badkamer met 

hydromassage-douche. Groot terras met ligbedden, parasol, zitje en jacuzzi.

Royal Suite (ca    a   vol )  et o ten vloer  oonka er   

slaapka ers et en s ite ar eren ba ka ers  groot balkon van ca    

et ligbe en (li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)  

ij verblij  in een el e a er o  n van e S ites ontvangt  e tra services 

(Unique by Lopesan)  aaron er e cl sieve c eck in o t  ine aro n  arl  

break ast  een aal per vol assene per verblij  toegang in et ellness enter  

ontbijt in een e cl sie  ge eelte  cl sie  ge eelte bij n van e e ba en 

met comfortabele ligbedden en toegang tot de exclusieve lounge, voor drankjes 

en snacks  In e ka er pre i  a enities  t ee esjes ijn bij aanko st  

Nespresso-apparaat met cupjes en een waterkoker met theefaciliteiten. Gratis 

kluisje.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse 

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er

ee ic t a er

el e ka er

nior S ite

Long Stay   korting bij in  nac ten verblij  van  t  

Seniorenkorting   bij  jaar o  o er

Vroegboekkorting  bij aanko st op  t   in ien geboekt voor  

 in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e 

brochure.

Tweepersoonskamer
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Van ege et eerlijke kli aat et een ge i el e te perat r van ca    or t Teneri e el et eilan  van e ee ige lente  genoe  

Het eiland is dan ook bijzonder populair, niet in de laatste plaats vanwege de vele uitstekende resorts.

AUTOHUUR
p Teneri e bie en ij e otels incl sie  

privétransfers aan, m.u.v. Las Terrazas de Abama, 

welke inclusief huurauto is. Uiteraard is het ook 

ogelijk bij e overige acco o aties een ra to 

bij te boeken  in aanv lling o  ter vervanging van e 

privétransfers.

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Op Tenerife hebben vooral het Bahia del Duque en 

Royal River ons hart gestolen.

ijk op pagina s   en 

Vana  e i elijke l c t aven van Teneri e bereikt  

allereerst Playa de las Américas, een druk bezochte 

toeristenplaats. Direct ten noorden hiervan strekt 

zich de mondaine Costa Adeje uit, met verschillende 

witte stranden. 

Niet ver van de levendige jachthaven Puerto Colon 

bevindt zich het gezellige hotel Dreams Jardin 

Tropical    Aan la a a ab   ko en ij voor et ar ines 

e ivaria et ijn art eco ele enten en aan la a 

del Duque dienen het kleinschalige Iberostar Grand 

El Mirador, het sprookjesachtige Bahia del Duque 

met een apart villagedeelte en Iberostar Selection 

Anthelia & Grand Salomé zich aan. Dit laatste 

co ple  bestaat eitelijk it t ee otels  Ant elia 

voor gezinnen met kinderen en Salomé louter voor 

volwassenen. 

Op een heuvel boven Playa del Duque ligt het 

moderne en trendy Baobab Suites.

In La Caleta, ten noorden van Playa del Duque, 

selecteer en ij et villaco ple  otel S ite Villa 

María. 

Langs de kust van La Caleta vindt u 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 

l e s verblij  an ra en ij e o al ar en 

Villas aan, gelegen naast de golfbaan Costa Adeje. 

Tevens vindt u hier het fraaie en unieke hotel 

Royal River, het nieuwste juweeltje aan de Costa 

Adeje. De Spaanse Vereniging van Toeristische 

o rnalisten en Sc rijvers  ie eel it aakt van 

e erel e eratie ijet orl  ee t e T Spain 

 A ar  toegeken  aan it ge el ige resort en 

beschouwt het als het beste hotel in Spanje.

Voor een l e s verblij  k nt  terec t in o el T e 

Ritz-Carlton, Abama Golf & Spa Resort, suitehotel  

as Terra as e Aba a  bei e ca   kilo eter 

ten noorden van Costa Adeje of in het Gran Meliá 

alacio e Isora  e  evel in et nabijgelegen 

plaatsje Alcala.

Santa CruzPuerto
de la Cruz

Guía
de Isora

Adeje

Royal Garden Villas
            Royal River

Baobab Suites
Bahia del Duque

Abama
Las Terrazas
de Abama

El Mirador
Anthelia & Salome
Jardines de Nivaria

Jardin Tropical

Gran Melià
Palacio de Isora

Villa Maria
Corales Beach
Corales SuitesTenerife Jan eb rt Apr ei Jun Jul Aug Sep Okt Nov ec

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag

Playa del Duque Villa Las Palmeras
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�  �  �  �  �    DELUXE

Villa Las Palmeras

e e nieke en eer bij on ere villa s ijn tegen een e vel gebo  en liggen 

naast et beken e  op e volgen e pagina s besc reven otel a ia el e  

et intie e resort is er in geslaag  o  lokale tra ities  bo stijlen en s eer te 

combineren met luxe en een uitstekende service. 

e villa s ijn nog prestigie er en vin ingrijker ont orpen an alles at a ia 

el e tot n  toe te bie en a  e tekst live t e i erence  past an ook 

itsteken  bij it e cl sieve co ple  e l c t aven ligt op ca   k  a stan

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 hotel Bahia del Duque. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt   ontbijt or t geserveer  in e 

eception oo  et is ook ogelijk o  et ontbijt in  villa te laten serveren 

oor  b tler  Voor e overige aaltij en k nt  it eer ere resta rants 

kie en  oals genoe  op e volgen e pagina s  

ij e villa s oort nog een aparte snackbar et lic te snacks en sala es

ACCOMMODATIE
e in totaal  l e villa s ijn gelegen op een ca    groot terrein en 

ingericht door de bekende binnenhuisarchitect Pascua Ortega. 

Alle villa s ebben een r i e s eervolle oonka er  een o  t ee slaapka ers  

et kingsi ebe en en ijn voor ien van een agnetron  aircon itioning  

tele oon  kl isje  tv  c  en v speler  i set en i  eer raaie en r i e 

badkamer met bad en douche, apart toilet, haardroger, badjassen en slippers. 

Elke villa heeft de beschikking over een ruim terras, waarvan sommige tevens 

voor ien ijn van een raai beplante t in  Ver er een klein priv e ba  et 

zonneterras, ligbedden, parasol en zitje. Fraai uitzicht over de Costa Adeje. 

aast e rs roo service besc ikt  over een b tler ie et  ge eel naar 

de zin maakt. U kunt verder gebruik maken van de buggyservice binnen het 

complex.

Villa Las Palmeras (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  een 

slaapka er et groot terras (li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

Villa Las Retamas (ca    a   pers )   slaapka er  nkele villa s ijn 

in ple stijl et een terras van ca    (li o sineservice binnen e erlan  

inbegrepen)

Villa Las Mimosas (ca    a   pers )   slaapka ers en een eer r i  

terras van ca     (li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

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

naar de luchthaven.

Kamertype apr juni aug okt

as al eras 

as eta as (o b v   vol )

as i osas (o b v   vol )

Extra  bij in  nac ten verblij    gratis toegang tot e Spa per persoon per verblij

Honeymoon   korting bij verblij  van  t  

Long Stay   korting bij in   nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting   bij aanko st op  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl   Voor reisin or atie ie ac terin e e 

brochure.

68-111 SPANJE  - GRAN CANARIA TM LANZAROTE.indd   83 07-12-2022   12:14

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/villas-bahia-del-duque/tenerife/canarische-eilanden


84 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Tenerife | Costa Adeje

BAHIA DEL DUQUE
 FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �    DELUXE

et otto van et sprookjesac tige  a ia el e otel is live t e i erence  

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 

l c t aven ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Een riante, sfeervolle lounge met subtropische bomen, grote volière en een bar 

et terras  inkelgalerij et iverse boetieks  tnessr i te  In e t in tre t 

 vier e ba en (t ee ver ar baar en t ee et ee ater)  o geven oor 

zonneterrassen, ligbedden en parasols. Voorts een kinderzwembad, speeltuin, 

ini l b (  jaar  ge ele jaar geopen ) en een ini isco  ab sit is op 

aanvraag. Meerdere keren per week softanimatie en/of muziek- of dansshows. 

p et stran  ligstoelen  beac volle bal  jetski en parasailing (tegen betaling)  

ol banen op  resp   k  Tegen betaling k nt  gebr ik aken van 

tennisbanen, squashbaan, pitch & putt en mountainbikes, alsmede verschillende 

excursies boeken. In het Spa & Thalassotherapiecenter (tegen betaling en vanaf 

 jaar) k nt  terec t voor allerlei sc oon ei sbe an elingen en assages  e 

Spa is ver eel  over rie ver iepingen et een totale oppervlakte van   

en bie t een t er aalcirc it et solari  (b iten)  sa na   be an elka ers  

ontspanningsruimtes voor dames en heren, beauty- en kapsalon, ruimte voor 

on er eer pilates en kinesis et persoonlijke trainer  et openl c t Spa 

a  bie t een scala aan verse  ge on e aaltij en  e T ai oo  la a is et 

concept voor de zintuigen en beschikt over een Spacircuit, Thai massagekamer, 

aro abar en een T ai Tonic et  e ver orging is op basis van logies

ontbijt  al pension is ogelijk  et resort bie t in totaal  (sei oengebon en) 

specialiteitenresta rants  ij noe en et steak o se Vasco S a  et Italiaanse 

La Trattoria met een warme sfeer en het Franse à la carte restaurant La 

rasserie  l ernegal bie t een grote versc ei en ei  aan t e ab etten voor 

ontbijt  a acien a voor internationale gerec ten en e icaanse specialiteiten  

Alisios Market Food serveert lokale en internationale gerechten bereid met 

verse lokale producten en Kensei is er voor Japanse specialiteiten. Café la Bahia 

serveert snacks voor de lunch, in de Beach Club staan mediterrane specialiteiten 

op de kaart. Ten slotte biedt het met een Michelin-ster bekroonde Nub het beste 

it e ropese en atijns A erikaanse ke ken  rs roo service

ACCOMMODATIE
a ia el e ee t  ka ers en s ites  versprei  over versc illen e 

gebo en  Alle ka ers en s ites ijn voor ien van aircon itioning  it oek  

i  tv  tele oon  inibar en kl isje  e ba ka ers ebben een ba o c e  

ba jassen  slippers en aar roger  Vrij el alle ka ers besc ikken over een 

balkon o  terras et t in  o  ( ij ) ee ic t

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  s eervolle ka er  et oog voor etail 

ingeric t  a ers et verbin ings e r ogelijk  et t in ic t o  ( ij ) ee ic t

Junior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  open plan 

junior suite, met woon-/slaapkamer met zitgedeelte en ruime badkamer. Met 

tuin- of zeezicht.Tweekamer Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  

t   jaar)  e e is vrij el i entiek aan e nior S ite  et een oonka er  

en slaapkamer. Met tuin- of zeezicht.

ovengenoe e ka ert pes ijn ook te boeken in Las Casas Ducales, een 

e cl sie  ge eelte in et resort  et  ka ers en et als e tra service een 

separate entree, receptie en check-in, krant, bar, selfservice met softdrinks en 

snacks  alco olisc e rankjes  b tlerservice  ontbijtresta rant en onneterras  

Presidential Suite (ca    a   pers )  eerlijke s ite ie bestaat it een 

grote oonka er et i set en eet oek  groot balkon et jac i  ligbe en en 

zitje. 2 slaapkamers met badkamers en balkon. Met zeezicht (limousineservice 

binnen e erlan  inbegrepen)

Royal Suite (ca    a   pers )  bij on er elegante en l e s ingeric te 

suite met woonkamer, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Groot terras met jacuzzi 

en ee ic t (li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

Suite Imelda (ca    a   vol    kin  t   jaar)  spectac laire ple  

s ite et s aakvol ingeric t oonge eelte (  ) en  slaapka ers et eigen 

badkamer waarvan één gelegen op de bovenste verdieping. De masterbedroom 

beschikt over een badkamer met bad, aparte douche, inloopkast en directe 

toegang tot et terras  Ten slotte t ee r i e terrassen (  ) aarvan n 

met jacuzzi en zeezicht.

Casas Ducales Suite Tuinzicht
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In et gebo  asa So a bevin en ic  e volgen e ka ers en s ites

elu e Kamer Casa So a (ca    a   pers )  stijlvolle ka er et 

hedendaagse inrichting. Met zeezicht.

Tweekamer Suite Casa So a (ca    a   vol  o   vol    kin  t  

 jaar)  elegante  s eervolle s ite et aparte oonka er en slaapka er  et 

zeezicht.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

el e a er T in ic t

nior S ite ee ic t

T eeka er S ite ee ic t

el e a er T in ic t asa cales

Extra  bij in  nac ten verblij     gratis toegang tot e Spa per persoon ( ) per verblij  el-

ig bij verblij  in nior S ites  S ites in et otel en in asas cales   

Honeymoon   korting bij verblij  van  t  

Seniorenkorting   bij  jaar o  o er

Long Stay   korting bij in   nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting   bij aanko st op  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al pensi-

on  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

• SPECIAAL AANBEVOLEN
In it otel voelen veeleisen e gasten ic  bij on er goe  t is  e e oor e 

l e en k aliteit  en eer aangenaa  verblij  et veel sport en ontspanning  

activiteiten voor jong en oud en culinaire verrassingen.

Casas Ducales Suite Tuinzicht

t

Junior Suite
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HOTEL BAOBAB SUITES
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Tweekamer Suite

Het modern en trendy ingerichte Hotel Baobab Suites ligt aan de prestigieuze 

osta A eje  et otel is gelegen op een e vel  slec ts ca   in ten 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 

oor e orgv l ige i  van esign en nat rlijke ele enten ie in et interie r 

is verwerkt. Het hotel biedt een fraai uitzicht over Costa Adeje en de oceaan 

en ligt ca    van et centr  van osta A eje  e l c t aven eina So a 

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-

waterzwembaden met elk een babybad, omringd door ligbedden en kleurige 

parasols  i scl b (  jaar) et een over ekte speelr i te  ab sit (tegen 

betaling) op aanvraag  Ver er een kapper  sc oon ei ssalon voor iverse 

lichaams- en gezichtsbehandelingen zoals Ayurveda-therapie, massages 

en een ge on ei sbar  Tevens een s as baan en etscentr  In et 

tegenovergelegen sportscenter kunnen gasten gebruik maken van verscheidene 

sport aciliteiten  ier bevin en ic  ook  pa elbanen (tegen betaling)  een 

speeltuin en bar Fuel. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt  at in e s ite kan or en geserveer  

o   k nt gebr ik aken van et ontbijt in el esto ar o   eac  l b  ok 

kunt u hier terecht voor een lunch en/of snacks. Sucas is het gourmetrestaurant 

voor iner ( ins ag t  ater ag)  oo service van    r

ACCOMMODATIE
e  s eervolle s ites ijn r i  en o ern ingeric t en besc ikken over 

een keuken met inductiekookplaat, combimagnetron, afwasmachine, koelkast, 

espresso apparaat  strijk aciliteiten  as ac ine en roger  oonka er et 

it oek en atscreen tv  aircon itioning  tele oon  i  en kl isje  alkon et 

gla en bal stra e voor een a i aal it ic t  et itje en ij ee ic t

Tweekamer Suite (ca    a   pers )  s ite bestaan  it een open 

plan woonkamer met keuken en aparte slaapkamer. Badkamer met bad en 

regendouche. De suite is tevens boekbaar met jacuzzi of met privézwembad 

(ca   )

Driekamer Suite (ca    a   pers )  elegante open plan oonka er et 

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    a   

pers ) en et jac i als riekamer Pool Suite met jacu i

Vierkamer Pool Suite (ca    a   pers )  r i e open plan oonka er et 

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    a   pers )  l e e s ite et  

slaapka ers en  ba ka ers  riv e ba  et onneterras  pergola  itje  

jac i en een niek  gra en it ic t  rontaal ee ic t

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

T eeka er S ite                          

T eeka er S ite et ac i ij ee ic t                              

rieka er S ite ij ee ic t (o b v   pers )                                     

Long Stay   korting bij in   nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   

in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

Welkomstattentie  es ijn en es ater bij aanko st op e ka er  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen en aanbie ingen  vraag  

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

Junior Suite Superior 
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IBEROSTAR GRAND EL MIRADOR
ADULTS ONLY
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Junior Suite Superior 

en kleinsc alig  elegant en bij on er raai otel  gebo  in een paleisac tige 

stijl  et Iberostar ran  l ira or is gelegen op een gron st k van  

 en or t oor e bo levar  gesc ei en van et stran  la a el e  

Op heldere dagen geniet u van een fraai uitzicht tot aan het eiland La Gomera. 

in eren vana   jaar ijn elko

FACILITEITEN
Smaakvolle ontvangsthal met receptie, lounge, lobbybar en terras. Een 

ver ar baar e ba  (  ) et jac i o geven oor ligbe en en een 

t in  r is een e e ba  in e Star restige area a alcona a  Spa Sensations 

(   en tegen betaling) is een centr  voor ontspanning  ellness en 

beauty met hydromassagepool, hamam en jacuzzi. Massagebehandelingen 

ogelijk  ok vin t  ier een s as baan  e ver orging is op basis van logies

ontbijt  al pension is ogelijk  In resta rant l ira or or en ontbijt en iner 

in b etvor  geserveer  Voor e tra itionele e iterrane ke ken is er  la 

carte restaurant La Pergola met uitzicht over zee. El Cenador biedt Canarische 

gerec ten  In e resta rants gel t een ressco e  Voor een rankje ijn er  

bars  e as ar elas (snack )bar (  r) en a Tosca (  

r)  et agelijks in e avon  live iek

ACCOMMODATIE
et otel ee t  s eervolle j nior s ites en s ites  ver eel  over  ver iepingen 

in koloniale stijl  et e na r k op lic t en kle r  Alle s ites ijn voor ien van 

aircon itioning  kl isje  satelliet tv  inibar  i  en tele oon  Volle ig ingeric te 

badkamer 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 met verbindingsdeur te boeken.

Junior Suite (ca    a   vol )  open plan oon slaapka er  oekbaar 

met tuin- of zeezicht. Alle junior suites met zeezicht hebben balkon, geen terras.

Superior Junior Suite (ca    a   vol )  s eervolle  r i ere s ite

Suite (ca    a   vol )  oonka er en slaapka er et terras o  balkon

Junior Suite ee icht en Suite ijn ook te boeken in e private area Star 

Prestige (La Balconada) op de eerste en tweede verdieping. Tevens bevindt 

zich hier de Junior Suite Superior  Dit gedeelte heeft een eigen ruime tuin met 

terras  jac i en balibe en  een e ba  en  la carte ontbijt in resta rant 

l ena or (reserveren)  T ee en ko e in e na i ag  r it  cava ijn  Star 

restige lo nge et open bar (    r) et snacks  kranten en 

b tlerservice (  r)  ratis toegang tot e Spa Sensations (  korting op 

be an elingen)  S ites et ko e et aciliteiten  gratis inibar ( ater  ris rank 

en bier)  oo k ssen en

Presidential Suite (ca    a   vol )  gelegen op e bovenste etage et 

een indrukwekkend uitzicht. Ruim terras met jacuzzi en ligbedden.

Royal Suite (ca    a   vol )  gelegen op e e ver ieping in n van e 

torens. Imposante woonkamer met kamerhoge ramen, slaapkamer, badkamer 

en gastentoilet. Ruim terras met jacuzzi, ligbedden en panoramisch uitzicht 

(li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen bij resi ential en o al S ite)  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

nior S ite T in ic t

S perior nior S ite ee ic t

Extra    vastgestel  iner (e cl  rankjes) in resta rant a ergola o  l ena or bij in  

nac ten verblij  o b v  halfpension (reserveren noo akelijk) en   circ it be an eling in e Spa 

tij ens verblij

Honeymoon  bloe en  r it  c ocola e en es cava bij aanko st op e ka er

Long Stay   korting bij verblij  van in   nac ten van  t   en  korting 

van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   

in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  toeslagen voor al pension  

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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IBEROSTAR SELECTION ANTHELIA
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Anthelia Zeezicht Kamer

et eels in anarisc e stijl opgetrokken Iberostar Selection Ant elia  ran  

Salo  bestaat it t ee a on erlijke elen  et Ant elia is i eaal voor ge innen 

et kin eren van ege e vele agelijkse activiteiten en et prac tige e ba  

et Salo  is beste  voor personen vana   jaar en niet toegankelijk voor 

Ant elia gasten  e e eerlijke vakantie otels ijn gelegen in een t in van ca  

  irect aan et stran  van a ab  en e ee  e l c t aven bevin t 

ic  op ca   k  en e oo sta  Santa r  e Teneri e op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Receptie, kleine bioscoop en twee verwarmde zoetwaterzwembaden omgeven 

oor onneterrassen en een kin erba  aarnaast een bij ee gelegen 

o t ater e ba  Voor kin eren van  jaar is er onke  Star a p  olp in 

voor  jaar en tieners van  jaar k nnen terec t in agle  Voor en is er 

o.a. de Fun Park speeltuin en Agua Fun (twee kinderbaden waarvan één met een 

piratensc ip) en e ini isco  ab sit is ogelijk op aanvraag  Ver er ijn er 

ta eltennis  biljart  tness  tennis en pa le tennis  Voor e gol ie ebbers ijn 

er in de omgeving verschillende golfbanen. De exclusieve Spa Sensations (tegen 

betaling) et e ba  et assagestralen  sa na  stoo ba  en tnessr i te 

biedt diverse massages en schoonheidsbehandelingen. De verzorging is op 

basis van logies ontbijt  al pension en all incl sive ijn ogelijk  esta rant 

e s bie t een itgebrei  ontbijt  l nc  en iner in b etvor  en s o cooking  

An ere ke es ijn et Italiaanse  la carte resta rant orto no  et 

gourmetrestaurant Poseidon en het à la carte lunchrestaurant Barbacoa met 

mediterrane specialiteiten. In SeaSoul Restaurant & Lounge kunt u genieten van 

een eerlijke l nc  o  iner  Voor vers vr c tensap o  een snack k nt  terec t 

in e ool Snack ar er a o  arrito  s Avon s or en in e Ant elia all 

s o s opgevoer  en is er live iek in e ar all  r is rs roo service

ACCOMMODATIE
et Iberostar Selection Ant elia besc ikt over  co ortabele ka ers en 

s ites  elke alle voor ien ijn van aircon itioning  atscreen tv  tele oon  kl isje  

inibar  i  en l etoot  gel i ss tee  a ka er et o c e  aar roger en 

telefoon. Balkon of terras met zitje.

Tuin icht Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  co ortabele 

kamer. Ook boekbaar met ij ee icht of ee icht. 

Family Kamer ( a   vol    kin  t   jaar)  t ee T in ic tka ers et 

verbindingsdeur. Ook te boeken met ee icht. 

Priority Location Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  gelegen op 

e bovenste ver iepingen et ij ee ic t  ok te boeken als Superior Priority 

Location Kamer (ca    a   pers )  et een erker en ee ic t

Suite (ca    a   pers )  in ple  stijl et oonka er en slaapka er  

so s gelijkvloers  rontaal ee ic t  ok boekbaar in ple stijl et t ee 

badkamers als Suite Duplex et ij ee ic t  

Presidential Suite (ca    a   vol  en  kin  t   jaar)  oonka er  

2 slaapkamers, 2 badkamers, keuken, jacuzzi en ligbedden op het terras 

(li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

T in ic t a er

ee ic t a er

riorit  ocation a er

S ite ee ic t

Extra    vastgestel  iner (e cl  rankjes) in resta rant osei on o  orto no bij in  nac ten 

verblij  op basis van al pension o  all incl sive (reserveren noo akelijk) en   een circ it be-

an eling in e Spa tij ens verblij

Long Stay   korting bij verblij  van in   nac ten van  t   en  korting 

van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   

in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor  

Welkomstattentie  es cava bij aanko st

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al pen-

sion en o  all incl sive  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Zeezicht Kamer

et naastgelegen ran  Salo  is voor a lts onl  (vana   jr)  et 

besc ikt over  s ites en bie t eer l e en een oogstaan e service  

In Salo  geniet  on er eer van e volgen e privileges  aparte 

c eck in  receptie  ver ar  e ba  klein in nit  e ba  et 

jac i  ontbijtterras  l nc resta rant  b tler  en conci rgeservice  

agelijkse krant en gratis entree tot e Spa Sensations  

e s ites (ca      a   vol ) ebben een oonka er en 

slaapka er  aircon itioning  i  l etoot  gel i ss stee  ko e

theezetfaciliteiten, minibar en kluisje. Badkamer met jacuzzi, douche en 

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 

e ba  Terras et ge eeltelijk ee ic t  

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. 

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

S ite Terras

S perior S ite

Extra   vastgestel  iner (e cl  rankjes) in resta rant osei on o  orto no bij in 

 nac ten verblij  op basis van halfpension (reserveren noo akelijk) en agelijks Spa 

circ it tij ens verblij

Long Stay   korting bij verblij  van in   nac ten van  t   en  

korting van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

  in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension 

en o  all incl sive  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

IBEROSTAR GRAND SALOMÉ

�  �  �  �  �  
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JARDINES DE NIVARIA
 HERITAGE | WELLNESS

�  �  �  �  �

Comfort Kamer

e i eale ligging  e itsteken e ke ken en e persoonlijke service aken 

van hotel Jardines de Nivaria dé plaats om een comfortabele vakantie door te 

brengen  en elegant in terrasvor  gebo  otel at bestaat it versc illen e 

gebo en in art ecostijl en o geven or t oor een riante t in et 

subtropische bloemen- en plantensoorten, fonteinen en watervallen. Dit hotel 

behoort tot de hotelketen Adrian Hoteles.

Het Jardines de Nivaria ligt aan de wandelboulevard van de Costa Adeje, direct 

aan het strand Fañabé. De boulevard is rechtstreeks vanuit het hotel via een 

li t te bereiken  ij el er eer ee t  een prac tig it ic t op et voor e k st 

gelegen eilan  a o era  e l c t aven van Teneri e S r ligt op ca   k  

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 

otel  etgeen ee t geres lteer  in een i  van art eco en klassieke stijl  

Verder vindt u hier ook de indrukwekkende receptie, de restaurants en bars, 

internetfaciliteiten en een geldautomaat.  

In de riante, fraai aangelegde tropische tuin bevinden zich twee zwembaden, 

waarvan één met verwarmd zoutwater en waterval, een jacuzzi, kinderbad, 

zonneterrassen met ligbedden, parasols, een kinderspeelplaats, tafeltennis, 

biljart en een ge eel vernie e tnessr i te  et otel besc ikt ook over 

een verlichte tennisbaan. Golfers kunnen kosteloos gebruik maken van de 

putting green. Babysit is op aanvraag en tegen betaling. Uw huurauto kunt u 

gratis parkeren in de onder het hotel gelegen parkeergarage. Het hotel biedt 

regelmatig livemuziek en/of internationale shows. 

aat  eens ver ennen in et raaie Spacenter Ae or (tegen betaling) 

waar u terecht kunt voor een Turks bad, sauna, Vichy-douche, diverse 

schoonheidsbehandelingen en massages. Tevens beschikt het hotel over een 

eigen kapsalon.

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al  en volpension ijn ogelijk

Hotel Jardines de Nivaria biedt een uitgebreide en gevarieerde restaurantservice 

met bars, restaurants, een gastronomische keuken met lokale, nationale en 

internationale gerec ten en tapas  In et b etresta rant Solan ra or en 

ontbijt en iner in b etvor  opge ien  Tij ens et avon eten k nt  genieten 

van een internationale cuisine met showcooking. Verschillende keren per week is 

er een t e atisc  b et aarbij  e specialiteiten van e versc illen e regio s 

k nt proeven en nat rlijk ook e anarisc e ke ken  esge enst or t et 

oo gerec t aan ta el geserveer  et stijlvolle  la carte resta rant a p la 

is een gerenommeerd restaurant op het eiland Tenerife. Dit restaurant biedt u 

e ogelijk ei  o  nieke  ver ijn e gerec ten it e ranse en anarisc e 

ke ken te proberen  ij et e ba  k nt  terec t in a asca a aar  

gedurende de dag kunt genieten van een verfrissend drankje en een lichte lunch. 

s Avon s serveert en ier een eerlijk iner et e iterrane gerec ten en 

tapas  Tij ens e aaltij  geniet  van een prac tig it ic t et et gel i  van 

e aterval op e ac tergron  Ti an s bar  on er e sc itteren e koepel 

van et otel  sc enkt eerlijke cocktails bij live iek  ter ijl e lobb bar a 

aler a ic  toelegt op ko e  rankjes en isge aakt gebak  et otel bie t 

rs roo service

ACCOMMODATIE
e in totaal  ka ers en s ites ijn onnig en in t pisc  Spaanse stijl ingeric t  

Alle ijn voor ien van aircon itioning  tele oon  atscreen tv  i  ko e

t ee et aciliteiten  inibar (tegen betaling) en kl isje  o ortabele ba ka er 

met bad en aparte douche, haardroger, badjassen en slippers. Balkon met zitje 

en ligbe en  In ien  in een S perior S ite o  resi ential S ite verblij t k nt  

genieten van et ontbijt in een  la carte resta rant

Comfort Kamer (ca    a   pers )  s aakvol ingeric te ka er et 

lan ic t  a ers et verbin ings e r ogelijk (op aanvraag)  ok boekbaar 

met tuin -/ zwembadzicht en met zeezicht als Superior Kamer.

Junior Suite (ca    a   pers )  elegante ka er et een apart 

zitgedeelte met bank en ruim balkon. Ook te boeken als Junior Suite ee icht.

Suite (ca    a   pers )  aparte oonka er en slaapka er et raai 

uitzicht op zee.

Superior Suite (ca    a   pers )  ba ka er et aparte o c e en 

jacuzzi of hydromassagecabine. Uitzicht op zee.
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Presidential Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i ere 

suite met slaapkamer en aparte woonkamer. Luxueuze badkamer met 

ro assage o c e en al open jac i  So ige s ites ijn in ple stijl  

met de slaapkamer en de jacuzzi op de 2e verdieping.  Ruim terras met 

a e bene en  ee ic t Verbin ings e r et S perior S ite ogelijk 

(li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

o ort a er e ba T in ic t

S perior a er ee ic t

nior S ite

nior S ite ee ic t

S perior S ite ee ic t (o b v   pers )  

Extra   iner in een  la carte resta rant  op basis van halfpension in een Suite, Superior Suite 

o  resi ential S ite bij verblij  van  t    la carte ontbijt bij verblij  in S peri-

or S ite o  resi ential S ite bij verblij  van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  toeslagen voor al  

en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac -

terin deze brochure.
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DREAMS JARDIN TROPICAL RESORT & SPA
FAMILY

�  �  �  � 

Preferred Club Suite

Dit sfeervolle viersterren hotel is direct aan zee gelegen. De architectuur van 

dit intieme hotel is opgezet als een wit Moors dorp en gaat vloeiend over in 

de mooie subtropische tuinen. Door de vele trappen in het hotel is het minder 

gesc ikt voor gasten ie slec t ter been ijn  et stran  ligt op ca    en 

het centrum van Playa de Las Americas op ca. 1 km afstand. De luchthaven van 

Teneri e bevin t ic  op ca   k  van et otel

FACILITEITEN
U komt binnen in een moderne receptie. In de tuin bevindt zich een verwarmbaar 

zwembad met waterval, kinderbad en een terras met ligstoelen en parasols.

Voor e jonge gasten is er e plorer s l b (  jaar) en e ore one l b (

 jaar)  e Tropical ellness bie t on er eer een sa na  ro assageba  

en T rks ba  Ver er bestaat (tegen betaling) e ogelijk ei  voor assages 

en schoonheidsbehandelingen en er is een kapsalon. Gasten kunnen gebruik 

maken van de open lucht Fitness Ocean Gym waar ook yoga en meditatielessen 

or en gegeven  Ver er is er een etscentr  r is parkeergelegen ei  

(tegen betaling)  e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension en all

incl sive ( nli ite  r ) is ook ogelijk  orl  a e is et gastrono isc e 

b etresta rant voor ontbijt en iner  Voor e l nc  bij et e ba  is er e 

Barefoot Grill. Voor het diner het Italiaanse à la carte restaurant Trattoria, de 

Babbo American Grill voor steaks en Pintxos voor Spaanse specialiteiten, tapas 

en ijnen  ava bar is e lobb bar en S gar ee  e poolbar aar  s oot ies  

sappen en frisdranken kunt bestellen. Sunset bar is er voor drankjes en cocktails 

en oco a  voor ko e  gebak en cake

ACCOMMODATIE
et otel besc ikt over  o ern ingeric te ka ers et aircon itioning  

tele oon  atscreen tv  i  inibar  ko e t ee et aciliteiten en een kl isje  

Badkamer met bad of douche, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje.  

Tweepersoonskamer ee icht (ca    a   pers )  co ortabele ka er 

met badkamer met douche en zeezicht.

Junior Suite (ca    a   pers)  raai ge ecoreer e ka er et itge eelte 

met terras of balkon met zitje en landzicht.

ij verblij  in e Preferred Club kamers en suites, kamers in het meest 

exclusieve gedeelte van het hotel met premium amenities, ontvangt u extra 

services waaronder privé check-in/-out, exclusieve conciergeservice. Minibar 

met frisdrank, water en bier, Nespresso-apparaat, tablet in de kamer en 

oo k ssen en  Ver er ontbijt in een priv resta rant en snacks en rankjes 

in de middag in de Preferred Club Lounge. Tenslotte gebruik van het terras van 

de Preferred Club met Balinese bedden.

Preferred Club Tweepersoonskamer ee icht (ca    a   pers )  

badkamer met douche. Met zeezicht. Preferred Club Junior Suite (ca    

a   pers )  raai ge ecoreer e ka er et itge eelte  Terras o  balkon et 

zitje en landzicht. Ook boekbaar met ee icht. 

Preferred Club Suite ee icht (ca    a   pers  o   vol    kin )  

smaakvol ingericht met ruime slaapkamer, kleedruimte, woonkamer. Badkamer 

met bad en aparte douche. Balkon met zitje en zeezicht.

Preferred  Club Presidential Suite (ca    a   vol    kin  o   pers )  

suite met woonkamer, aparte slaapkamer en inloopkast. Badkamer met bad en 

aparte douche. Grote terrassen met ligbedden en zeezicht (limousineservice 

binnen e erlan  inbegrepen)

Indicatieprij en p p  incl :  overnac tingen o b v   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

T eepersoonska er ee ic t

re erre  l b T eepersoonska er ee ic t

re erre  l b S ite ee ic t

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en toeslagen voor al pension en o  

all incl sive  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin 

deze brochure.
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ROYAL GARDEN VILLAS & SPA
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

�  �  �  �  �

Receptie

Villa Royal

et in e otisc  ori ntaalse stijl gebo e o al ar en Villas  Spa straalt een 

ro antisc e s eer it en bie t gasten e ogelijk ei  tot een intie e 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 

ijn an stran en ligt op ca   k  a stan  en la a e las A ricas op ca   k  

aar e l c t aven eina So a is et ca   k

FACILITEITEN
Prachtige entree, receptie en lounge. Het kleine zwembad naast de receptie biedt 

vanaf het terras met ligstoelen en parasols een panoramisch uitzicht. Tevens 

een tnessr i te en een s as baan  Voor gol ie ebbers gel en speciale 

tarieven voor greenfees van de naastgelegen golfbaan. Babysit en butlerservice 

ijn (tegen betaling) besc ikbaar

Plan een dag om te ontspannen en tot rust te komen in de intieme, exclusieve 

Golden Pond Spa. Geniet van de jacuzzi, het volledige Spa-circuit, hydromassage-

o c es  een T rks ba  atervallen  ijs ontein en aterbe en  c t een 

onvergetelijke ervaring  ok ijn er iverse be an elka ers voor sc oon ei s  

en lic aa sbe an elingen (tegen betaling)  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  Voor 

et ontbijt en iner k nt  terec t in resta rant ar n aar en bij on er 

smaakvolle gerechten met verse producten bereidt. Boekt u op basis van 

halfpension, dan kunt u tevens dineren in een van de restaurants van het 

naastgelegen zusterhotel Royal River. De sfeervolle bar Tucàn Tucàn is een 

ideale plek voor een aperitief of cocktail. In de kleine bar aan het zwembad kunt 

u terecht voor een drankje en snacks.

ACCOMMODATIE
e  villa s ebben alle een priv terras et een ver ar bare pl ngepool  e 

villa s ijn ingeric t et koloniaal e bilair en an erk it e ele erel  

en voor ien van een plas a tv  v speler  tele oon  i  kl isje en inibar  e 

badkamer beschikt over een bad, hydromassagedouche, badjassen en slippers. 

Verder een compleet ingerichte keuken met wasmachine en -droger.

Duchess Villa (ca    a   pers )  oonka er en slaapka er et king

sizebed. Terras met loungebank, zitje en ligbedden.

Grand Duchess Villa (ca    a   pers )  a inric ting gelijk aan e 

Duchess Villa, maar ruimer.

Princess Villa (ca    a   pers )  r i e oonka er en  slaapka ers 

met en suite badkamers. Overdekt terras met zitje en ligstoelen.

Majestic Villa (ca    a   pers )  et e el e aciliteiten als e rincess 

Villa  aar in ple stijl

Royal Villa (ca    a   pers )  riante ple villa et grote oonka er 

en  slaapka ers et en s ite ba ka ers  Terras et ligbe en  itje en 

ga ebo et ooi ee ic t (li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

Imperial Villa (ca    a   pers )  e el e aciliteiten als e o al 

Villa, maar wat ruimer en met een groter zwembad (limousineservice binnen 

e erlan  inbegrepen)  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

c ess Villa

ajestic Villa ple  (o b v   pers )

o al Villa ple  (o b v   pers )   

Vroegboekkorting   bij aanko st op  t   in ien geboekt voor  

 in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e 

brochure.
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ROYAL RIVER HOTEL
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

�  �  �  �  � 

Het fraaie en unieke Royal River Hotel is het nieuwste juweeltje aan de Costa 

A eje  e Spaanse Vereniging van Toeristisc e o rnalisten en Sc rijvers  ie 

eel it aakt van e erel e eratie ijet orl  ee t e T Spain  

Award toegekend aan dit fraaie resort en beschouwt het als het beste hotel 

in Spanje  T stree t ernaar alle entiteiten  organisaties en beste ingen 

in verschillende categorieën in de toerismesector te erkennen en te eren, 

aarbij it nten ei  or t ge aar eer  in e pro otie van toeris e 

en ijn beste ingen in eel Spanje  et e cl sieve a lts onl  villaresort 

is gelegen naast de Costa Adeje Golf Course en biedt een adembenemend 

it ic t  e elegante arc itect r en et originele  eigentij se ont erp te a en 

et et raaie gebr ik van nat rlijke aterialen van et eilan  aken it 

een unieke locatie om een perfecte vakantie door te brengen. La Caleta met 

ijn an stran en ligt op ca   k  en la a e las A ricas op ca   k  e 

l c t aven bevin t ic  op ca   k  a stan  

FACILITEITEN 
legante entree et receptie  lo nge en c a pagnebar  r ijn iverse 

verwarmbare zwembaden zoals het centrale zwembad, twee rivierzwembaden 

en een in nit pool  Ver er is er een lag ne e ba  speciaal voor gasten van 

e vier agoon Villa s   sportieve aspiraties k nt  k ijt in e tnessr i te  

op de paddle-tennisbaan en op het croquet-circuit. Op de naastgelegen golfbaan 

k nt  terec t voor een raaie partij gol  Tevens bie t o al iver e cl sieve 

e c rsies (tegen betaling) op T e o al ar en  et e cl sieve eiljac t van 

et resort  et bie t trips van van   o   r  aarbij ris rank  bier en ater 

inbegrepen ijn en op e langere toc ten tevens e l nc  Ten slotte is er 

parkeergelegenheid. 

In de moderne Gold River Spa vindt u een verwarmd zwembad, jacuzzi, hamam, 

belevings o c es  ijs ontein en een rela r i te   k nt ier ook genieten van 

assages en sc oon ei sbe an elingen (tegen betaling)  gebaseer  op e 

Arabische cultuur en gespecialiseerd in anti-aging behandelingen.

e ver orging is op basis van logies ontbijt  et is tevens ogelijk o  op basis 

van al pension te verblijven  Voor  aaltij en en o  een rankje ee t  e 

ke e it e volgen e resta rants en bars  et ontbijt or t geserveer  in et 

ineapple b etresta rant et internationale gerec ten  la ingo is een klein  

intie  resta rant in ranse stijl et e t pisc  ranse je ne sais oi  s eer  

met bistro- en gourmetgerechten van het hoogste niveau. The Top, Brasserie & 

Terrace is gelegen op et akterras bij e in nit pool en serveert it nten e 

grillgerechten en drankjes onder het genot van de meest fantastische uitzichten. 

A iatisc e specialiteiten vin t  bij et s eervolle  apans ge ecoreer e 

resta rant okoro  e ool iver  bij et centrale e ba  serveert tapas en 

cocktails. Voor een sprankelend glas champagne of cava bezoekt u de Bubble 

Bar welke gelegen is naast de receptie. 

ACCOMMODATIE 
Alle  l e e en elegante villa s ijn orgv l ig ont orpen voor a i aal 

comfort en ontspanning en beschikken over prachtige, speciaal geselecteerde 

ecoraties  ter ijl e tegelijkertij  n eigen nieke karakter bie en  Van 

afgelegen zonneterrassen tot uitgestrekte panoramische terrassen en prachtige 

priv e ba en tot aan e rivier gren en e villa s   lt eker e per ecte 

setting vin en voor een onvergetelijke vakantie  

e villa s besc ikken over een oonka er en slaapka er(s)  kingsi ebe en  

airconditioning, smart-tv, minibar, kluisje en Nespresso-apparaat. De ruime, 

luxueus ingerichte badkamer is van alle gemakken voorzien. Zoals een bad en 

separate o c e  alsook een bbele asta el  asten vana   jaar ijn elko

River Villa - 1 Slaapkamer (ca    a   vol )  r i e  s eervolle s ite et 

woonkamer en slaapkamer. Ruim terras met sofagedeelte, eettafel, Balinees 

bed en swim up pool die in verbinding staat met het rivierzwembad. 

River Villa - 2 Slaapkamers (ca    a   vol )  et een e tra slaapka er 

en een extra badkamer.

Pool Villa (ca    a   vol )  r i e villa et aparte oonka er en 

slaapkamer. Met privézwembad.

Grand Pool Villa - 1 Slaapkamer (ca    a   vol )  gelegen tegenover 

de golfbaan met privézwembad. Woonkamer en aparte slaapkamer.

Grand Pool Villa - 2 Slaapkamers (ca    a   vol )  et een e tra 

slaapkamer en 2 badkamers

Grand Pool Villa - 3 Slaapkamers (ca    a   vol )  et t ee e tra 

slaapka ers en  ba ka ers
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Paradise Pool Villa (ca    a   vol )  r i e  nieke villa et rie 

slaapka ers   ba ka ers en priv e ba

e agoon Villa s besc ikken over een separaat ( oor  villa s ge eel ) e ba

Lagoon Villa - 1 Slaapkamer (ca    a   vol )  nieke in A rikaanse 

stijl ingeric te  over e lag ne gebo e paalvilla  e e open plan s ite ligt 

tegenover de golfbaan. 

Lagoon Villa - 2 Slaapkamers (ca    a   vol )  et een e tra slaapka er 

en 2 badkamers.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

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

naar de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

iver Villa  Slaapka er

iver Villa  Slaapka ers (o b v   pers )

ool Villa et riv e ba  

ran  ool Villa slaapka ers (o b v   pers )

Extra    rela ing assage van  in ten per persoon per verblij

Vroegboekkorting   bij aanko st op  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Welkomstattentie  es ava bij aanko st  

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Dit resort wordt gekenmerkt door exclusiviteit, elegantie en en is Ideaal voor

gasten die luxe, privacy en ontspanning zoeken

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en toeslagen voor al pension  vraag  reisa vise r 

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

Lagoon Villa

River Villa

Grand Pool Villa
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CORALES SUITES & CORALES BEACH
ADULTS ONLY | CULINAIR | FAMILY

�  �  �  �  �

Corales Suites - Villa Suite-2 slaapkamers met zwembad Corales Beach - Junior Suite Adults Only Zwembad

Het Royal Hideaway Corales Resort bestaat uit een adults only hotel - het Corales 

eac   en it een eer gesc ikt otel voor on er an ere a ilies  et orales 

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 concept waar exclusiviteit en modern 

esign ic  verenigen tot een bij on er ge eel  e itgebrei e aciliteiten van 

het resort staan garant voor een geslaagde vakantie. Het kleine strand van 

nra a a bevin t ic  op ca    en et ge ellige vissers orpje a aleta 

met vele restaurants op een steenworp afstand. De luchthaven van Tenerife Sur 

bevin t ic  op ca   k  

FACILITEITEN
Beide hotels beschikken over een eigen receptie en lobby. In de ruime tuinen 

(ca   ) bevin en ic  rie ver ar e o t ater e ba en aarvan 

t ee a lts onl  aarnaast besc ikt orales eac  ook over een in nit pool 

op het dakterras, vanwaar u een fantastisch panoramisch uitzicht heeft. Alle 

zwembaden worden omringd door terrassen met ligstoelen, Balinese bedden

en parasols  Voor e jongste gasten is er een e ba  en e ki scl b van  

tot 12 jaar met een uitgebreid activiteitenprogramma met sport en workshops. 

Babysit op aanvraag en tegen betaling. Het moderne Spa en Wellness Center (ca. 

 ) ee t  be an elka ers  rot erapiecirc it et ro assages  

a a  sa na  sensation o c es en een tnessr i te   k nt ier terec t 

voor verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. Tevens is er een 

barber beautyshop en een Spaboetiek. In de directe omgeving bevinden zich 

eer ere gol banen en atersport aciliteiten  r is ook e ogelijk ei  o  

 ra to te parkeren tegen betaling en etsen te ren  asten van bei e 

hotels hebben toegang tot alle diensten en faciliteiten van het resort wanneer 

e o er ijn an  jaar  asten on er e  jaar k nnen geen gebr ik aken 

van aciliteiten o  iensten ie beste  ijn voor a lts onl  

 verblij t ier op basis van logies ontbijt  asten van orales S ites genieten et 

ontbijt in et livia b etresta rant (o a  et nat rlijke en lokale pro cten)  

et  la carte resta rant Star s  et terras en ee ic t serveert e iterrane 

gerechten voor lunch en grillspecialiteiten voor diner. Gasten van Corales Beach 

ontbijten en ineren in b etresta rant A  Atlantic oo  perience  ook et 

mediterrane en internationale gerechten. Het Italiaanse à la carte restaurant 

Il Bocconcino by Royal Hideaway is open voor diner en in San Hô worden 

Japanse/Peruaanse specialiteiten geserveerd met een Canarische twist (adults 

onl )  et et een ic elin ster bekroon e resta rant l inc n e an arlos 

staat onder leiding van sterrenkok Juan Carlos Padron en serveert exclusieve 

gerec ten (vana   jaar)  a elataria is een tra itionele Italiaanse ijssalon  

ares a Atlantic oo top ar is een lokale cocktailbar (vana   jaar)

ACCOMMODATIE

Royal Hideaway Corales Suites et resort telt in totaal  s ites aarvan 

 in et orales S ites  e elegante en o erne s ites ijn itger st et 

aircon itioning  kl isje  i  tv en inibar(tegen betaling)  a ka er et ba  

regendouche, badjassen, slippers.

Deluxe Suite (ca    a   pers  o   vol    kin  t   jaar)  o erne 

s ite et oonka er et so abe  ( ) en volle ig ingeric te ke ken  

slaapkamer met badkamer met bad en aparte douche. Met terras met ligbedden 

en ee ic t (ca   )  

Deluxe Suite - 2 slaapkamers (ca     a   pers )  oonka er  t ee 

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 ( o t ater) en 

twee terrassen, één met zeezicht, de ander met bergzicht. Op zwembadniveau.

Villa Suite met wembad (ca    a   pers )  gelegen in een a gelegen 

gedeelte van het resort. Met woonkamer, aparte slaapkamer en compleet 

ingeric te ke ken  i  terras (ca   ) et e ba  ok boekbaar et  

slaapkamers als Villa Suite - 2 slaapkamers met wembad (ca    a   

pers ) et terras van ca    

uple  Villa Suite - 2 slaapkamers met wembad (ca    a   pers )  

over twee verdiepingen, met woonkamer, twee aparte slaapkamers en compleet 

ingeric te ke ken  i  terras (ca   ) et e ba  

Penthouse Suite - 2 slaapkamers (ca    a   pers )  r i ere s ite et 

woonkamer, twee aparte slaapkamers en compleet ingerichte keuken. Ruim 

terras (ca   ) et panora isc  ee ic t  ok boekbaar op e e ver ieping 

met zwembad als Penthouse Suite - 2 slaapkamers met wembad (ca   ) 

en terras van ca    
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Adults Only Zwembad

Ro al Hideawa  Corales each adults onl  Alle 121 moderne Junior Suites 

besc ikken over aircon itioning  kl isje  i  tv en inibar(tegen betaling)  

Badkamer met bad, aparte regendouche, badjassen, slippers en haardroger.

Junior Suite ee icht (ca    a   vol )  r i e en o erne open plan 

s ite  gelegen op e e en e ver ieping  alkon van ca    et ligbe en  

ok boekbaar op e e en e ver ieping als Junior Suite Panoramisch ee icht 

of met jacuzzi op het balkon als Junior Suite met jacu i gelegen op e e 

verdieping. Deze laatste twee kamertypes geven u toegang tot het zwembad op 

het dakterras. 

Indicatieprij en per persoon inclusief   overnac tingen o b v   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

el e S ite orales S ites

el e S ite  Slaapk  or  S ites (o b v   pers )

el e S ite  Slaapk  or  S ites et e ba

nior S ite ee ic t orales eac

Geldig voor Suites  each:

Extra   atercirc it Spa (  in ten)per persoon per verblij  bij in   nac ten verblij  van 

 t  

Long Stay   bij in  nac ten verblij  van  t   en  bij in  nac ten 

verblij

Mealupgrade  pgra e van logies ontbijt naar al  pension bij verblij  van  t   

(alleen gel ig bij Corales Beach)

Seniorenkorting   bij  jaar o  o er bij verblij  van  t   en van  

t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt vana   t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al pen-

sion  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  eisin or atie ie ac terin e e broc re
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GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �    SUPERIOR  

Ontworpen als een groot paleis met paviljoenen, torens en tuinen, volgt het Gran 

eli  alacio e Isora (o cieel vij sterren) e conto ren van e k stlijn aan 

de voet van de majestueuze vulkaan de Teide. Het zal u hier zeker bevallen 

van ege et c linaire aanbo  e vele aciliteiten en e r st  et resort ligt bij 

een art stran  ca   a to in ten van osta A eje  e l c t aven ligt op ca  

 k

FACILITEITEN
Fraaie entree met uitzicht over het hart van het resort; het Atlántico plein. 

rote lag nevor ige in nit pool  Ver er een a ilie  een a lts onl  

een kinderzwembad en een apart peuterbad omgeven door terrassen met 

ligbe en en parasols   tennisbanen   pa lebanen en een tennissc ool  

inicl b en bab cl b  In e o erne Spa b  larins (   vana   jaar) 

een binnenzwembad met jacuzzi, hydromassagebedden, sauna, Turks bad, 

rela r i te  kapper  tnesscenter en ealt cl b  ier k nt  terec t voor 

diverse schoonheidsbehandelingen en 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 ijnproeverijen  e ver orging is op basis van logies ontbijt  

al pension en all incl sive (niet in  evel at eli  ran alacio e Isora) 

ijn ogelijk  et oo  arket angea is geopen  voor ontbijt  l nc  en iner 

et s o cooking en internationale c isine  Voor  la carte gerec ten tij ens 

iner k nt  terec t in et Italiaanse lio en voor A iatisc e gerec ten in a i  

Agave naast e in nit pool serveert e a t entieke e icaanse ke ken voor 

l nc  en iner  e iterrane rijst  en visspecialiteiten in asis  Voor et beste 

vlees it et askenlan  en e SA oet  in et o Steak o se ijn  Ten slotte 

ijn er t ee a lts onl  resta rants  a Terrasse b  orge enate en e istrot 

Provençal, beide in het RED Level at Gran Meliá Palacio de Isora. Voor sommige 

resta rants gel t een ressco e  Voor snacks en ijsjes is er e asis Ice rea  

Een aantal bars waaronder de Areia Beachbar aan het strand, Bar Garden, een 

lo ngebar bij et e ba  en e e s b et s avon s vaak live iek  

rs roo service

ACCOMMODATIE
Alle  ver org  ingeric te ka ers en s ites ebben aircon itioning  kl isje  

inibar  strijk aciliteiten  i o ockingstation  atscreen tv  aro at erapie 

en hoofdkussenmenu. Badkamer met jetdouche, haardroger, badjassen en 

slippers. Balkon of terras. Een eventuele derde persoon of kind slaapt op een 

so abe  (  c )

Deluxe Kamer (ca    a   vol  o   vol    kin )  co ortabele ka er 

met uitzicht op het resort en de tuinen. Ingericht met mahoniehouten meubelen 

en stenen vloeren. Badkamer met apart toilet. Met privéterras of balkon. Ook 

boekbaar als elu e ij ee icht Kamer of als elu e ee icht Kamer

Tweekamer Master Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  r i e en 

lichte suite met woonkamer, eettafel en sofabed. Slaapkamer met kingsizebed. 

Badkamer met whirlpool en regendouche. Met resortzicht. Ook boekbaar als 

Tweekamer aster Suite Gedeeltelijk ee icht

Driekamer Master Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  co binatie 

van een Deluxe Kamer en een Tweekamer Master Suite.

Family Villa Ocean Front (ca    a   vol    kin )  priv villa aan et 

strand. Ruime badkamer met whirlpool, toiletartikelen voor zowel volwassenen 

als kin eren  riv t in van ca    et ver ar  priv e ba  ligbe en 

en Balinese bedden.

Het RED level gedeelte van het Gran Meliá Palacio is het exclusievere gedeel-

te en telt  elegante open plan ka ers en villa s  

et is eigenlijk een apart otel binnen et resort voor a lts onl  (vana   

jaar)   betekent eal ceptional i erences  et tal van e tra services  

zoals de RED Level Lounge met privé-check-in, dvd-bibliotheek, business-

center met internettoegang, butlerservice, exclusieve toegang tot het adults 

onl   evel e ba  continentaal en  la carte ontbijt  ater  ko e  en 

theeservice gedurende de gehele dag, aperitief, snacks en een open bar in de 

namiddag. Speciale kortingen in de Spa by Clarins. In de kamer een Nespres-

so apparaat en agelijks een krant  Voor iner is er et  evel esta rant 

en o nge et een ooi terras a Terrasse  voor visspecialiteiten en e is-

trot Provençal voor lunch. Daarnaast kunt u gebruik maken van alle overige 

restaurants, bars en faciliteiten van het resort. 
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RED Level Kamer (ca    a   vol )  or  elke oc ten  akker et een 

prac tig it ic t op e kli en van os igantes o  e t inen van et resort in 

deze ruime kamer met sofabed en met mahoniehouten en stenen vloeren.

Ook boekbaar als RE  Level Kamer ij ee icht

RED Level Whirlpool Kamer (ca    a   vol )  e e ka er ee t een 

jacuzzi op het balkon of terras. Boekbaar met ij ee icht, ee icht of met een 

groot terras (ca   )

RED Level Ocean Front Garden Villa (ca    a   vol )  een roo vakantie 

aan zee in deze prachtige privévilla. Open plan woon-/ slaapkamer, inloopkast, 

minibar en dvd-speler. Badkamer met jetdouche, whirlpool en apart toilet. Ca. 

  t in et priv e ba  alinese be en en eetta el (li o sineservice 

binnen e erlan  inbegrepen)

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

el e a er

el e ee ic t a er

T eeka er aster S ite esort ic t (  pers )

 evel a er 

 evel irpool ij ee ic t

 evel  cean ront ar en Villa   

Hone moon:  es ava ijn en r it bij aanko st op e ka er en  iner voor  personen tij-

ens verblij  (e cl  rankjes) bij in verblij  van  nac ten

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   

in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  toeslagen voor al -

pension en all incl sive  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie 

zie achterin deze brochure.

Deluxe Kamer

Red Level zwembad

RED Level Ocean Front Garden Villa
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THE RITZ-CARLTON, ABAMA
CULINAIR | FAMILY | GOLF

�  �  �  �  �   DELUXE

Suite

it eer opvallen e  in terrakle r gesc il er e resort  ligt bij on er ooi tegen 

een elling en or t o geven oor een it on erlijke vegetatie et eer an 

 versc illen e planten  tallo e pal bo en en een sc itteren e gol baan  

et aan ee gelegen resort bie t a e bene en e panora a s over e 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 

villaka ers  ater is een belangrijk on er eel van Aba a  it ko t ter g in e 

vele meertjes en watervallen die door het resort stromen. Het hotel ligt in Guia 

Isora  ca   k  van San an en ca   k  van osta A eje

FACILITEITEN
Elegante lobby met boetiekjes. In de tuinen bevinden zich in totaal zeven 

(ver ar e) oet ater e ba en   voor ita el gasten en  voor gasten 

van e villa s  o geven oor onneterrassen et ligbe en en parasols  r 

ijn o el een a lts onl  als een a ilie e ba  ela ation area voor 

volwassenen. Er is vervoer tussen de lobby, de villas en het strand. Ritz Kids 

l b Village (  jaar    tegen betaling) et versc illen e activiteiten 

zoals theater, astronomie en knutselen. Babysit op aanvraag en tegen betaling. 

Naastgelegen 18-holes golfbaan met golfacademy, clubhuis en pro-shop. Tevens 

beschikt Abama over een cycling center. Via op maat gemaakte routes verkent 

u het fraaie landschap van Tenerife. Klein maar fraai strand dat bereikbaar is 

via een lift. 

itgebrei  ellness  Spa enter (ca    tegen betaling en vana   jaar) 

met zwembad en massagewatervallen, onderwatermassagestralen, sauna, 

stoombaden, Kneipp-douches, iglo, hydrotherapie, Vichy-douches, Rasul- en, 

schoonheidsbehandelingen, massages. Verder het Spa Café met terras. 

oven e Aba a bevin en ic  een tnesscl b et o erne apparat r   

tennisbanen en  pa letennisbanen (tegen betaling)

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  e e it 

iverse resta rants en bars  aaron er et a Veran a voor et ontbijtb et  

l ira or et panora isc  it ic t voor ontbijt  l nc  en iner et vis  en 

rijstspecialiteiten  et Italiaanse resta rant Verona  asa l b op e gol baan  

T oko et internationale en Spaanse gerec ten bij et e ba  voor l nc  

en diner en de met Michelin-sterren bekroonde restaurants Abama Kabuki 

( apans   ster) en  (go r etresta rant   sterren)  T e eac  l b aan et 

strand serveert salades, snacks en hamburgers. Ten slotte het Deli Café met 

terras en e lobb bar  r is rs roo service  

ACCOMMODATIE
Alle  r i e ka ers en s ites ijn l e s ingeric t en voor ien van 

aircon itioning  it oek  atscreen tv  espresso apparaat  strijk aciliteiten  i  

telefoon, minibar en kluisje. Badkamer met bad, aparte douche en badjassen. 

Balkon of terras met zitje. 

Hoofdgebouw Citadel

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  s eervolle ka er in e en aagse stijl 

met zitgedeelte. Marmeren badkamer met spiegeldeuren, design badkuip en 

aparte douche. Met resortzicht. Ook boekbaar met zeezicht. 

Junior Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i ere slaapka er 

met open plan zitgedeelte en inloopkast, ingericht met elegante houten 

meubelen en met resortzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  oonka er  lo nge en 

a gesc ei en eetka er  Slaapka er et nat rlijke aterialen  et resort ic t  

Ook te boeken met zeezicht.

elu e Kamer ee icht en Suite ee icht ijn ook te boeken als Club Deluxe 

ee icht en Club Suite ee icht  e ka ers ijn alleen boekbaar voor 

vol assenen en gelegen in e ita el op e e ver ieping  Als e tra service 

krijgt  e e cl sieve c eck in en c eck o t in e l b o nge  e l b concierge 

service en toegang tot e l b o nge voor ontbijt  lic te snacks  ors oe vres 

en drankjes. Exclusieve toegang tot het Persian Garden zwembad in de Citadel.

Rit -Carlton Suite (ca    a   pers )  t ee slaapka ers  inloopkast  

groot woongedeelte, lounge en eetkamer, 2 marmeren badkamers. Jacuzzi op 

het balkon en zeezicht. 

Royal Suite (ca    a   pers )  oonka er en eetka er et ke ken   

slaapkamers met badkamers met douche en hydromassagebad. Japanse tuin 

et terras (ca   ) en jac i  
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Villa Deluxe kamer

VillasSuite

Imperial Suite (ca    a   pers )  e e s ite  gelegen op e bovenste 

verdieping, bestaat uit een woonkamer, keuken en bar met marmeren vloer. 

Twee ruime slaapkamers met badkamers, voorzien van sauna-douche en 

jac i  root terras (ca   ) et tropisc e planten en ver ar  e ba  

Gasten in de Ritz-Carlton Suite, Royal en Imperial Suite ontvangen de 

volgen e e tras  VI  c eck in in e s ite  VI stat s ge ren e et verblij  

elko stpresentje  agelijks ontbijt in e s ite o  in een resta rant naar ke e  

assistentie van een Personal Suite Ambassador (limousineservice binnen 

e erlan  inbegrepen)

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

el e a er esort ic t ita el

nior S ite ee ic t ita el

S ite esort ic t ita el

l b S ite ee ic t ita el (a lts onl )  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

N  Het hotel is be ig met enkele renovatiewerk aamheden  erhalve is de beschrijving van 

owel de faciliteiten als de kamers onder voorbehoud  Ten tijde van de productie van de e bro-

chure december 2022  was dit nog niet de nitief bekend  Voor nadere informatie raadpleeg 

uw reisagent of neem contact op met on e Lu ur  Travel Consultants  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en toeslagen voor al pension  vraag  reisa vise r 

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

Het exclusieve Villa Club gedeelte van The Ritz-Carlton, Abama tussen 

het hoofdgebouw en de zee wordt omgeven door tropische tuinen 

en bestaat it   gesc akel e villaka ers in gebo en et rieten 

aken ie in versc illen e lagen ijn opgetrokken en alle ric ting ee 

ijn gebo  it ge eelte bevat vier e ba en  aaron er e l 

ira or In nit  pool (alleen voor gasten vana   jaar)  asten van 

e villa s genieten o a   assistentie van et Villa A bassa or Tea  

elko st a enities  ontbijtb et in l ira or  espressoapparaat 

en theezetfaciliteiten, digitale internationale kranten en magazines, 

strijkservice voor  kle ingst kken per ka er per verblij  e ren e 

e ag or en bij et e ba  gratis canap s  ris rank en sapjes 

verstrekt  ij onson ergang or en gratis rankjes geserveer

Villa Deluxe Kamer (ca    a   pers )  r i e  s eervolle ka er 

met kingsizebed. Met terras met tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Villa Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i e s ite 

met woonkamer en aparte slaapkamer en terras met tuinzicht. Ook 

boekbaar met zeezicht. 

ovengenoe e villaka ers ijn ook boekbaar in een e cl sieve rij 

speci ek voor gasten vana   jaar (adults only)

Kamertype apr jun aug okt

Villa el e ka er T in ic t

Villa S ite ee ic t     

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

N  Het hotel is be ig met enkele renovatiewerk aamheden  erhalve is de be-

schrijving van owel de faciliteiten als de kamers onder voorbehoud  Ten tijde van 

de productie van de brochure december 2022  was dit nog niet de nitief bekend  

Voor nadere informatie raadpleeg uw reisagent of neem contact op met on e Lu ur  

Travel Consultants  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en toeslagen  vraag  reisa vise r o  be oek 

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

THE RITZ-CARLTON, ABAMA 
VILLAKAMERS

�  �  �  �  �   DELUXE
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LAS TERRAZAS DE ABAMA
FAMILY | GOLF 

�  �  �  �  �   

Suite-Appartement 2 slaapkamers

De exclusieve suite-appartementen van Las Terrazas de Abama bevinden zich 

ic t bij e i estk st  in e b rt van a e Isora  et resort ee t van ege 

e at ogere ligging (ca   eter oogte) een raai it ic t op et eilan  

La Gomera en de Atlantische Oceaan. Het wordt omringd door subtropische 

t inen en pal bo en en bie t e gasten veel ogelijk e en o  te genieten 

van een welverdiende vakantie. Het is geschikt voor families maar ook voor 

gasten ie van r st o en  In et resort ijn vele vrijetij s ogelijk e en 

binnen an bereik  eniet van e on  ooie lan sc appen  ijne e ba en 

en eerlijke gastrono ie  e l c t aven bevin t ic  op ca   k  a stan

FACILITEITEN 
 rs receptie gelegen in et oo gebo  et gastrono isc e inkel et 

lokale a bac telijke pro cten en een r i e selectie ijnen  as Terra as 

e Aba a ligt op e gol baan ( oles) Aba a et eigen cl b o se  bar  

resta rant  gol aca e  en it ic t op ee  Ver er ijn er rie ver ar e 

zwembaden omgeven door terrassen, ligbedden en parasols. Er is tevens een 

kin er e ba  en kin eroppas (tegen betaling)  Voor e jongste gasten (  

jr) is er et i s a p et agelijks vele le ke activiteiten (tegen betaling)  In 

et naastgelegen T e it arlton  Aba a ijn  tennisbanen   pa lebanen en 

een tennissc ool (op  k  en tegen betaling)  p slec ts t ee kilo eter ligt 

een an stran  ( la a Aba a)  bereikbaar via een gratis pen el ienst  Tevens 

is er een tnessr i te   k nt in  apparte ent een personal trainer laten 

ko en en er is een ogelijk ei  tot assages (bei e tegen betaling)  Ten slotte 

is er parkeergelegen ei   verblij t ier op basis van logies ontbijt  ogies is 

ogelijk  et  la carte resta rant elvin is geopen  voor ontbijt en vij  aal 

per week voor diner. U kunt hier genieten van het vakmanschap van de Michelin- 

sterrenkok Martín Berasategui. Het restaurant heeft een fraai buitenterras 

en bie t eer gevarieer e gastrono isc e ogelijk e en et een speciale 

selectie van lokale pro cten ie een niek c linair aanbo  versc a en  e 

snack poolbar Sunway serveert kleine gerechten en drankjes gedurende de dag. 

ACCOMMODATIE
e  s aakvolle en in ivi eel ingeric te s ite apparte enten ijn 

ver eel  over  versc illen e gebo en op versc illen e nivea s aarbij e 

apparte enten op e bovenver iepingen bereikbaar ijn per li t  e apparte

enten ijn versc illen  a inric ting aar alle itger st et aircon itioning  

i  satelliet tv  ko e t ee et aciliteiten en een kl isje  Ver er een volle ig 

ingerichte keuken met wasmachine, koelkast, magnetron, keukengerei, 

elektrisc e aterkoker  vaat asser  oven en as roger  Ver er strijk aciliteiten  

oonka er et eet oek  a ka er(s) et ba  en o  o c e  ba jassen en 

slippers. Balkon of terras met zitje. 

Suite-Appartement Gedeeltelijk ee icht (ca    a   pers )  lic t en r i  

et oonka er en aparte slaapka er  et ge eeltelijk ee ic t en t in ic t

Suite-Appartement - 2 Slaapkamers Gedeeltelijk ee icht (ca    a   

pers )  r i er  elegant apparte ent et t ee slaapka ers en tevens en s ite 

badkamers. Ook boekbaar met ee icht. 

Suite-Appartement - 3 Slaapkamers Gedeeltelijk ee icht (ca    a  

 pers )  i eaal voor a ilies  et rie en s ite ba ka ers  ok boekbaar et 

ee icht   

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van Teneri e  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

S ite Appart  e eeltelijk ee ic t

S ite Appart   Slaapka ers ee ic t (  vol )     

S ite Appart   Slaapka ers ee ic t (  vol )     

Long Stay   korting bij in  nac ten verblij  van  t  

Seniorenkorting   bij  jaar en o er bij verblij  van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en kin erkortingen en toeslagen  vraag  reis

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

Villa 1 slaapkamer met  jacuzzi
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Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

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 

arc itect r  et otel ee t een benij ens aar ige ligging in et i esten 

van Tenerife met fraai uitzicht over de Costa Adeje, La Gomera en de kust. Het 

stran  van a aleta ligt op ca    en e l c t aven eina So a op ca   k

FACILITEITEN
e belangrijkste aciliteiten bevin en ic  in et oo gebo  at or t 

gedomineerd door een centraal plein waar zich de receptie, een kleine supermarkt 

en e inicl b (  jaar  gratis) bevin en  Tevens is er een internet oek en 

een kapper (op a spraak en tegen betaling)  In et centrale ge eelte van et 

complex liggen twee verwarmbare zwembaden op verschillende niveaus en een 

kinderzwembad, omgeven door ligbedden en parasols. Voor de jongste kinderen 

is er een speelplaats  ab sit is ogelijk  Ver er bie t et otel een p tting 

green  tnessr i te  s as baan (tegen betaling) en parkeergelegen ei  

Reservering van greenfees voor verschillende golfbanen in de omgeving is 

ogelijk   k nt voor sc oon ei s  en lic aa sbe an elingen terec t in et 

Naiad Wellness center, waar zich ook een thermaal circuit, hydromassagebad, 

sensation-douches, een Turks bad en Finse sauna bevinden.

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension  la carte is ogelijk  

et ontbijtb et en et  la carte iner et t pisc  anarisc e gerec ten 

worden geserveerd in restaurant La Torre op de eerste verdieping van het 

centrale plein  In e poolbar l e asis bij et e ba  k nt  snacks  ijsjes  

rankjes en lic te aaltij en bestellen  s Avon s is et eerlijk vertoeven in e 

Plazabar met een cocktail.

ACCOMMODATIE
otel S ite Villa ar a besc ikt over  villa s ie alle versc illen  en s aakvol 

ijn ingeric t  lke villa is niek en ee t een o ern interie r et r stige  

ne trale kle ren  e gesc akel e villa s et priv t in en ee ic t ijn voor ien 

van een compleet ingerichte open keuken met keramische kookplaat, oven, 

koelkast en agnetron  Ver er een oonka er et s art tv  i  en in ivi ele 

aircon itioning  nkele villa s ijn gesc ikt voor in ervali en  In alle villa s is 

plaatsing van een bab be je ogelijk

Villa - 1 slaapkamer (ca    a   vol    kin )  ver eel  over t ee 

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 jacu i ( a   pers )  

Villa - 2 slaapkamers (ca    a   pers )  n slaapka er bevin t ic  

op de begane grond en de andere op de eerste verdieping. Ook boekbaar met 

jacuzzi in de tuin als Jacu i Villa.

Pool Villa - 3 slaapkamers (ca    a   pers )  t ee slaapka ers et 

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 ellavista

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

Villa   Slaapka er (o b v   pers )

Villa   Slaapka ers (o b v   pers )

ac i Villa   Slaapka ers (o b v   pers )

ool Villa   Slaapka ers (o b v   pers )       

Kamerkorting  bij verblij  in een Villa  slaapka er  Villa  slaapka er et jac i  Villa  

slaapka ers en een Villa  slaapka ers et jac i van  t   in ien geboekt 

voor   bij verblij  in een ool villa  slaapka ers van  t   en van 

 t   in ien geboekt voor 

Long Stay   korting bij in  nac ten verblij  van  t   en van  

t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension en volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie 

achterin deze brochure.

Villa 1 slaapkamer met  jacuzzi
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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 

s r en  an arote bie t naast an  en lavastran en ook een bij on er v lkanisc  lan sc ap et eer an  v lkanen

AUTOHUUR
e otels op ertevent ra en an arote bie en ij 

aan inclusief privétransfers. In plaats hiervan kunt 

u ook kiezen voor een huurauto of voor een paar 

agen een a to ren en e e bij  otel laten 

bezorgen.

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Op Fuerteventura heeft vooral het Secrets BAhia Real

ons hart gestolen en op Lanzarote het Hotel Princesa

ai a  ijk op pagina s  en 

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 

ank ij e agni eke stran en ont ikkel  tot een 

uitstekende vakantiebestemming.

ij selecteer en ier et antastisc  gelegen 

elegante en stijlvolle Secrets a ia eal esort 

 Spa (a lts onl ) et een oog servicenivea  

Aan de oostkust van het eiland treft u de moderne 

ba plaats aleta e ste  ier bie en ij e 

kle rrijke oase S eraton ertevent ra aan  en 

goede keuze, speciaal voor gezinnen met kinderen. 

Aan e oles gol baan ko en ij voor et 

kn sse  in t pisc  anarisc e stijl gebo e otel 

Elba Palace Golf & Vital . 

LANZAROTE
Lanzarote is het op drie na grootste eiland van de 

arc ipel  In et ationaal ark Ti an a a krijgt 

u een goed beeld van het unieke maanlandschap 

van et eilan  Vlakbij et op et i elijke p ntje 

gelegen Playa Blanca liggen de mooiste stranden 

van Lanzarote, de Playas de Papagayo. 

In het oude centrum van de bekende, centraal 

gelegen ba plaats erto el ar en  bie en ij 

u Hotel Fariones, direct aan zee en strand en op 

loopafstand van alle gezelligheid. Playa Blanca is 

inmiddels uitgegroeid tot een vakantiecentrum 

van formaat met een grote jachthaven en een 

aantrekkelijke aneerbo levar  langs et stran  

De gezellige authentieke kern van het voormalige 

vissersplaatsje is gelukkig goed bewaard gebleven. 

ij selecteer en ier et iterst aangena e  in 

anarisc e neokoloniale stijl gebo e rincesa 

Yaiza met veel faciliteiten en activiteiten.

Ten slotte is er het fraaie adults only resort 

Secrets an arote  r stig gelegen nabij e beken e 

jachtaven van Puerto Calero.

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Costa Calma

Puerto del Rosario

Corralejo
Puerto del Carmen

Arrieta

Playa Blanca
Arrecife

    
Princesa Yaiza

Los Fariones

Secrets Lanzarote

      Sheraton
          Elba Palace

Secrets Bahia Real

uerteventura  Lan arote Jan eb rt Apr ei Jun Jul Aug Sep Okt Nov ec

agte perat r in   

aterte perat r in   

onne ren per ag   

agen et enige neerslag   

Los Fariones, Lanzarote

Junior Suite Poolview
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Corralejo | Fuerteventura | SPANJE

SECRETS BAHÍA REAL RESORT & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | WELLNESS

�  �  �  �  �

Junior Suite Poolview

legant en stijlvol a lts onl  resort et vele aciliteiten op een raaie locatie  in 

het noorden van Fuerteventura. Vanuit het hotel heeft u directe toegang tot een 

klein vulkanisch strand met ligbedden en parasols. De beroemde duinen van het 

Corralejo Natural Park met een schitterend lang zandstrand liggen op ca. 1 km 

a stan  e l c t aven bevin t ic  op ca   k  

FACILITEITEN
Elegante lobby en twee fraaie zoetwaterzwembaden, waarvan 1 verwarmbaar, 

met zonneterrassen. Fitnessruimte en aan het strand verschillende watersporten 

(tegen betaling)  e Secrets Spa b  at ra iss  (  ) bie t on er 

meer een zwembad met onderwatermassage, hydrojets, hydromassagebad, 

stoombad, sauna en gelegenheid tot schoonheidsbehandelingen en massages. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension ( iner alleen in 

arket a ) en nli ite  r  ijn ogelijk ( et o a   la carte go r et 

ining  onbeperkt een selectie van (non )alco olisc e rankjes  rs 

conci rgeservice en agelijkse aanv lling van e inibar et ris rankjes  bier 

en ater  esta rants ( isselen  geopen )  arket a  voor ontbijt en iner in 

b etvor  Seasi e rill l nc  bij et e ba  voor e iterrane specialiteiten 

en visgerechten, Bay Lounge voor lunch aan zee met lokale keuken en cocktails 

(niet inbegrepen in nli ite  r )  o o  anarisc  resta rant voor iner 

met lokale gerechten. Verder het Japanse Himitsu, gespecialiseerd in pan- 

Aziatische gerechten. Ten slotte Olio met mediterrane gerechten voor diner, het 

Italiaanse Nebbiolo voor diner en Barefoot Snack Bar voor drankjes of een lichte 

lunch. Lobbybar Rendezvous, waar zich ook voor de Preferred Club gasten Coco 

a  bevin t voor rankjes  snacks t ssen  en  r  ocktail ar ock 

& Ball met dansvloer en DJ, Sugar Reef met chill-out muziek en balibedden.

ACCOMMODATIE
Alle  s ites ijn elegant ingeric t en voor ien van aircon itioning  inibar  tv  

kl isje  ko e  en t ee et aciliteiten en i  ar eren ba ka er et slippers  

badjassen en haardroger. Terras of balkon.

Junior Suite (ca    a   vol )  elegante en co ortabele open plan s ite  

met tuin-/zwembadzicht. Ook boekbaar met ij ee icht of ee icht.

Junior Suite Deluxe (ca    a   vol )  r i ere open plan s ite gelegen 

op de begane grond met tuinzicht. Ook boekbaar met ee icht.

Grand Junior Suite Deluxe (ca    a   vol )  gelegen op e begane gron  

met uitzicht op zee en het eiland Lobos, met groot terras.

ij verblij  in e Preferred Club ontvangt  e tra services aaron er persoonlijke 

check-in/-out, exclusieve conciërgeservice, een suite gelegen in het meest 

exclusieve gedeelte van het hotel met premium amenities en kussenmenu. 

Ver er een agelijks ontbijt et een e cl sie  en  in een speciaal gereserveer  

gedeelte in het Market Café restaurant en snacks en drankjes in de middag in 

de Preferred Club Lounge met butlerservice en tablets. Minibar met water, non-

alcoholische drankjes en lokaal bier.

Preferred Club Junior Suite ee icht (ca    a   vol )  raaie open plan 

suite gelegen op de begane grond, 1e of 2e verdieping.

Preferred Club Junior Suite elu e ee icht (ca    a   vol )  r i ere 

open plan suite gelegen op de begane grond.

Preferred Club aster Suite (ca    a   vol )  oonka er en slaapka er 

ge ecoreer  in koloniale stijl  gesc ei en oor een sc i e r  inloopkast  apart 

toilet, douche en hydromassagebad. Balkon met ligbedden en zeezicht.

Indicatieprij en p p  incl :  overnac tingen o b v   pers   vliegreis naar en van ertevent ra  

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

Kamertype apr jun aug okt

nior S ite

nior S ite el e rontaal ee ic t

re  l b nior S ite ee ic t

Hone moon:  korting en r it en cava ijn op e ka er bij aanko st  c a pagne ontbijt 

in e ka er  per verblij  en  korting op Spa be an elingen bij in  nac ten verblij  van 

 t  

Long Sta :  korting bij in  nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en toeslagen voor al pension o  nli ite  r  vraag 

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

68-111 SPANJE  - GRAN CANARIA TM LANZAROTE.indd   105 07-12-2022   12:15

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/gran-hotel-atlantis-bahia-real/fuerteventura/canarische-eilanden


106 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Fuerteventura | Caleta de Fuste
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Deluxe Kamer

en bij on er aangena e en kle rrijk ingeric te oase te i en van 

zonovergoten stranden. Vanwege de vele faciliteiten is Sheraton Fuerteventura 

een goe e ke e voor een eerlijke vakantie op ertevent ra  eker 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
eceptie  b sinesscenter en i  in et ge ele otel  rie oet ater e ba en 

( aarvan n ver ar baar)  ver ar baar kin erba  boetiek  inicl b  t  

12 jaar, speeltuin, tennisbaan, minigolfbaan en pitching & putting green. Spa 

T alasso esperi es (vana   jaar en tegen betaling) is een   groot 

centr  aar  eerlijk k nt ontspannen in e sa na o  et T rkse ba  iteraar  

kunt u hier ook terecht voor diverse massages en schoonheidsbehandelingen. 

en ver ar  binnenba  vitalit pool en tnessr i te aken eveneens eel 

uit van de Spa. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension  al pension el e 

en volpension ijn ogelijk  In resta rant os Arcos et terras or en o el 

et ontbijt  als et inerb et geserveer  a Veran a bie t e iterrane 

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 

k nt  terec t in e iano obb  ar  oo service van  tot  r

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 266 kamers en suites, alle smaakvol en comfortabel ingericht en 

voor ien van aircon itioning  kl isje  sc rij ta el  ko e t ee et aciliteiten en tv  

Complete badkamer met ligbad, aparte douche en haardroger.

Deluxe Kamer (ca    in   vol   a   pers )  co ortabele ka er et 

itge eelte en so a  alkon et ( ij ) ee ic t  

Premium Kamer (ca    in   vol   a   pers )  i entiek aan e 

Deluxe Kamer, maar gelegen op de parterre. Terras met tuinzicht. Ook te boeken 

als Family Premium ( in a   vol    kin  t   jaar)

Prestige Family Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)   el e 

Kamers met verbindingsdeur.

Junior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  r i e 

open plan woon-/slaapkamer. Badkamer met jacuzzi. Balkon. Verbindingsdeur 

ogelijk et el e a er  ok boekbaar et terras als Junior Suite Premium

Executive Suite (ca    a   pers )  r i e  elegante s ite et oonka er 

met eettafel en een aparte slaapkamer, inloopkast. Balkon/terras.

Presidential Suite (ca    a   pers )  op e bovenste ver ieping et 

woonkamer, 2 slaapkamers en groot terras (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen)  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

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

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

re i  a er

el e ka er

restige a il  a er

nior S ite

Extra   gratis toegang tot e Spa bij verblij  in een nior s ite  ec tive S ite o  resi ential 

S ite bij aanko st van  t  

Gratis kinderen  eerste kin  t   jaar verblij t gratis op e ka er bij in   vol assenen bij 

verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Gratis nachten   en  bij verblij  van  t   en van  t  

 in een nior S ite

Kamerupgrade  pgra e van re i  ka er naar el e ka er bij verblij  van  t  

 en van  t   in ien geboekt voor 

Long Stay   korting bij verblij  van ini aal  nac ten

Mealupgrade  pgra e naar al pension bij verblij  in een nior S ite re i

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al  

en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac -

terin deze brochure.

SHERATON FUERTEVENTURA
FAMILY | WELLNESS

Tweepersoonskamer Deluxe
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Caleta de Fuste | Fuerteventura | SPANJE

ELBA PALACE GOLF & VITAL HOTEL
ADULTS ONLY | GOLF | WELLNESS

�  �  �  �  �  

Tweepersoonskamer Deluxe

Het Elba Palace Golf & Vital Hotel op Fuerteventura is een luxueus golfhotel, 

alleen voor vol assenen ( )  gren en  aan e eigen oles gol baan  

et otel is in anarisc e stijl gebo  en ligt ca   eter van een groot 

inkelcentr  ca   kilo eter van ee en stran  en ca   kilo eter van e 

l c t aven  en i eale anier o  in alle r st van  vrije tij  te genieten en te 

doen waar u van houdt; golf spelen.

FACILITEITEN
legante entree et s eervolle patio  ibliot eek et agelijks internationale 

kranten en aga ines  kaartta els en sc aak ogelijk e en  In e raaie t in 

et anarisc e ora en a na ligt een groot ver ar  e ba  iverse 

zonneterrassen met Balinese bedden, ligstoelen en parasols. Het hotel beschikt 

tevens over een wellness center met sauna, Turks bad, jacuzzi, zwembad en 

zonneterras. Beautycenter met een keur aan gezichts- en lichaamsbehandelingen. 

aarnaast een agelijks progra a van sportactiviteiten oor een personal 

trainer  et oga  Tai i  tness  a ajogging o  pilates sessies  Voor e 

gol co rse is geen an icap aar el V  vereist (korting voor otelgasten)

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is tevens ogelijk  Voor 

e aaltij en ee t  e ke e it  a  o o  in or eel resta rant voor 

een itgebrei  ontbijtb et o  iner   k nt et ontbijt o  iner gebr iken in et 

resta rant o  op et terras et it ic t op e gol baan  St  An re s  voor  la 

carte aaltij en o  in b etvor  in e open l c t op e patio ( eersa ankelijk) 

o  binnen in et s eervolle resta rant  Tevens ee t  ier e ogelijk ei  te 

kie en voor een iner berei  et ge on e en voe a e ingre i nten  o ega  

een st  voor e ijnlie ebber   k nt ier genieten van e beste ijnen 

in co binatie et een ke r aan e ise anarisc e apjes  r is rs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers ijn elegant ingeric t et rob st e bilair in nat rlijke tinten  

elu e Kamer Golf icht (ca    a   pers )  voor ien van aircon itioning  

atscreen tv  tele oon  inibar  ko e  en t ee et aciliteiten en kl isje  Volle ig 

ingerichte badkamer met separate douche, dubbele wastafel, badjassen en 

slippers. Terras of balkon en panoramisch uitzicht op de golfbaan.

elu e Comfort Kamer (ca    a   pers )  als e el e ka er et 

schitterend uitzicht op de golfcourse en als extra de Comfort Service, bestaande 

it een elko stpresentje  ontbijt in e ka er  ka erjas et slippers  onbeperkt 

toegang tot e T alasso Spa in et S eraton ertevent ra  agelijkse aanv lling 

in de minibar met water, frisdrank en bier, turndown-service en late check-out.

Suite (ca    a   pers    bab )  oonka er en slaapka er  groot balkon  

Ook te boeken met uitzicht op de golfbaan.

Penthouse Suite (ca    a   vol    kin )  gelegen op e bovenste 

verdieping biedt deze suite een geweldig uitzicht over de golfcourse en de zee. 

Naast de slaapkamer beschikt de suite over een ruime living en een marmeren 

badkamer met hydromassagedouche en jacuzzi.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

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

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

el e a er ol ic t

el e o ort a er

S ite

Honeymoon  r it en es ava op e ka er bij aanko st   agen gebr ik (  r per ag)van e 

sauna en jacuzzi in private area.

Long Sta :  korting bij in   nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension  vraag  

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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108 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Lanzarote | Puerto del Carmen

HOTEL FARIONES
DESIGN

�  �  �  �  �

Junior Suite

Het direct aan zee en strand gelegen moderne Hotel Fariones bevindt zich in 

het levendige Puerto del Carmen en wordt omringd door een palmentuin. Via 

de promenade bereikt u direct het lange Playa Grande zandstrand. Dit gebied is 

van een kleine vissers aven itgegroei  tot een van e belangrijkste recreatieve 

en gastronomische centra van Lanzarote met restaurants, winkelcentra, musea 

van kunstenaars zoals César Manrique, jachthaven en vissershaven van 

Varadero. Op loopafstand bevinden zich meerdere stranden zoals Playa Chica 

en la a e los ocillos  et otel ligt ca   k  van e l c t aven  

FACILITEITEN
et otel besc ikt over t ee e ba en aarvan e in nit pool in e t in ligt  

o geven oor parasols en ligstoelen  ier bevin en ic  tevens t ee jac i s  

et t ee e e ba  is toegankelijk via e even e ver ieping van et otel en 

is alleen voor gasten ie verblijven in een nior S ite ela  S ites an  cean 

Suites. Hier bevindt zich ook een chill out bar. Als gast kunt u gratis gebruik 

maken van de verschillende faciliteiten in het sportcentrum Centro Deportivo 

ariones at op ca   eter ligt  et een tness  sa na (tegen betaling) en een 

e ba  Ver er  tennisbanen en  pa letennisbanen (tegen betaling)  r 

or en veel activiteitenprogra a s en ivers entertain ent georganiseer  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  et 

oo resta rant serveert ontbijt en iner in b etvor  et s o cooking   

la carte Aziatisch restaurant Kaori met Thaise, Vietnamese en Indonesische 

specialiteiten met fraai uitzicht over de oceaan en de tuinen en Erizo, het 

Macaronesische restaurant. Aan het zwembad een à la carte Pool Restaurant 

voor eerlijke snacks en cocktails en e kiosk ita a voor verse s oot ies  

Verder de Pool Bar, Beach Club, Piano Bar en Dona Juana Cave & Roof Top Chill-

o t ar  In e o nge ar  opgebo  it lavasteen  geniet  van een glas ijn 

en go r et elicatessen  r is rs roo service

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn o ern  elegant en l e s ont orpen en 

itger st et aircon itioning  i  tv  kl isje  inibar  ko e t ee et aciliteiten  

alkon o  terras et (ge eeltelijk) ee ic t en t in  o  e ba ic t  a ka er 

met douche, haardroger, badjassen en slippers. 

Superior Kamer (ca    a   pers  )  co ortabele ka er et ee ic t

Junior Suite (ca    a   pers )  open plan s ite et ee ic t

Vanaf de volgende type kamers ontvangt u de Relax Package Service wat onder 

an ere in o t  go r et  la carte ontbijt op et terras et ee ic t (voora  

reserveren noo akelijk)  agelijkse aro at erapie bij t rn o nservice  

toegang tot et oo top terras (vana   jaar) al aar een onneterras  ver ar  

zwembad en de Chill-out Bar.

Junior Suite Relax (ca    a   vol )  et itge eelte en r i  balkon (  

) et stoelen en jac i  et ee  t in  o  e ba ic t  

Suite (ca    a   pers )  oonka er en aparte slaapka er  et ee ic t

Suite Loft (ca    a   pers )  open plan s ite et itge eelte  et ee ic t  

Suite Oceaan (ca    a   pers )  oonka er en aparte slaapka er  

Badkamer met bad en aparte douche. Groot balkon met zeezicht. 

Grand Suite Fariones (ca    a   pers )  oonka er en  aparte 

slaapkamers met 2 en suite badkamers waarvan een met bad en aparte douche 

en e an ere et o c e  i  balkon (  ) et ee ic t  et een r i er 

balkon (  ) te boeken als Royal Suite Fariones (ca    a   pers )  

(li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

Indicatieprij en p p  incl,:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en van an-

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

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er

nior S ite

Extras   gratis l nc  bij in  nac ten verblij

Honeymoon  o sseren e ijn en aar beien et c ocola e bij aanko st

Long Stay   korting bij in  nac ten verblij  van  t  

Seniorenkorting   bij  jaar o  o er  gel ig in alle ka ert pes be alve e S perior ka er

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   

in ien geboekt voor    

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en toeslagen voor al pension  vraag  reisa vise r 

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

Preferred Club Junior Suite Zeezicht
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109 - SILVERJET VAKANTIES

Puerto Calero | Lanzarote | SPANJE

SECRETS LANZAROTE RESORT & SPA
ADULTS ONLY | WELLNESS

�  �  �  �   SUPERIOR  

Preferred Club Junior Suite Zeezicht

et a lts onl  Secrets an arote esort  Spa (o cieel vij sterren) ee t een 

bevoorrec te ligging irect aan ee  in een r stige o geving nabij e jac t aven 

van erto alero  et otel et grote t inen (  ) is i eaal voor ensen 

ie op oek ijn naar een ro antisc e vakantie en o en van ooie panora a s 

over ee  e l c t aven bevin t ic  op ca   k  a stan

FACILITEITEN
i e lobb  et itge eelte  r ijn  ver ar bare b iten e ba en 

( aarvan  alleen toegankelijk voor re erre  l b) o geven oor terrassen 

et ligstoelen en parasols  An ere sport aciliteiten  een tnessr i te  

tennisbaan en volle balvel  Tevens ets  en ikcentr  (tegen betaling)  

Yoga- en pilates-lessen. U kunt volledig ontspannen in de Secrets Spa by Natura 

Bissé met een verwarmd binnenzwembad, sauna, stoombad, hydromassage, 

onneterras et ligbe en en  be an elka ers voor versc illen e lic aa s  

en gezichtsbehandelingen en massages. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt  al pension en nli ite  r  (all incl sive) ogelijk  In et orl  

a  or en ontbijt  l nc  en iner in b etvor  geserveer  et internationale 

gerec ten en t e a avon en  Voor et iner ijn er et  la carte resta rant 

orto no et Italiaanse gerec ten en et go r et sea oo  resta rant ceana 

et visspecialiteiten van e grill  e are oot rill bistro bij et e ba  bie t 

lichte lunches. Proef het gegrilde vlees in het steakhouse-restaurant Bluewater 

rill en ervaar e A iatisc e ke ken in e o an S s i ar  Ver er ijn er e 

volgen e bars  oco a  voor ko e  t ee en s oot ies  e open lobb bar 

La Habana met een breed scala aan drankjes, de Piano Bar voor livemuziek 

en cocktails, de Sport Bar, de Sugar Reef Bar en The Lounge exclusief voor 

re erre  l b gasten  rs roo service

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ijn e en aags ingeric t en itger st et inibar  

i  tablet  s art tv  aircon itioning  ko e  en t ee et aciliteiten en kl isje  

Badkamer met douche, badjassen,slippers en haardroger. Terras of balkon.

Tweepersoonskamer (ca    a   vol )  elegante en co ortabele ka er  

minder gunstig gelegen. Ook boekbaar met wembad icht of ee icht of met 

agelijks toegang tot e Spa als ellness Kamer ee icht. 

ij verblij  in e Preferred Club ontvangt u extra services waaronder 

persoonlijke c eck in o t  conci rgeservice  ka er gelegen op pre i  

locatie, kussenmenu, minibar met frisdrank en bier, toegang tot Preferred Club 

met zonneterras en lounge met bar met alcoholische drankjes, continentaal 

ontbijt en s i ags ar e en ko e ors oe vres (alleen bij  en AI)  

Ver er een apart e ba  en resta rant orto no voor et ontbijt

Preferred Club Tweepersoonskamer ee icht (ca    a   vol )  

sfeervolle kamer met kingsizebed of 2 twinbedden. Ook boekbaar met directe 

toegang tot het swim-up wembad (ca    a   vol )  

Preferred Club Junior Suite ee icht (ca    a   vol )  r i e open 

plan suite. Preferred Club Suite ee icht (ca    a   vol )  r i e s ite 

met slaapkamer, aparte woonkamer. Badkamer met jacuzzi en aparte douche. 

Ook boekbaar met frontaal ee icht, met jacu i op het terras of met directe 

toegang tot het swim-up wembad (alle a   vol )

Preferred Club Presidential Suite (ca    a   pers )  r i ere s ite 

met woonkamer en slaapkamer met twee twinbedden met frontaal zeezicht. 

Badkamer met douche en jacuzzi (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen)

Indicatieprij en p p  incl,:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en van 

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er

re erre  l b nior S ite ee ic t

Extra  agelijks spa entree voor  r (reserveren noo akelijk) bij verblij  in ellness a er ee ic t

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

 bij verblij  van  t   in ien geboekt voor    bij verblij  van 

 t   in ien geboekt van  t    bij verblij  van  

t   in ien geboekt voor  en alleen gel ig voor e re erre  l b a ers

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en toeslagen voor al pension  nli ite  r  vraag 

uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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SPANJE | Lanzarote | Playa Blanca

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 

anarisc e neokoloniale stijl is gebo  kent veel aciliteiten en activiteiten  

Het Princesa Yaiza Suite Hotel & Resort is direct gelegen aan het mooie gouden 

zandstrand van Playa Blanca, een oud vissersdorpje aan de spectaculaire 

zuidoostkust van Lanzarote. Het hotel heeft een bevoorrechte locatie met 

uitzicht over de zee en de naburige eilanden, Isla de Lobos en Fuerteventura. 

rincesa ai a ligt op ca    van et orpscentr  van la a lanca en van 

e o erne jac t aven arina bicon  e l c t aven ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Fraaie lobby met zitjes en veel planten. Verder winkels, internetfaciliteiten, 

kapsalon en a t eater  T in et o t  en oet ater e ba  en e laatste 

is verwarmbaar. Groot zonneterras, ligstoelen, parasols, jacuzzi en drie 

kinderzwembaden. Sportcentrum met twee verlichte tennisbanen, voetbalveld, 

beac volle ballvel  t ee pa letennisbanen en een tnessr i te van   

Tevens agelijks tnesslessen oals pilates en in oorc cle  e an arote ol  

Course ligt op enkele kilometers afstand. Verder is er de Plaza Princesa Yaiza 

met diverse eetgelegenheden. 

Voor e kleine gasten is er et kin erpara ijs ikolan  (  ) et 

kin erani atie  kin ersport aciliteiten  agelijks activiteitenprogra a en 

ekelijkse s o s ie ijn a geste  op e lee tij  van e kin eren  een ab  

ikolan  (  aan en  jaar)  ini l b (  jaar) en een nior l b (  

jaar)  et activiteitenprogra a is ont orpen o  e jongere gasten a i aal 

te laten genieten  ab sit is op aanvraag  r ijn speciale t e a agen aar e 

kleintjes bijvoorbeel  k nnen sc il eren en n eigen kost  k nnen cre ren  

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. 

et o erne T alasso enter rincesa ai a (   tegen betaling) ee t 

on er eer een ver ar  e ba  van   et assagejets  een 

aro atisc  T rks ba  sa na  ro assage o c es   be an elcabines  

ontspanningsruimte en een theehuis. Het Thalasso Center biedt verder diverse 

schoonheidsbehandelingen en massages om een juiste balans tussen lichaam 

en geest te creëren.

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension (ke e it  

b etresta rants voor iner) o  al pension el e (ke e it  resta rants 

voor iner en inibar gratis) ijn ogelijk  e rie b etresta rants ijn 

ai a et s o cooking en internationale gerec ten voor ontbijt en iner  

La Piazzeta met mediterrane gerechten en La Hacienda, een grillrestaurant 

voor vis- en vleesgerechten met een buitenterras. Daarnaast biedt Princesa 

Yaiza verschillende à la carte restaurants, zoals het Japanse Kampai met 

teppanyaki-tafels, het Italiaanse specialiteitenrestaurant Don Giovanni en 

het Canarische gourmetrestaurant Isla de Lobos met terras en uitzicht over 

Isla e obos en bekroon  in   en  et een epsol on  Voor 

typisch Spaanse hapjes kunt u terecht in Más Tapas. Tunera Pool Bar is een 

grill   snackresta rant bij et e ba  voor e l nc  en voor kleine en lic te 

gerechten. De restaurants hebben wisselende openingsdagen. In sommige 

restaurants geldt een dresscode. Voor uw vertier kunt u de Lobbybar met live 

pianomuziek bezoeken, de Bar Salon met dansmuziek of de cocktailbar Lounge 

ar  nas et live iek  Voor non alco olisc e ver rissingen staat e 

juicebar La Papaya tot uw beschikking.

ACCOMMODATIE
et otel ee t  s eervolle  eels in lokale stijl ingeric te ka ers en s ites  

alle voor ien van aircon itioning  i  kl isje  satelliet tv  inibar  agnetron 

en ko e t ee et aciliteiten  a ka er et ligba o c e  aar roger en 

badjassen. Balkon met zitje. Family Suites en Royal Kiko Suites bevinden zich 

in een apart gebouw verbonden met het hoofdgebouw door een passage. Een 

event ele er e persoon slaapt op een so abe  (  )

Superior Kamer (ca    a   pers )  r i e ka er  ok te boeken et ( ij-

ee icht.

Superior Relax Kamer (ca    a   vol )  als e S perior a er  aar 

et e tra services oals agelijks toegang tot et T alasso enter en  la carte 

ontbijt in et resta rant Isla e obos  ok boekbaar et ij ee icht.

Junior Suite ee icht (ca    a   vol    kin  t   jaar)  et aparte 

zithoek en sofa. 

Royal Kiko Suite
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111 - SILVERJET VAKANTIES

Playa Blanca | Lanzarote | SPANJE

Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  aparte slaap  en oonka er 

et so abe en (   lang)  a ka er et ba  en aparte o c e  ok 

boekbaar met ee icht of gelegen op een lagere verdieping met tuin of landzicht 

als Promo Suite

Suite Relax (ca    a   vol  )  aparte slaap  en oonka er  a ka er 

et ba  en aparte o c e  et als e tra services agelijks toegang tot et 

T alasso enter en  la carte ontbijt in et resta rant Isla e obos

Duplex Suite (ca     vol  o   vol    kin  t   jaar)  r i e 

co ortabele s ite in ple stijl  p e begane gron  open plan oon

slaapkamer met badkamer en een tweede slaapkamer op de eerste verdieping 

met wastafel en toilet. Balkon met zitje.

Family Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i e oonka er 

et eet oek en so abe  (   lang)  agnetron   tv s   slaapka ers en  

badkamers, waarvan 1 met douche. Balkon met zitje en tuin of  zwembadzicht.

Connecting Kamers (ca    in   vol    kin  o  a   vol    kin  t  

 jaar)  ka ers gelegen op e eerste o  t ee e ver ieping  e e bestaan it 

een suite met verbindindingsdeur naar een Superior Kamer. Tuin -/ of landzicht.

Royal Kiko Suite (ca     vol    kin  o   vol    kin  t   jaar)  

gelegen op de derde etage. Ruime woonkamer met 2 slaapkamers, waarvan 

 et kin erinric ting en  eenpersoonsbe en   ba ka ers  pla station 

v speler  i  inibarpro cten voor kin eren (gratis)  balkon et itje en 

tuin of zwembadzicht.

Presidential Suite ee icht (ca    a   pers )  gelegen op e e ver ieping 

et oonka er   slaap  en  ba ka ers  ok boekbaar op e e ver ieping 

et lan ic t o  resort ic t  (li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

Royal Suite (ca    a   pers )  in e iterrane stijl ingeric t et 

woonkamer, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Groot balkon (limousineservice 

binnen e erlan  inbegrepen)  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

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

en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er

nior S ite ee ic t

S ite            

a il  S ite (o b v   vol )

Extra   gratis entree io arine irc it  sa na en stoo ba  in e T alasso Spa bij in   nac -

ten verblij  in nior S ite ee ic t  S ite  S ite ee ic t en ple  S ite

Honeymoon  o sseren e ijn en c ocola e  cocktail en   io arine circ it in T alasso Spa  

ro antisc  ontbijt op e ka er  e ag na aanko st

Kamerupgrade  pgra e van S perior a er ee ic t naar nior S ite ee ic t bij verblij  van 

 t   en van  t   pgra e van S perior ka er naar S ite 

bij verblij  van  t   pgra e van S perior ela  ka er naar S ite ela  bij 

verblij  van  t  

Seniorenkorting   korting bij  jaar o  o er  be alve in e S perior ka ert pes

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  op 

basis van logies en ontbijt en  op basis van al pension   in ien geboekt voor  op 

basis van logies en ontbijt en  op basis van al pension   in ien geboekt voor  op 

basis van logies en ontbijt en  op basis van al pension

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension en al pension el e en nli ite  r  vraag  reisa vise r o  be oek sil-

verjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Grote gastronomische variëteit, directe ligging aan het strand en de service

ijn ken erken van it otel  aarnaast is et een para ijs voor kin eren

orto  een aangenaa  verblij  voor jong en o

Royal Kiko Suite

Superior Kamer Zeezicht
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PORTUGAL

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 

A oren best rlijk on er ort gal  

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 

lofzang, herleven de maritieme geschiedenis en 

de ontdekkingsreizen. Het in hun ‘eigen tempo’ 

genieten van de eenvoudige dingen van het leven is 

door de Portugezen tot een kunst verheven. 

e c ar e van it ge oe elijke lan  k nt  proeven 

in e pittoreske sta jes te i en van olij boo  en 

ijngaar en en e agelijkse arktjes et een 

overdaad aan vis, fruit en bloemen. 

ort gal kent een eerlijke  ke ken  eker in e 

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 et ca ennepeper  alo  verkrijgbaar  r ijn 

volop streekvariaties die u zeker kunt proberen. 

erel beroe  ijn e port ijnen it e noor elijke 

Douro-streek, maar minstens zo interessant is 

e t pisc  ort gese vin o ver e  ijn  een jong 

ge ronken  vaak lic t o sseren e itte ijn it 

hetzelfde gebied. En inderdaad, van Madeira komen 

e a eira ijnen  

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 zuidkust wordt beheerst door een 

i ellan se eekli aat et il e inters en 

ar e o ers  ter ijl et eilan  a eira een 

subtropisch klimaat heeft.

ALGARVE
De Algarve biedt een breed scala aan mooie 

stranden, baaien en lagunes. De stranden hebben  

stuk voor stuk een ander karakter, van brede 

zandstranden tot afgelegen rustige goudgele 

stran jes t ssen e kli en   Tevens staat e Algarve 

beken  o  aar itsteken e gol ogelijk e en  

Het heuvelachtige binnenland van de Algarve is nog 

vrij el in oorspronkelijke staat et arktplaatsjes 

en schilderachtige bergdorpjes.

LISSABON & COSTA LISBOA
issabon on ersc ei t ic  i elijk van an ere 

Europese hoofdsteden doordat er nog opvallend 

veel a t entieke plekjes te vin en ijn  ebo  

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 ba plaatsen ascais en storil  

Het landschap wordt gekenmerkt door rotsachtige 

baaien, lange zandstranden en bossen.

PORTO
De charismatische havenstad Porto heeft een 

istorisc e binnensta  ie nog bijna ele aal 

intact is  en eerlijke slentersta  et veel 

bezienswaardigheden gelegen aan de monding 

van de rivier de Douro in het noorden van Portugal. 

Ons aanbod van hotels treft in u in de Local Colours 

brochure.

MADEIRA
Het eiland Madeira, ongeveer 1.000 kilometer uit de 

k st van et ort gese vastelan  rijst oog op it 

ee en is een aantrekkelijke beste ing voor o el 

an elaars als gol ers  Veel acco o aties ijn o 

gebo  at e opti aal pro teren van et raaie 

it ic t op ee en e rige ellingen  et vrien elijke 

eiland heeft een echt eilandklimaat, waardoor 

a eira et ele jaar oor een aantrekkelijke 

bestemming is voor zonaanbidders.

orto  ort gal is een eer aantrekkelijk 

vakantielan  et een rijke c lt r en ooie ste en

Een adembenemend binnenland, schitterende 

stran en  itsteken e gol banen  een eer gastvrije 

bevolking en een verrassen  eerlijke ke ken

HOTELVOORZIENINGEN
Kinderen kunnen meestal gratis gebruik maken van 

e ki scl bs  ter ijl  voor e bab sitservice ient 

te betalen. De watersportfaciliteiten worden veelal 

niet oor et otel el  ge anage  ebr ik van 

wellnessfaciliteiten is in de meeste gevallen gratis. 

be an elingen altij  tegen betaling  e bij e otel

besc rijvingen genoe e resta rants ijn niet altij  

et ge ele jaar an el agelijks geopen  Voor 

it on eringen ie betre en e otelbesc rijving  

ATLANTISCHE
OCEAAN

MADEIRA

ALGARVE

Sintra

Aveiro

Cascais
Estoril

Funchal
Faro

LISSABON

Porto
S
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ALGARVE

AUTOHUUR
Aan e Algarve bie en ij e Vila Vita ollection 

Villa’s inclusief autohuur aan. Uiteraard is het ook 

ogelijk bij e overige acco o aties een ra to 

te boeken, in aanvulling of ter vervanging van de 

privétransfers. Ideaal om de Algarve te ontdekken 

of wellicht 2 hotels met elkaar te combineren.

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Aan de Algarve heeft vooral het Vila Vita Parc ons 

art gestolen  ijk op pagina s 

irect ten esten van e aanvlieg aven aro ijn 

moderne, luxueuze vakantiedorpen verrezen die 

vooral itblinken in it nten e gol aciliteiten

Faro is een leuke shortbreak met haar historisch 

centrum en de eilandjes met zandstranden voor 

e k st  ij selecteer en et enige  otel van e 

stad Faro. Langs de kust richting het westen ligt 

Vilamoura, een modern vakantiedorp met golfbanen 

en gezellige terrassen, een casino, een mondaine 

jachthaven en tal van tophotels, zoals Domes Lake 

Algarve, Tivoli Marina en Anantara Vilamoura.

Ver er est aarts  o n  k  van aro  ligt et 

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 

li s otel  esort et e eigen oles gol baan  

Een nieuwe aanwinst in deze regio is het trendy 

li est le otel  Algarve  ij orc es bie en ij  

et l e e co ple  Vila Vita arc aan et et  

Michelin restaurant Ocean. 

De volgende badplaats die zich aandient in 

westwaartse richting is het voormalige vissersdorp 

arvoeiro   k  van aro  et gebie  ron  arvoeiro 

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 Algarve, Praia da Rocha. 

Vlakbij ko en ij et op e kli en gelegen Tivoli 

Carvoeiro en het unieke boutiquehotel Bela Vista. 

ele aal in et i esten  ca   k  van aro  tre t 

u Lagos met fraaie stranden en tal van barretjes 

en resta rants  ij bie en  ier een verblij  in 

het spectaculair gelegen Cascade Wellness Resort 

aan et een tra itionele bo stijl  Tevens in e e 

omgeving een aantal luxueuze villa’s uit de collectie 

van Vila Vita arc  en et g nstig geprijs e Iberostar 

Selection Lagos, ideaal voor een familievakantie.

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

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag

De Algarve, de streek langs de zuidkust van Portugal, biedt mooie stranden en vele baaitjes en is bovendien gezegend met een fraaie, 

kilometerslange kustlijn van steile en grillige rotsformaties. Daarnaast kunt u aan de Algarve uitstekend golfen op de talloze golfbanen.

Lagos

Faro

Albufeira

Sagres
Vilamoura

Porches

Tivoli 
Marina

Vila Vita Parc
Bela Vista

Cascade

Epic Sana

Anantara Vilamoura

Tivoli 
Carvoeiro

Iberostar Lagos

3HB Faro

W Algarve

ine li s

Domes Lake
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Faro | Algarve | PORTUGAL 

3HB FARO
CITY | DESIGN

�  �  �  �  �

Superior Plus

i enin e sta  ont ekten ij et enige  otel van aro et een s blie e 

ligging in et a tovrije centr   an elt van it et otel via e toegangspoort 

Arco da Vila zo het oude monumentale centrum in. Slenter hier door de 

fotogenieke straatjes waar u helemaal op gaat in het verleden of neem plaats 

op één van de gezellige terrasjes om het lokale leven te observeren. Eén van de 

meest bekende bezienswaardigheden van Faro is Capello dos Ossos gelegen in 

de Carmo kerk, een kapel met duizenden beenderen van overleden monikken.  

Middenin Faro vindt u op een plein vol sinaasappelbomen omringd door witte 

gebouwen de kathedraal van Faro. Voor een mooi uitzicht over de stad beklimt 

u de toren. Loop vervolgens richting de vissershaven voor een lunch met verse 

vis  Van it e vissers aven vertrekken agelijks bootjes naar e eilan jes voor 

de kust met haar goudgele zandstranden. Natuurliefhebbers moeten beslist een 

be oek brengen aan et ia or osa at re eserve et aar rijke ora en 

fauna. Faro, een stad om te ontdekken, een unieke citytrip waar cultuur, natuur 

en strand samensmelten tot een gevarieerde shortbreak of leuk als verlenging 

van  verblij  in e Algarve  aro is ellic t niet irect een sta  aar  aan 

enkt voor een ste entrip  toc  al e sta   blij verrassen  e l c t aven ligt 

op ca. 8 km.

FACILITEITEN
 aro is een resort in e sta  o laat it in  geopen e otel ic  et beste 

o sc rijven ant et bie t tal van ogelijk e en tot ontspanning aaron er 

een in nit  pool op et ak van et otel et ligbe en  een ellness et o a  

sa na  stoo ba  assage o c e en binnen e ba  e an elingen ogelijk 

tegen betaling. Fitnessruimte met moderne apparatuur en voor de kleine gasten 

is er zelfs een speeltuintje. 

ee  s avon s beslist e li t naar e bovenste ver ieping en geniet bij bran en  

vuur van een cocktail en de ondergaande zon met uniek uitzicht over de stad 

vanaf de rooftop bar. Dwaal vervolgens iets af naar het Hábito restaurant 

waar u geniet van verse producten uit de regio op geheel eigen mediterrane 

ij e berei  oals vis  sc aal  en sc elp ieren  ok van it ier it ic t over 

e sta  ijnproevers k nnen n art op alen in orno ero  gelegen nabij e 

tra itionele inkelstraat van aro  aarnaast rs roo service besc ikbaar  

ACCOMMODATIE
Het design en interieur is een ontwerp van Paulo Lobo, die door de jaren 

een blij t verba en et ijn vle gje agie in e verlic ting en ijn ke e van 

aterialen  o ee t ij in  aro veel gebr ik ge aakt van ra iliaans o t  

etgeen een iselijke s eer gee t   lt ic  an ook snel t is voelen in 

n van e  ka ers van  aro elke iterst co ortabel ijn itger st 

et inibar  i  aircon itioning  tele oon  kl isje  espresso apparaat  

t ee et aciliteiten  sc rij ta el en S  stopcontacten  it e retro bl etoot  

speaker klinkt uw favoriete muziek. Badkamer met inloopdouche, haardroger 

en badjas en slippers. Balkon met zitje.

Tweepersoonskamer Standaard (ca   a   vol )  o ern ingeric te 

kamer met tweepersoonsbed of 2 aparte bedden.

Standaard Plus (ca   a   vol  o   vol    kin )  co ortabele ka er 

met sofabank.

Superior Plus (ca   a   vol    kin )  et r i ere living en so abank

Suite Home (ca   a   vol    kin  o   vol    kin )  et agnetron 

en eettafel.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van Faro, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er Stan aar  l s

S perior l s

S ite o e

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t   

in ien geboekt voor   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en kin erkortingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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PORTUGAL | Algarve | Lagos

CASCADE WELLNESS RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Tweepersoonskamer Zwembadzicht

Het Cascade Wellness Resort is spectaculair gelegen op een landtong, te 

midden van een mediterraan eco-park. Het resort staat garant voor rust, maar 

u kunt tevens uw hart ophalen op sportief gebied. Ook voor families is Cascade 

een geweldige keuze, de vele faciliteiten en de ruime kamers en appartementen 

be orgen  on er t ij el een geslaag e vakantie  et centr  van agos ligt op 

ca   k  en e l c t aven van aro op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Smaakvolle lobby met receptie met zitgedeelte. In de tuin bevinden zich een 

zwembad en kinderbad, omringd door ligstoelen en parasols. Kids Club met 

seizoengebonden activiteitenprogramma en speelplaats. Ruim opgezette 

tnessr i te  iverse groepslessen oals oga  pilates o  bootca p  ogelijk ei  

o  etsen te ren ( tegen betaling)  Tainai Spa et sa na  jac i  T rks ba  en 

zwembad met terras. Schoonheidsbehandelingen en massages (tegen betaling). 

et verblij  is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  et Senses 

 la carte resta rant is voor ne ining  ier k nt  tevens een e  Table  

boeken  aarbij  in e nabij ei  van e c e kok k nt genieten van bij on ere 

gerec ten  esta rant n i voor ontbijt  l nc  en iner et internationale 

gerec ten en s o cooking  In e astrop b or t op een o erne anier 

invulling gegeven aan traditionele gerechten en snacks. The Lighthouse Bar 

schenkt cocktails, champagne en serveert snacks. The Sandy Bay poolbar voor 

drankjes en snacks aan het zwembad (seizoengebonden). 

.

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn ingeric t et A rikaans  A iatisc  ropees o  

i A erikaans geori nteer  interie r  Alle ka ers ebben o ten vloeren  

aircon itioning  atscreen tv  tele oon  kl isje  i  espresso apparaat  

theezetfaciliteiten en minibar. Badkamer met bad en inloop regendouche, 

vloerverwarming, badjassen en -slippers. Balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  ka er gelegen op e begane 

grond of de 1e verdieping. Met tuin- of resortzicht. Tevens te boeken met 

wembad icht of ee icht

Suite ee icht (ca    a   pers  o   vol    kin  t   jaar)  r i  en 

luxe ingerichte suite met aparte woonkamer, slaapkamer met inloopkast.

amil  Suite ee icht (ca    a   vol    kin  t   jaar)  l e 

ingerichte, ruime kamer met aparte slaapkamer.  Balkon met zeezicht.

Grand Suite ee icht (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  

l e ingeric t et A kaanse accenten  oonka er en een aparte slaapka er 

et een e tra atscreen tv  ntree et gastentoilet en grote inloopkast  

aster Suite ee icht (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)

luxe en elegante suite met een dakterras met jacuzzi, aparte slaapkamer met 

een en suite badkamer met hydromassagebad met uitzicht over de oceaan. 

De Cascade Resort appartementen ijn gelegen in een r i e t in et e ba  

(uniek uitgerust met een zandbodem), kinderbad en poolbar en voorzien van 

aircon itioning  satelliet tv  i  tele oon  kl isje  eetka er  volle ig ingeric te 

ke ken et koelkast  agnetron  oven  ko e etapparaat  vaat asser en 

wasmachine. Tweekamer Appartement (ca    a   vol  o   vol   

 kin  t   jaar)  ba ka er et ba o c e  et lan ic t  naar ke e 

boekbaar met zwembadzicht. Driekamer Appartement (ca    a   

vol  o   vol    kin  t    jaar)   slaapka ers et o ten vloeren   

ba ka ers aarvan een et ba o c e en een et o c e  alkon o  terras 

en landzicht. Naar keuze  boekbaar met zwembadzicht.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van Faro, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er e ba ic t

a il  S ite ee ic t

rieka er Apparte ent an ic t (o b v   pers )

Seniorenkorting   bij  jaar o  o er van  t   ( v  apparte enten)  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien  agen voor aanko st 

geboekt ( otelka ers)   bij verblij  van  t   en van  t   

in ien  agen voor aanko st geboekt   t   in ien  agen voor aanko st 

geboekt (appartementen)

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kortingen en toeslag voor al pension  vraag  

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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IBEROSTAR SELECTION LAGOS ALGARVE
FAMILY | WELLNESS

Junior Suite Zeezicht

o ern otel et een pro inente ligging aan et stran  van eia raia  vlakbij 

de historische plaats Lagos met haar vele restaurants en gezellige pittoreske 

centr  e onta a ie a e vlakbij agos kent ontelbare bij on ere 

rots or aties  elke r ig oprij en it ee en et ecor vor en voor iverse 

mooie wandelpaden langs de kust. Het hotel is met haar relaxte sfeer en 

e ogelijk ei  een aantrekkelijke all incl sive or le bij te boeken  een 

uitstekend familiehotel. Maar ook koppels zullen zich, door luxe elementen 

als een Spa et over ekt e ba  en e eerlijke alinese be en bij et 

zwembad, zeer goed thuis voelen. In de omgeving bevinden zich meerdere 

gol banen  e l c t aven van aro ligt op ca   k  a stan  agos ligt op ca  

 k

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een ruime, lichte en moderne lobby met receptie en 

zitgedeelte. 2 grote zwembaden met ligbedden en parasols, alsmede een apart 

kin erba  alinese be en bij et oo e ba  In e Spa k nt  eerlijk tot 

rust komen, er is een jacuzzi, Turks bad, sauna en een verwarmd binnenbad. 

Tevens worden er diverse schoonheidsbehandelingen en massages aangeboden 

(Spa toegankelijk tegen betaling)  In e Spa bevin t ic  tevens een kleine 

tnessr i te et o erne car io apparat r  i sprogra a voor kin eren 

en tieners van alle lee tij en (  t   jaar)  egel atig s o s en live iek 

in e avon  (sei oengebon en)  Tevens aerobics lessen   et verblij  is op basis 

van logies ontbijt  al pension en all incl sive ijn ogelijk  etresta rant 

et bree  aanbo  ontbijtgerec ten  internationale en a t entiek ort gese 

gerec ten en s o cooking voor iner  ok voor e kin eren is er een b et et 

kleine gerec ten  Voorts een bar in e lobb  van et otel en een poolbar bij et 

zwembad. Snackbar voor snacks en drankjes gedurende de dag.

KAMERS
e  ka ers en s ites ijn van alle ge akken voor ien en besc ikken over 

een eensi ebe  ko e t ee et aciliteiten  inibar  aircon itioning  lc tv  

tele oon  kl isje en i  e open plan ba ka er is voor ien van een ba  en 

een douche, haardroger, badjassen en -slippers. Balkon of terras met zitje. 

Tweepersoonskamer (ca    a   vol    kin )  et balkon o  terras 

met zwembadzicht, naar keuze te boeken met tuin icht, ij ee icht of ee icht  

Tweepersoonkamer met balibed (ca    a   vol    kin )  

met terras met een comfortabel Balinees bed met zwembadzicht. 

Tweepersoonskamer ee icht Priorit  (ca    a   vol    kin )  et 

een balkon of terras, gelegen in het gedeelte van het hotel waar u geniet van het 

mooiste zeezicht.

Junior Suite (ca    a   vol    kin )  r i ere ka er et een 

zitgedeelte met uitschuifbaar sofabed voor de kinderen. Balkon met zitje, met 

tuin-, zwembad-, of zeezicht.

Senior Suite (ca    a   vol    kin )  r i e ka er et een aparte 

woonkamer met een sofabed. Slaapkamer met kingsizebed en een balkon of 

terras met zeezicht.

Suite ee icht met Plunge Pool (ca    a   vol    kin )  als e Senior 

Suite, met een ruim terras met ligbedden, een Balinees bed, loungeset en een 

plunge pool.

Indicatieprij en p p  inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en van 

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

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er e ba ic t   

T eepersoonska er ee ic t   

nior S ite T in ic t

Long Sta :  korting bij in  nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   

in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor   bij verblij  van  

t   in ien geboekt voor   bij verblij  van  t   in ien 

geboekt van  t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension en all incl sive  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Lagos | Algarve | PORTUGAL

�  �  �  �  � 
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PORTUGAL | Algarve | Albufeira

W ALGARVE
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

�  �  �  �  � 

Fabulous Kamer Tuinzicht

et  Algarve otel  resi ences brengt een tren  vibe en energie naar 

e k stlijn van Alb eira  et otel ee t aar e ren in e o er van  

geopend en biedt een hip hotelconcept aan waar de W keten bekend om 

staat.  De inrichting, een mix van modern design gecombineerd met Portugese 

invloeden, typeren dit hotel.  Het personeel staat ‘Whenever’ voor u klaar om 

atever  voor  te regelen  onneba en et een signat re cocktail in e an  

bij et e ba  o  laat  pa peren in e A a  Spa  issc ien kiest  voor  

oga o  een bootca p sessie in e IT g  Alle ingre i nten ijn aan e ig 

voor een ontspannen o  actie  verblij  p c linair gebie  is o el e ort gese 

als internationale keuken vertegenwoordigd in het aanbod van restaurants. Het 

o e centr  van Alb eira ligt op ca   a to in ten  e l c t aven aro ligt 

op ca   k

FACILITEITEN
Entree met receptie en W lounge. In de tuin het hoofdzwembad wat overloopt 

in een lager gelegen zwembad met een waterval omringd door comfortabele 

sunloungers en cabana’s. Via een wandelpad bereikt u een kleine baai met 

an stran  IT is een itgebrei  tnesscenter et een binnen  en b itenr i te 

elke  r per ag geopen  is  e r stgeven e A A  Spa besc ikt over es 

behandelkamers waaronder een kamer voor koppels, een kapsalon, manicure 

en pedicurebar. Het spacenter beschikt tevens over een sauna, stoombad, 

bubbelbad en een overdekte ontspanningsruimte buiten met uitzicht over de 

ongerepte tuinen. Toegang vanaf 16 jaar.

et verblij  is op basis van logies ontbijt  Tevens k nt  kie en voor al pension  

De W Lounge is zowel overdag als in de avond het sfeervolle hart van het hotel. U 

geniet ier van een ort gese ko e o  een cocktail et aanv llen  een snack o  

tapas. Regelmatig worden er events en live-optredens van DJ’s georganiseerd. 

e arket itc en is agelijks geopen  voor ontbijt  l nc  en iner et ort gese 

gerechten. Het Italiaanse restaurant Paper Moon is meerdere dagen per week 

geopen  voor iner (sei oensgebon en)  e loso e is ier o  Italiaans eten 

van topkwaliteit te serveren in een ongedwongen sfeer. De rooftopbar Sea Sky 

is een aanrader voor een drankje voorafgaand of aansluitend aan uw diner met 

panora isc  it ic t over et resort  Sip T is e poolbar bij et e ba  

welke Aziatische lunchgerechten serveert.

ACCOMMODATIE
e  tren  ka ers en s ites gelegen in et oo gebo  Ingeric t in 

modern design maar geïntegreerd met op maat gemaakt meubilair incl. 

ort gese invloe en oals lantaarns bij et be  en a t entieke tegels it 

e Algarve  Alle besc ikken over een inloopkast  ko e t ee et aciliteiten  

aircon itioning  inibar  espresso apparaat  strijk aciliteiten  atscreen tv  

kingsi ebe  o   aparte be en en agelijks ineraal ater  e ba ka er et 

bad, aparte regendouche en luxe badproducten. Ruim balkon of terras met zitje. 

Tegenover et oo gebo  ligt een vle gel et   Residence Appartmenten,

te reserveren met meerdere slaapkamers.

onderful Kamer (ca    a   pers )  r i e ka er voor ien van een 

kingsi ebe  o   aparte be en en it oek  alkon et itje  it ic t over et 

resort. Kamers met een tussendeur op aanvraag te reserveren.

Fabulous Kamer (ca    a   pers )  r i e ka er voor ien van een 

kingsi ebe  o   aparte be en en it oek  Terras et itje en irecte toegang 

tot de tuin.

Spectacular Kamer (ca    a   pers )  balkon et it ic t ric ting ee

O  Suite ee icht (ca    a i aal  pers )  raaie s ite aarvan e 

slaapkamer is voorzien van een kingsizebed en zithoek. Aparte woonkamer. 

Ruim balkon met zitje en uitzicht richting zee. Ook te boeken met plungepool.

E treme O  Suite ee icht priv wembad (ca    a   pers )  riante 

suite voorzien van een kingsizebed en zithoek. Aparte woonkamer. Ruim balkon 

met privézwembad en zitje. Uitzicht richting zee.

antastic Hotel Residence tuin icht - 2 slaapkamers (ca    a   pers )  

suite gelegen in het hoofdgebouw met 2 slaapkamers beide voorzien van een 

kingsi ebe  atscreen tv en en s ite ba ka er  Volle ig ingeric te ke ken en 

eetkamergedeelte. Aparte woonkamer. Terras met zitje en directe toegang tot 

de tuin.

arvelous Hotel Residence ee icht - 2 slaapkamers (ca    a   pers )  

gelijk aan antastic otel esi ence T in ic t aar et balkon et itje en 

uitzicht richting zee.

ega arvelous Hotel Residence ee icht - 2 slaapkamers (ca    a   

pers )  gelijk aan arvelo s otel esi ence ee ic t aar r i er

Penthouse Suite ee icht Plungepool (ca    a   pers )  riante s ite 
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Fabulous Kamer Tuinzicht

Market Kitchen

et  slaapka ers bei e voor ien van een kingsi ebe  atscreen tv en 

en suite badkamer. Extra gastenbadkamer. Volledig ingerichte keuken en 

eetkamergedeelte. Aparte woonkamer. Balkon met plungepool en uitzicht 

richting zee.

E treme O  Penthouse Suite ee icht priv wembad (ca    a   

pers )  l e e s ite et  slaapka ers bei e voor ien van een kingsi ebe  

Volledig ingerichte keuken, eetkamergedeelte, aparte woonkamer en extra 

gastenbadkamer. Balkon met plungepool en uitzicht richting zee.

Fantastic Residence (ca    a   pers )  gelegen in et esi ence 

gebo  et  slaapka er voor ien van een kingsi ebe  atscreen tv en en 

suite badkamer inclusief bad. Volledig ingerichte keuken en eetkamergedeelte. 

Aparte woonkamer. Terras met zitje en directe toegang tot de tuin.

Marvelous Residence (ca    a   pers )  et  slaapka ers aarvan 

n voor ien van kingsi ebe  en n et eensi ebe  atscreen tv en en 

suite badkamers. Balkon met zitje en uitizicht op zee.

Penthouse Residence (ca    a   pers )  et  slaapka ers  In ple  

stijl et trap naar eck et pl ngepool incl sie  it ic t op ee

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

on er l a er

Spectac lar a er

o  S ite ee ic t pl ngepool

antastic esi ence

Extra   korting in e Spa bij verblij  in een S ite o  esi ences  

Welkomstattentie  asteis e ata (gebak) bij aanko st op e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en toeslagen voor al pension vraag  

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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 Carvoeiro Suite Zeezicht

De idyllische ligging van het Tivoli Carvoeiro Algarve Resort op de Vale Covo 

kli en bie t  een a e bene en  it ic t over e Atlantisc e ceaan  en 

ideaal hotel voor een ontspannen vakantie voor koppels en families. Vanuit het 

otel k nt  eerlijk an elen langs e k stlijn  aarbij  getrakteer  or t op 

prac tige verge ic ten en raaie rotspartijen  Versc illen e stran en bevin en 

zich op minder dan 600 m. Het hotel ligt op korte afstand van het pittoreske 

orpje arvoeiro en op ca   k  van e l c t aven van aro   

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een buitenzwembad voor volwassenen en een 

kinderzwembad, omgeven door een terras met ligbedden en parasols. 

Verder is er een verwarmd binnenzwembad met jacuzzi. Voor de jongste 

gasten ijn er versc illen e activiteiten oals een ki scl b T i s et een 

entertainmentprogramma voor kinderen tot 10 jaar. Daarnaast is er een 

speelt in  In e irecte o geving ijn versc illen e gol banen  e Tivoli Spa  

ee t een ge el ig ellness en   k nt ier terec t voor versc illen e 

schoonheidsbehandelingen en massages. Verder is er de healthclub Tivoli 

Active et sa na  stoo ka er en een tnessr i te  et verblij  is op basis 

van logies ontbijt  et  oo   ine is et b etresta rant voor ontbijt en 

iner et t pisc  e iterrane gerec ten  Tevens ijn er rie aal per eek 

t e a avon en  et  la carte resta rant T e ne o r et serveert vis  en 

vleesgerec ten volgens ort gees recept tij ens et iner  r is een itgebrei e 

ke e aan ijnen it e eigen ijnkel er  en so elier al  a viseren over 

een passen e ijn ie  gerec t co ple enteert  are istro is gesit eer  

bij et e ba  en serveert lic te l nc gerec ten  snacks en sala es  Sk  

Bar Carvoeiro voor exotische cocktails met entertainment en fraai uitzicht, hier 

wordt u aan het einde van de dag getrakteerd op een prachtige zonsondergang. 

A r ar is een tra itionele bar voor een glas bier  een eerlijke cocktail en 

kleine gerec ten  r is rs roo service besc ikbaar

ACCOMMODATIE
et otel telt  elegante ka ers en s ites  ver eel  over  ver iepingen  

ingericht in  frisse wit- en subtiele blauwtinten geïnspireerd door de zee

De kamers beschikken over airconditioning, minibar, tv, kluisje, espresso 

apparaat  i  a ka er et inloop o c e  ba jassen  slippers en aar roger  

Superior Terrace Kamer (ca    a   pers )  s aakvolle ka er gelegen op 

e e en e ver ieping  alkon et lan  o  t in ic t

elu e ee icht Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e e t  e 

verdieping. Balkon met zitje.

Premium ee icht Kamer (ca    a   pers )  ka er et t ee aparte 

bedden. 

Deluxe Terrace Family Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e e en 

e ver ieping  e en e persoon slapen op so abe  et lan  o  t in ic t  ok 

boekbaar met zeezicht als elu e amil  ee icht Kamer

Junior Suite (ca    a   pers )  r i e open plan oon slaapka er et 

tweepersoonsbed op de 6e verdieping. Badkamer met inloopdouche. Balkon met 

ligbedden en zeezicht.

Carvoeiro Suite (ca    a   pers )  op e e ver ieping et oon  en 

aparte slaapkamer. Badkamer met bad en aparte douche. Met panoramisch 

zeezicht en balkon met jacuzzi. Kussenmenu. Inclusief non-alcoholische 

drankjes uit de minibar. 

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

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

naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

S perior Terrace a er              

el e ee ic t a er

el e Terrace a il  a er (o b v   personen)

nior S ite                       

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor 

al  en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie 

achterin de brochure.

Tivoli Carvoeiro
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VILA VITA PARC RESORT & SPA
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et l e e Vila Vita arc esort  Spa is onget ij el  n van e ooiste 

resorts van eel ort gal  e oogstaan e service en gebo en k aliteit ijn 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 

bij on er elegant Spacenter  et resort bestaat it een in o ern ort gese stijl 

gebo  oo gebo  et in klassieke eren isstijl gebo e esi ence  

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 fonteinen en wandelpaden creëren een exquise, rustgevende sfeer. 

et stran  is via traptre en te bereiken  In e nabije o geving tre t  iverse 

gol banen  orc es ligt op  k  en e l c t aven op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Vila Vita arc bie t een stijlvolle lo nge  boetiek  so venir inkel  bibliot eek 

en kapsalon  In e riante t in bevin en ic   e ba en  aarvan  a lts 

onl   kin erba en en  ver ar baar en over ekt  als e e onneterrassen 

met ligbedden. Voor de kinderen is er een speeltuintje, ‘Natalie’s Créche’ (van 

 aan en t   jaar  tegen betaling) en Annabella s i s ark  (  jaar)  

Babysit is op aanvraag. Verder drie tennisbanen, een volleybalveld en een 

gol esk  ol ers k nnen gratis gebr ik aken van e oles pitc   p tt  e 

18-holes putting green en de 18-holes minigolf. Privégarage, helikopterplatform 

(op aanvraag) en verhuur van een luxe jacht. Het hotel beschikt over een eigen 

ijngaar  in e binnenlan en en een ijnkel er aar ijnproeverijen or en 

georganiseerd. De healthclub is voorzien van een verwarmbaar binnen- en 

b itenba  sa na  stoo ba  en tnessr i te  e elegante Vila Vita Spa b  Sisle   

met hypoxi-studio biedt een scala aan lichaams- en schoonheidsbehandelingen, 

exotische baden en ontspannende massages. Tevens een jacuzzi, sauna, 

stoombaden en ontspanningsruimten. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  et 

ontbijtb et or t geserveer  in resta rant ela Vita in et oo gebo  aar 

 ook voor et iner terec t k nt voor een  la carte aaltij  et internationale

gerec ten  Ala in ee t tij ens et iner grillgerec ten op e en kaart 

staan ( or ele kle ing is ier ge enst en kin eren vana   jaar ijn elko )  

In et kin vrien elijke resta rant T e ale  et speciale kin er en s  

kunt u voor lunch en diner internationale gerechten bestellen. Het informele 

resta rant A ega aan e ia etta serveert ort gese specialiteiten tij ens  

la carte lunch en diner en in het mediterrane restaurant Atlantico kunt u ook à 

la carte ineren  Tevens ontbijt voor a lts onl  i  is et apans teppan aki 

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 

resta rant is or ele kle ing ge enst en ijn kin eren vana   jaar elko  

De openstelling van de restaurants is seizoengebonden. Voor wie buiten 

het resort wil eten biedt Vila Vita Parc een gratis shuttleservice naar enkele 

restaurants in de omgeving, zoals het visrestaurant Arte Nautica naast de Beach 

Club in Armação de Pêra en het Biergarten Restaurant in Porches. Voor een 

agisc e onson ergang in  nac t s eren bevelen ij a ar Terrace aan  

et  gra en it ic t over et resort en e ee  aarnaast ijn nog tal van 

andere bars beschikbaar, zoals de Oasis Bar voor cocktails en livemuziek, de 

al  ar bij et asis arc e ba  voor lic te aaltij en en e oolbar  

el  en e ar en ar voor snacks en een rankje  a  ica is een 

ort gees ca  et terras  e antieke ijnkel er ave e Vin os ee t eer an 

 essen ijn op voorraa  r is rs roo service

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn s aakvol ingeric t en voor ien van aircon itioning  

i  satelliet tv  c speler  inibar en kl isje  e e ba ka er et 

ba  en o  o c e  apart toilet  ba jassen en slippers  alkon o  terras  

Deluxe kamer (ca    a   pers )  gelegen in et oo gebo  o  in et 

esi ence gebo  in split level et oon slaapka er et t in ic t

Deluxe Ocean Kamer Residence (ca    a   vol )  als e el e ka er  

gelegen in het Residence-gebouw. Met zeezicht.

Oasis Suite Premium (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i ere open 

plan suite gelegen in Oasis Parc met tuinzicht. Ook te boeken met dakterras (ca. 

 ) et o c e en ligbe en ( a   vol )

Oasis Family Suite (ca    a   pers )  als e asis S ite re i  et 

extra slaapkamer. Ideaal voor gezinnen vanwege de rustige ligging.

Grand Suite (ca    a   pers )  l e s ingeric te s ite in et oo gebo  

met woonkamer en slaapkamer.

Penthouse Suite (ca    a   pers )  in et oo gebo  e oonka er  

Foto bijschrift Grand Suite
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slaapkamer met kingsizebed en luxe badkamer met bad en aparte douche. 

Terras of balkon (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

e  Vista Parc Appartementen ijn i eaal voor a ilies en s aakvol en o ern 

ingericht. Garden Studio (ca    a   pers )  op e begane gron  et 

terras et t in ic t  i e oon slaapka er et so abe  volle ig ingeric te 

keuken, en suite badkamer met douche en haardroger. Driekamer appartement 

(ca    a   pers ) elegant apparte ent in ple  stijl (incl  otelservices)  

Met een woon- en eetkamer, balkon en keuken. Op de bovenverdieping  2 

slaapkamers met en suite badkamers met douche. Dakterras met panoramisch 

t in ee ic t  Vierkamer appartement (ca    a   pers ): combinatie 

van een ar en St io  en een rieka er apparte ent

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

el e a er

el e cean a er esi ence

asis S ite re i

rieka er apparte ent (o b v   pers )             

E tra:   iner bij in   nac ten verblij  in ien  agen voor aanko st geboekt

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   

in ien  agen voor aanko st geboekt en  bij verblij  van  t   in ien 

geboekt voor  elkomstattentie: ater en r it bij aanko st op e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen  toeslagen voor al  en volpension vraag

uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure

.

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Vila Vita arc is on e persoonlijke avoriet oor e itsteken e service  e 

bij on er raaie ligging irect aan ee en niet in e laatste plaats 

vanwege het twee sterren Michelinrestaurant ‘Ocean’.

Foto bijschrift Grand Suite

Deluxe Kamer
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Vila Trevo Vila Trevo

Vila Praia

Topresort Vila Vita arc besc ikt over een aantal it nten e villa s  erkelijk 

pareltjes in et aanbo  van Silverjet Vakanties  e Villa s ijn bij on er l e en 

elegant ingeric t en ijn gelegen op et resort  e co binatie van privac  en 

e gene gten van e resort aciliteiten ijn niek voor e Algarve  en per ecte 

keuze voor een familievakantie of een vakantie met vrienden, waarin het u aan 

niets ontbreekt. Porches ligt op 4 km en de luchthaven van Faro op ca. 45 km 

afstand.

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  et 

continentale ontbijt kan or en geserveer  in  villa (b tlerservice) o  naar 

eigen keuze in restaurant Bela Vita gebruikt worden. Voor lunch en diner biedt 

Vila Vita arc een r i e ke e aan resta rants  aarbij et cean resta rant 

een speciale ver el ing ver ient  et serveert e ise gerec ten en is e trotse 

eigenaar van aar lie st t ee ic elin sterren  en itgebrei e besc rijving 

van de faciliteiten op het resort en de services die geboden worden vindt u op 

pag   van e e broc re  Tevens besc ikt Vila Vita over een l e jac t 

dat u naar wens één of meerdere dagen kunt huren. Een unieke ervaring om uw 

verblij  een s blie  l e tintje te geven

Vila Atlantico I + II  (ca    a   pers )  bei e villa s ebben   

slaapka ers ( aarvan  op e begane gron ) et eigen ba ka er  i e 

oonka er et itge eelte  eetta el  open aar  en ke ken  p e eerste 

ver ieping een balkon et ligstoelen  riv t in (ca   ) et priv e ba  

en terras met ligstoelen. Uitzicht over de pitch & putt golfbaan en in de verte de 

oceaan. Met parkeergelegenheid naast de villa’s. De villa’s Atlantico I & II liggen 

gesc akel  en k nnen tevens als  ge eel geboekt or en voor a i aal  

personen.

Vila Al-Mar (ca    a   pers )  r i e en lic te villa  r stig gelegen 

naast e gol baan  et  slaapka ers van ca    en  slaapka er van 

aar lie st ca     ie er et een en s ite ba ka er et o c e en ba  

Alle slaapkamers hebben een eigen toegang naar het terras. Woonkamer met 

itge eelte  ke ken en gastentoilet  In e t in (ca   ) iverse terrassen 

met zitjes en ligstoelen. Privézwembad en uitzicht over de tuin en in de verte 

de oceaan. 

Vila Trevo (ca    a   pers )  eer r i e en l e villa elke prac tige 

vergezichten biedt over de oceaan. De villa met twee verdiepingen is in 

e iterrane stijl ingeric t en besc ikt over  r i e slaapka ers  ie er et een 

kingsi ebe  en s ite ba ka er en terras o  balkon  Ver er ijn er een 

oonka er  eetka er en t ee ke kens  e tnessr i te et sa na 

aakt e inric ting van e e villa co pleet  In e t in et tren  e bilair 

bevin t ic  et e ba  et rojets  p et ak is een terras et jac i  

Gelegen op een klif met zeezicht en op loopafstand van het strand en resort.

Vila Praia (ca    a   pers )  elegante en iterst l e villa et  

verdiepingen en een fraai uitzicht over de oceaan op enkele minuten wandelen 

van et otel  e villa is s aakvol ingeric t in een o ern e iterrane stijl en 

heeft vier slaapkamers met ieder een eigen zitgedeelte en badkamer. Ruime 

living et itge eelte  eetta el en ontbijtke ken  p e eerste ver ieping een 

stoombad en een groot terras met ligbedden en regendouche. Privétuin met een 

in nit pool en ga ebo

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van aro  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamert pe apr jun aug okt

Vila Atlantico I (o b v   pers )                                       

Villa Atlantico II (o b v   pers )

Vila Al ar (o b v   pers )

Vila Trevo (o b v   pers )

Vila raia (o b v   pers )              

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  

bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure.

Villa Alegria
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Villa Alegria Villa Hibiscus

Villa Mar à Vista

Vila Vita Parc beschikt over vier fraaie villa’s gelegen in de omgeving van Lagos 

en in e o geving van raia a al  e e villa s or en geken erkt oor e 

l e ie  van Vila Vita arc ag ver ac ten  ec ter et e vrij ei  privac  

en voor elen van een priv acco o atie  Alle villa s ebben een bij on er 

pro inente ligging aan ee en ijn iter ate gesc ikt o  et e ele a ilie te 

genieten van een luxe strandvakantie aan de Portugese kust.

et verblij  is op basis van logies  Villa ibisc s is op basis van logies ontbijt  

ogelijk ei  o  b tlerservice te reserveren o   aaltij en te laten berei en 

door een chef (beide op aanvraag, tegen betaling). Tevens mogen alle gasten 

gebr ik aken van e aciliteiten van Vila Vita arc esort  Spa  etgeen bij 

een verblij  in Villa ibisc s et eest voor e an  ligt  ge ien e korte a stan  

naar het resort. 

Villa Hibiscus each House (ca    a   pers )   e e i posante villa ligt 

irect aan et stran  van raia a al  en bie t een prac tig it ic t over ee  

De villa is elegant en luxueus ingericht met een boho-chique sfeer en voorzien 

van aircon itioning  i  en eer ere atscreen tv s  r i e oonka er et een 

groot it lo ngege eelte  aparte eetka er en volle ig itger ste oonke ken

Buiten een overdekt terras met eetgedeelte en loungegedeelte en een ruim 

zwembadterras met ligbedden en parasols. Tuin met hangmat en directe 

toegang tot et stran  Tevens een aska er en een garage voor  a to s  Vij  

ruime slaapkamers met en suite badkamer (waarvan twee met bad), Daarnaast 

een gastenba ka er  aro ligt op ca   k  en Vila Vita arc op ca   k

Villa ar A ul (ca    a   vol    kin )  o erne villa et raai it ic t 

over zee, ca. 600 m van het strand en Praia da Salema. De villa beschikt over 

i  aircon itioning  eer ere atscreen tv s  een r i e entree   oonka ers  

2 volledig ingerichte keukens waarvan een met wasmachine, grote eetkamer, 6 

slaapka ers  aarvan  et en s ite ba ka er et inloop o c e (  tevens et 

bad), Twee separate badkamers met douche. Diverse terrassen, privézwembad 

met houten terras en ligbedden, tuin , parkeerplaats voor meerdere auto’s. Faro 

ligt op ca   k  agos op ca   k  

Villa Mar à Vista (ca    a   vol    kin )  o erne villa ingeric t et 

lichte kleuren, gelegen aan de rand van een natuurreservaat, op een klif met 

spectaculair uitzicht over de oceaan. Praia da Salema ligt op ca. 600 m afstand. 

e villa ee t  slaapka ers et toegang tot een terras en  ba ka ers  

waarvan een en suite. Ruime woonkamer met een loungegedeelte en een 

eetge eelte  i  aircon itioning  atscreen tv  volle ig ingeric te ke ken en 

wasmachine. Privézwembad met zonneterras en enkele ligbedden. Tevens een 

garage en parkeergelegenheid op eigen terrein. De luchthaven van Faro ligt op 

ca   k  en et ge ellige centr  van agos op ca   k  

Villa Alegria (ca    a   pers )  e e s blie e villa ee t een bevoorrec te 

ligging direct aan het strand van Praia da Salema. Het centrum van Salema ligt 

op ca    e villa besc ikt over i  iverse atscreen tv s  aircon itioning  

een luxe volledige ingerichte keuken voorzien van alle denkbare apparatuur en 

een as ac ine   eer r i e slaapka ers et itje en een ba ka er en s ite 

met inloopdouche (een badkamer tevens met bad). Vanuit de ruime living met 

loungehoek en eetgedeelte heeft u een fantastisch uitzicht over het strand en de 

oceaan. Op het ruime dakterras een zwembad met ligbedden en parasols en een 

eetta el et stoelen  aro ligt op ca   k  en agos op ca   k  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen  o b v  logies o  logies ontbijt  vliegreis 

van en naar aro  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

Villa ar  Vista (o b v   pers )

Villa ar A l (o b v   pers )

Villa Alegria (o b v   pers )

Villa ibisc s eac  o se (o b v   pers )

E tra: elko stpakket et ijn  bier  ris rank  ater  ko e  t ee  s iker  r it en olij olie  

Inbegrepen  sc oon aak ( agelijks)  isseling an oeken en be linnen  p  sc oon aak 

e ba   p  Voor e villa s or t een borg gevraag  elke bij boeking rec tstreeks aan e 

acco o atie oet or en vol aan  In or eert  voor e oogte van e e borg bij on e r  

Travel Consultants.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor b tler  en aaltij service  

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

et ela Vista otel  Spa is een raai  a lts onl  li est le otel  et een el 

eel bij on ere en nieke ligging  et bo ti e otel ligt irect aan et beken e 

strand en middenin de drukte van Praia da Rocha, maar eenmaal binnen de 

poorten van het eeuwenoude paleis, valt er een deken van rust om u heen. Het 

schrille contrast tussen de kunstzinnige uitstraling van het hotel en de levendige 

omgeving is er een die uw waardering zeker zal verdienen. Het brede zandstrand 

ligt bovendien direct aan uw voeten.

et otel bestaat it t ee istorisc e gebo en  et originele paleis it e 

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. Het 

centrum van de authentieke havenstad Portimão met diverse winkels, bars en 

resta rants ligt tevens op korte a stan  a   k  van e l c t aven van aro

FACILITEITEN
In het fotogenieke hoofdgebouw ‘Palacete’ bevinden zich de artistieke receptie 

en lo nge  een bij on ere en karakteristieke bar en een terras et een prac tig 

uitzicht over het brede zanstrand van Praia da Rocha. Het geheel van zwembad, 

houten terrassen met trendy Balinese bedden, ligstoelen en parasols straalt 

een l e e iterrane stijl it  r is een priv toegang tot et raia a oc a 

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 ontspanningsruimte, sauna en hamam. Verder diverse 

be an elka ers et ogelijk e en voor sc oon ei sbe an elingen en 

massages. Fitnessruimte.

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  Voor e 

overige aaltij en ee t  e ke e it iverse resta rants (versc illen e 

openings agen en tij en)  et ic elin sterren resta rant ela Vista  een 

go r etresta rant voor ontbijt  l nc  en iner et e iterrane ke ken en 

specialiteiten van de Algarve. Vooraf een tafel reserveren is zeer aan te bevelen. 

Het heeft een groot terras met uitzicht op zee. In de Lounge Bar kunt u terecht 

voor lic te aaltij en en rankjes bij et e ba  alacete ar is er voor een 

aperitief of drankje na het diner.

ACCOMMODATIE
et ela Vista otel telt  l e ka ers en s ites elke o ern en co ortabel 

ijn ingeric t et een i elijke ver ij ing naar e ort gese istorie van et 

otel  e ka ers en s ites ijn ver eel  over et originele alacete  en et ela 

Vista ar i  e ien e constr ctie van e gebo en vari ren e t pe ka ers 

a gebo  inric ting  grootte  et on er balkon en it ic t  Alle ka ers en 

s ites ijn s aakvol ingeric t en voor ien van aircon itioning  atscreen tv  

tele oon  kl isje  inibar en i  a ka er et inloop o c e  aar roger  

badjas en -slippers.

Elegance Kamer (ca    a   vol )  elegant ingeric te ka er in et ela 

Vista ar i  ge eelte  alkon o  terras en ij ee ic t

Deluxe Kamer (ca    a   vol )  gelegen in et ela Vista ar i  ge eelte 

met balkon of terras. Met zee- en tuinzicht.

Character Kamer (ca    a   vol )  gelegen in et oo gebo  alacete 

et grote ba ka er en ij ee ic t  nkele et balkon

Junior Suite (ca    a   vol )  raaie ka er in et ela Vista ar i  o  

Blue House. 

Suite (ca    a   vol )  r i e oonka er et aparte slaapka er in et 

ela Vista ar i  alkon et itje en ligbe en  et ee t in ic t

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

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

naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

legance a er

el e a er

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   in-

ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek

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

PORTUGAL | Algarve | Portimão 
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EPIC SANA ALGARVE
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�  �  �  �  � 

Deluxe Kamer Tuin-/Zeezicht

Epic Sana Algarve Hotel is een resort dat opvalt door haar moderne, maar vooral 

ook ar e en s eervolle inric ting  et otel ligt bij et al sia stran  en or t 

o ring  oor  a nat rgebie  pic Sana Algarve kent vele ogelijk e en tot 

ver aak voor jong en o  en is van ege ijn aciliteiten gesc ikt voor a ilies  

Men kan hier uitstekend terecht voor een ontspannende of sportieve vakantie in 

een nieke o geving  e l c t aven ligt op ca   k  

FACILITEITEN
i e lobb  et receptie en bar   e ba en aarvan  voor kin eren  

omringd door zonneterrassen met ligbedden en parasols. Little Stars kidsclub 

(  t   jaar  sei oengebon en)  speelt in en bab sit (op aanvraag)  Voorts 

een tennisbaan en volle balvel  e Sa anna ellness S A (   tegen 

betaling) beschikt over een binnenzwembad, sauna, hamam en Turks stoombad. 

De Spa biedt een breed scala aan schoonheidsbehandelingen en massages. 

ok is er een tnessr i te en pilates  en oga ogelijk e en  In e irecte 

omgeving diverse golfbanen (speciale greenfees voor gasten). De verzorging is 

op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  In b etresta rant Ab a  

et terras voor ontbijt en  la carte inerb et geniet  van internationale 

gerec ten  et stijlvolle Al i ia go r etresta rant et een ro antisc e en 

e cl sieve a biance  voor bij on ere s aaksensaties  pen eck  in et art 

van het resort biedt mediterrane en gegrilde vis- en vleesgerechten. Verder 

is er e i a oolbar ( et Italiaanse gerec ten voor iner) gelegen nabij e 

appartementen en de kidsclub. Tevens wordt hier in het hoogseizoen de zomer 

brunch geserveerd. 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 workshops, 

live iek en t e a eesten georganiseer  r is rs roo service  

ACCOMMODATIE
 o erne ka ers  s ites en apparte enten  ver eel  over  gebo en  Alle 

voor ien van aircon itioning  atscreen tv  i  kl isje  inibar en espresso

apparaat. Badkamer met bad en douche. Balkon of terras met zitje. 

elu e Kamer Resort icht (ca    a   pers )  gelegen in et oo gebo  

Ook boekbaar met wembad-, en tuin ee icht. 

elu e Suite Tuin- ee icht (ca    a   vol    kin )  oonka er en 

slaapkamer gescheiden door schuifdeuren. Ruim balkon met zitje.

Deluxe Garden Suite (ca    a   vol    kin )  et aparte 

woonkamer en slaapkamer, terras met zitje en tuinzicht. Ook als duplex met 

woonkamer en ruim terras en op de verdieping de slaapkamer met balkon.

e  resort suites (apparte enten) ijn gelegen bij e entree van et resort  it 

ge eelte besc ikt over een eigen e ba  ier ijn ook e ittle Stars i scl b  

speeltuin, tennisbaan en de Lima Poolbar. De appartementen beschikken naast 

de kamerfaciliteiten tevens over een kitchenette met magnetron, koelkast, 

kookplaat, Nespresso-apparaat en vaatwasser. 

So Suite (ca    a   vol    kin )  o ern ingeric te open plan st io 

met badkamer met douche. Balkon of terras met resort- of  zwembadzicht. 

Suite Home (ca    a   vol    kin )  r i  t eeka er apparte ent 

met aparte woonkamer en slaapkamer. Balkon of terras met resortzicht. Ook 

boekbaar met zwembadzicht. 

Driekamer Appartement (ca    a   vol    kin )  co binatie van een 

So Suite en een Suite Home met verbindingsdeur.

Indicatieprij en p p  inclusief:  overnac tingen o b v   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

el e a er esort ic t

el e S ite T in ee ic t

So S ite

rieka er Apparte ent

E tra: ij in  nac ten verblij  a   rela ation assages per ka er per verblij  in een el e 

ar en S ite en el e S ite T in ee ic t

runch: van  t   is er een (verplic te) toeslag voor e br nc  van toepassing 

bij een verblij  in een So S ite  S ite o e o  rieka er Appart ent

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  eisin or atie ac terin e e broc re
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Grand Deluxe Kamer

Dit resort is één van de meest bekende en meest geliefde luxe accommodaties 

van de Algarve met een unieke ligging en een gezellige sfeer. Het resort is 

opgetrokken in Arabisc e bo stijl  aangev l  et ort gese invloe en  et 

bestaat it een otelge eelte  e cean S ites en et nie ste ge eelte  e ine 

li s ar ens  ine li s S ites  Terraces  el e Villas als e e esi ence 

S ites in e ine li s esi ence  e gebo en service en e vele aciliteiten van 

it otel staan borg voor een aangenaa  verblij  voor jong en o  aarnaast is 

et r stig en a gesc er  gelegen in een raai pijnbo enbos t ssen Alb eira en 

Vila o ra  et resort is gebo  op ro e an steenkli en et een sc itteren  

uitzicht over het lange zandstrand van Praia da Falésia, dat bereikbaar is met 

een li t en een   lang pa  e a stan  tot Alb eira is  k  en Vila o ra ligt 

op  k  aar e l c t aven van aro is et ca   k

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 

vij  e ba en  als e e onneterrassen et parasols en ligbe en  e 

Beach Club aan het strand biedt ligbedden, badhanddoeken, parasols en een 

resta rant  Ver er een Tennis Aca e  et  verlic te tennisbanen en een 

golfacademie. De MIMO is een gourmet-shop waar u tevens een kook-workshop 

kunt volgen (tegen betaling). Het hotel beschikt over een eigen spectaculair 

gelegen oles gol baan  e ine li s ol   o ntr  l b  Voorts pitc ing  

p tting greens  gol s op en rivingrange  Voor e kin eren ijn er tegen betaling 

e i s l b orto irata (   voor kin eren van  aan en t   jaar) en 

e nior l b (voor kin eren van  t   jaar) et vele activiteiten  e raaie 

Active b  Serenit  ealt  cl b bevat een tnessr i te  jac i  sa na en een 

groot binnen e ba  et Serenit  Spa  ea t  entre bie t een ke r aan 

sc oon ei sbe an elingen en assages ( aciliteiten ijn sei oengebon en)  

e ver orging in et otel en e cean S ites is op basis van logies ontbijt 

( al pension is ook ogelijk)  e ine li s ar ens ijn op basis van logies  

et ontbijtb et voor e otelgasten or t geserveer  in ar i  olonial  

aar  ook terec t k nt voor een iner in b etvor  en  la carte gerec ten 

uit de Portugese en internationale keuken. Het visrestaurant Pescador is 

geopen  voor l nc  en iner  rill in et ine li s esi ence ge eelte bie t 

showcooking en mediterrane specialiteiten. Het à la carte restaurant Club House 

heeft uitzicht over de golfbaan. Piri Piri is een Portugees steakhouse voor diner. 

et est esta rant serveert ge on e aaltij en voor l nc  en iner  Voor 

snacks en drankjes kunt u terecht in de brasserie Corda Café. Het restaurant 

van e eac  l b serveert visgerec ten en een sala eb et  In e ira or 

Champagnebar geniet u van een romantische zonsondergang. Het hotel biedt 

rs roo service

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites in et otelge eelte besc ikken over aircon itioning  

inibar  kl isje  atscreen tv en i  a ka er et ba  en aparte o c e  

alkon o  terras  e e en o  e persoon slaapt op een so abe

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  r i e ka er et resort ic t o  it ic t 

richting zee.

Grand Deluxe Kamer (ca    a   pers )  eestal split level oon

slaapka er  root balkon et resort ic t o  it ic t ric ting ee

Junior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jr)  oonka er 

en slaapkamer met resortzicht.

Duplex Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jr)  in ple  

stijl et oonka er  gastentoilet en balkon  p e e etage slaapka er en 

ba ka er  a ers et verbin ings e r ijn ogelijk  Te boeken et resort ic t 

of zeezicht.

Neptuno Suite (ca    a   pers )  r i e en elegante s ite ingeric t et 

Portuguese invloeden. Woonkamer met eetgedeelte en slaapkamer met balkon. 

tra balkon et itje  e e s ite besc ikt over ig  spee  i   

elegen bij e ingang van et resort  vor en e Pine Cli s Gardens de meest 

recente toevoeging van et itgestrekte co ple  e  l e apparte enten 

ijn eer gesc ikt voor a ilies en besc ikken alle over een volle ig ingeric te 

ke ken  aircon itioning  kl isje  atscreen tv en i  o pleet ingeric te 

ba ka er et ba  en o  o c e  
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Ocean Suite

Grand Deluxe Kamer

Garden Suite (ca    a   vol  o   vol  en  kin  t   jr)  r i e 

woonkamer, slaapkamer met en suite badkamer met bad en douche. Balkon. 

Garden Suite 2 Slaapkamers (ca    a   vol  o   vol  en  kin  

t    jr)  oonka er et itge eelte  eetta el een so abe  T ee slaapka ers  

waarvan een en suite met bad en douche en een met douche. Balkon.

Garden Suite 3 Slaapkamers (ca      a   vol   o   vol  en  

kin  t    jr)  r i er apparte ent et  slaapka ers en een so abe  in e 

woonkamer. Drie badkamers waarvan een en suite met bad en douche en de 

overige met douche. Elke kamer met eigen balkon.

Alle rie ka ert pes ijn tevens te boeken et irecte toegang tot e t in als 

Garden Suite Tuin.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

el e a er esort ic t

el e ka er ee ic t

ran  el e a er ee ic t

nior S ite esort ic t

ar en S ite T in

ar en S ite  slaapka ers (o b v   pers )

Extra    gratis green ee (  oles) per persoon bij in  nac ten verblij

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt van  t  

Welkomstattentie  es ijn en ater bij aanko st op e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al  

en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

e in totaal  o erne s ites ijn l e s ingeric t en gelegen in et 

art van et resort et eigen e ba  en receptie  ij verblij  in e 

Ocean Suites gratis toegang tot de Serenity Spa.

Junior Suite (ca    a   pers )  elegante open plan s ite et it oek  

Design badkamer met bad en aparte douche. Balkon of terras met zitjes. 

Met resort (Lemon Square, Corda Café of parking) - of wembad icht. 

Ook boekbaar met toegang tot de tuin of met wembad- en gedeeltelijk 

ee icht als Junior Suite Penthouse (hoogste verdieping).  Suite (ca    

 a   pers  o   vol    kin )  r i e en s eervolle s ite et een 

elegant ingerichte woonkamer met zitgedeelte, eettafel en compleet 

ingerichte open keuken, een 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 wembad icht . Ook 

boekbaar met toegang tot de tuin of met wembad- en gedeeltelijk 

ee icht als Suite Penthouse (hoogste verdieping). De suites kunnen ook 

geboekt worden met 2 Slaapkamers (ca    a   pers  o   vol  

  kin ) et resort icht of met toegang tot de tuin of wembad icht. 

Ook boekbaar met 3 Slaapkamers (2 slaapkamersuite gecombineerd 

et nior S ite  ca    a   pers  o   vol    kin )

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

nior S ite                                                

S ite   slaapka ers (o b v   pers )                                            

Extra    gratis green ee (  oles) per persoon bij in   nac ten verblij

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

 en  in ien geboekt van  t  

Welkomstattentie  es ijn en ater bij aanko st op e ka er

PINE CLIFFS OCEAN SUITES

�  �  �  �  �  
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Suite Terrace

In een r stige o geving irect aan e gol baan et e ol aca e   o ntr  

l b van ine li s liggen in een eel erige t in  l e s ingeric te s ites 

van ine li s esi ence  et resort bie t een rela te s eer voor een ontspannen 

vakantie in een groene o geving  e naastgelegen ine li s S ites liggen bij 

de ruim opgezette Kids Club Porto Pirata met twee kinderbaden (tegen betaling) 

en de tennisbanen (tevens tennisclinics beschikbaar, beide tegen betaling). 

et l e e ine li s Terrace telt  o erne en co ortabele apparte enten 

liggen in et eest r stige eel van et resort  e e acco o aties ijn alle 

zeer geschikt voor een ontspannen vakantie met de hele familie.

FACILITEITEN
o el ine li s esi ence als ine li s S ites besc ikken over een eigen  

zwembad omgeven door zonneterrassen, ligstoelen en parasols. Verder kunt u 

van alle aciliteiten van et ine li s esort gebr ik aken  e ver orging is op 

basis van logies  iteraar  is verblij  op basis van logies ontbijt en al pension 

ook ogelijk  In et ine li s esi ence ge eelte bevin t ic  tevens et 

resta rant rill  aar ook e overige gasten gebr ik van ogen aken  it 

restaurant biedt showcooking en mediterrane specialiteiten. 

ACCOMMODATIE
Driekamer Residence (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  riante 

woonkamer met eethoek, 2 slaapkamers, waarvan een met en suite badkamer 

met bad en douche, gastenbadkamer met bad, moderne keuken voorzien van 

alle aciliteiten  i  koelkast  kl isje  tele oon  atscreen bree beel tv en 

aircon itioning  as ac ine  as roger en strijk aciliteiten  i  balkon o  

terras. Ook te boeken op de begane grond met toegang tot de tuin.

Vierkamer Residence (ca    a   vol   o   vol    kin  t  

 jaar)   slaapka ers aarvan t ee et en s ite ba ka er en een gas-

tenbadkamer. Ook te boeken op de begane grond met toegang tot de tuin.

rie  en Vierka er esi ence S ites ijn ook te boeken op e bovenste 

verdieping als Penthouse.

e ine li s S ites (in ivi eel ingeric t) tellen  co ortabele apparte enten 

en bie en it ic t over e ine li s ol baan

Pine Cli s Suite - 2 Slaapkamers (ca    a   pers )  e elegante s ites 

beschikken over een sfeervol ingerichte woonkamer met zitgedeelte en eettafel, 

complete keuken, twee slaapkamers en evenveel badkamers. Met balkon of 

terras met zitje.

Pine Cli s Suite - 3 Slaapkamers (ca    a   pers )  r i ere s ite et rie 

slaapkamers en drie badkamers. Ook boekbaar als Pine Cli s Suite Penthouse. 

et l e e ine li s Terrace telt  o erne en co ortabele apparte enten  

oon eetka er et groot terras  Alle bestaan it  ver iepingen  p e begane 

grond een ruim terras met toegang tot de tuin. Enkele met directe toegang tot 

het zwembad. Alle met wasdroger en wasmachine.

rie-, vier, vijfkamer Terrace (ca    a   kin  resp   kin  o   

vol    kin )  et  resp   slaapka ers et evenveel en s ite ba ka ers et 

ba o c e en gastentoilet  e vij ka er Terrace ee t  slaapka ers aarvan 

 et en s ite ba ka er

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies  vliegreis naar en 

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

rieka er esi ence (o b v   pers )

Vierka er ent o se esi ence (o b v   pers )

ine li s S ite   Slaapka ers (o b v   pers )  

ine li s S ite   slaapka ers (o b v   pers )

Terrace   slaapka ers  (o b v   pers )   

Extra    gratis green ee (  oles) p p  bij in  nac ten verblij

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt van  t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor ont-

bijt en al pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie 

achterin deze brochure.

Residence
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DOMES LAKE ALGARVE
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�  �  �  �  �   

Inland Retreat

Absolute Suite

et o es ake Algarve is een r i  opge et resort in e iterrane stijl en bie t 

een uitgebreid entertainment- en activiteitenprogramma voor jong en oud en 

vele faciliteiten. De uitgestrekte tuinen staan vol met exotische bloemen die het 

hele jaar door bloeien en verder treft u hier drie buitenzwembaden, waaronder 

een kinderzwembad en een zwembad met zandbodem, die voldoende 

ogelijk e en bie en voor verkoeling  r is ook een ee ater eer et een 

aantal activiteiten aaron er kajakken en ver er ijn er etsen o  e regio 

buiten de gebaande paden te ontdekken. Er is een uitgebreid wellnesscenter 

Soma Spa met een breed scala aan behandelingen. Op loopafstand bevinden 

zich het strand van Falésia en de plaats Vilamoura met haar restaurants, 

winkels, bars en het beroemde casino. In 2022 hebben de openbare ruimtes 

en otelka ers een aceli t on ergaan  e l c t aven van aro ligt op ca   

in ten rij en

FACILITEITEN
In r k ekken e lobb  et oorse koepel  lo nge et i  bibliot eek  

b sinesscenter en tnessr i te  In e t in van aar lie st   bevin en 

ic  rie oet ater e ba en  aarvan n et lang aa  a open  stran  

iepos ki scl b voor kin eren  jaar  rec e en bab sitservice (tegen 

betaling) multifunctioneel sportveld voor tennis, volleybal, voetbal en basketbal. 

Watersporten tegen betaling. De Soma Spa biedt een keur aan massages, 

lic aa s  en sc oon ei sbe an elingen  Voor et ontbijt en iner k nt  terec t 

in et b etresta rant statio et t e a avon en  et Topos esta rant is 

een blen  van ort gese en riekse c isine en geopen  voor l nc  en iner  In 

het meer gelegen Markris on the lake staat bekend om haar visspecialiteiten op 

e en kaart  Apric s agoon en a  astro ar sc enken eerlijke rankjes  

asten ie verblijven in e a te iving selection ebben toegang tot e a te 

iving lo nge  rs roo service

ACCOMMODATIE
e  ka ers ijn s aakvol ingeric t en voor ien van aircon itioning  

atscreen tv  i  inibar  t ee et aciliteiten  espresso apparaat en kl isje  

Luxe badkamer met bad en aparte douche. Balkon met zitje. De kamers inclusief 

de HAUTE Living selection hebben toegang tot de HAUTE Living lounge waar u 

warme en koude dranken, fruit, salades en snacks kunt nuttigen. 

Inland Retreat (ca    a   pers )  r i e ka er in e iterrane stijl  

Badkamer met aparte douche en bad. Kamer met balkon en landzicht.

Tropical Retreat (ca    a   pers ) gelijk aan Inlan  etreat en it ic t 

over de tuinen.

Sapphire Retreat (ca    a   pers ) kamer met uitzicht over het meer.

Emerald Retreat (ca    a   pers ) kamer met uitzicht over het meer of 

zee. Inclusief Haute Living selection.

Tropical Family Retreat (ca    a   pers )  t ee Tropical etreat ka ers 

met gegarandeerd een tussendeur. Een kamer met een tweepersoonsbed en 

een kamer met aparte bedden. Kamers met balkon en tuinzicht. Inclusief Haute 

Living selection.

Sapphire amil  Retreat (ca    a   pers )  gelijk aan Tropical a il  

Retreat kamers met meerzicht. Inclusief Haute Living selection.

Absolute Suite (ca    a   pers )  r i e oonka er et so abe  en 

aparte slaapkamer met tweepersoonsbed. 2 badkamers waarvan 1 met bad 

en aparte douche. Balkon met panoramisch uitzicht. Inclusief Haute Living 

selection.

Indicatieprij en p p  inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en van 

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

Kamertype mei jun aug okt

Inlan  etreat

Sapp ire etreat

Tropical a il  etreat o b v   personen

ealupgrade: pgra e naar al pension bij verblij  in eral  etreat  Tropical a il  etreat  

Sapphire Retreat en Absolute Suite.

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   

 bij verblij  van  t   en van  t   in ien geboekt voor 

   bij verblij  van  t   en van  t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al  en

of volpension vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie achterin de brochure.
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TIVOLI MARINA VILAMOURA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS
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Deluxe Kamer Marinazicht

en leven ig  veel ij ig en niek gelegen otel aar  o el over ag als 

s avon s volop k nt genieten van e vele ogelijk e en ie et otel en e 

plaats Vilamoura bieden. Tivoli Marina Vilamoura is zeer geschikt voor de 

actieve vakantieganger en ge innen et kin eren  elegen in et centr  van 

Vilamoura met uitzicht over de jachthaven en het mooie strand. De afstand naar 

de luchthaven van Faro bedraagt ca. 20 km en binnen ca. 10 km bevinden zich 

de groene golfbanen van Vilamoura (shuttleservice).

FACILITEITEN
Moderne en indrukwekkende lounge met zitjes, businesscenter met 

internet aciliteiten  inkelgalerij  kiosk  kapsalon  i  in e openbare 

r i tes (tegen betaling) en gol esk  et lee o ti e a  in e 

lobb  is een l st voor et oog   geniet ier van oete lekkernijen en 

itsteken e ko e  In e   grote t in bevin en ic  een riant 

e ba  et apart kin erba  aciliteiten voor kin eren (  jaar)  

zonneterrassen met ligbedden en een poolbar. Aan het strand ligt het beken-

e ro eac  et e ba  (a lts onl  en tegen betaling) en ijn er iverse 

atersport ogelijk e en oals aterski n  in s r en en eilen  egel atig 

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 

over ekt e ba  jac i  tnessr i te  sa na en stoo ba  e ver orging 

is op basis van logies ontbijt  al  en volpension ijn ogelijk  Voor ontbijt  

l nc  en iner in b etvor  k nt  terec t in resta rant ili at ort gese 

en internationale gerechten serveert en uitzicht over de tuin biedt. Het zeer 

exclusieve restaurant Peppers Steak House is gespecialiseerd in vleesgerechten 

en geopen  voor iner  In resta rant regano bij et e ba  k nt  Italiaanse 

gerechten en salades bestellen en het bekende Puro Beach restaurant serveert 

visspecialiteiten  r ijn iverse bars  oals een lo ngebar et in e avon  c ill 

out’ muziek, de Argo bar met terras en de Side bar met uitzicht over de Marina 

voor cocktails  r is rs roo service

ACCOMMODATIE
et otel telt  ka ers en s ites  Alle ijn co ortabel ingeric t en voor ien 

van i  aircon itioning  atscreen tv  kl isje en inibar  a ka er et ba

douche en apart toilet. Balkon met uitzicht over de zee of de jachthaven.

Superior Kamer arina icht (ca    a   vol    kin  t   jaar)  

modern ingerichte kamer. Badkamer met regendouche. Ook boekbaar als 

elu e Kamer arina icht gelegen op e e t  e ver ieping o  als Premium 

Kamer arina icht op e e t  e ver ieping et o a  espresso apparaat en 

frisdrank. Aparte check-in en check-out. Badkamer met douche of bad.

e S perior  el e en re i  a ers ijn tevens boekbaar et ee ic t in 

plaats van Marinazicht.

Premium Puro each Kamer arina icht: (ca    a   vol )  gelegen op 

e e ver ieping  Incl sie  gebr ik van ligbe en (reservering bij aanko st) en 

parasols bij ro eac  (stran  o  e ba )  Tevens te boeken et ee ic t

Family Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i ere ka er 

gelegen op de eerste verdieping. Kinderen slapen op het sofabed. Deck met 

loungehoek. Marina- of zeezicht.

Junior Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  slaapka er et 

afgescheiden zitgedeelte (sofabed). Balkon met zeezicht.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

S perior a er arina ic t

el e a er ee ic t            

nior S ite               

Kinderen eten gratis: a   kin eren t   jaar eten gratis als o ers al  pension bijboeken 

bij verblij  van  t   en van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension en volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie 

achterin deze brochure.

Deluxe Kamer
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Deluxe Kamer

et o erne Anantara Vila o ra Algarve esort ligt bij on er ooi op een 

  groot terrein  o ring  oor e ceanico Victoria gol baan  et et 

pal en o oo e e ba  is een eerlijke plek o  tot r st te ko en  et 

otel or t geken erkt oor r st  stijl en iscrete service  e jac t aven van 

Vila o ra en et stran  liggen op ca   k   e l c t aven aro op ca   k  

FACILITEITEN
r ijn rie e ba en  aarvan een voor a lts onl  en een voor kin eren  

omringd door terrassen met ligstoelen en parasols. Voor de jongste gasten is er 

een ki s  Teencl b (  tot  jaar) et speelt in aar versc illen e activiteiten 

worden georganiseerd. Shuttleservice naar en toegang tot de Puro Beach 

poolside club met zwembad en ligbedden (adults only, tegen betaling). Tevens 

shuttleservice en toegang tot de Puro Beach Club aan het strand met ligbedden 

(ook toegankelijk voor a ilies)  e Anantara Spa besc ikt over een sa na  

jacuzzi, hydromassages, verschillende behandelkamers en binnenzwembad 

(vanaf 16 jaar). Hier kunt u terecht voor verschillende gezondheids- en 

sc oon ei sbe an elingen gebaseer  op ver ijn e oosterse tra ities  Tevens 

is er een tnessr i te  tennisbaan en een gol esk   e ver orging is op basis 

van logies ontbijt  al pension en volpension ijn ogelijk  In et Victoria 

resta rant or en ontbijt en iner in b etvor  geserveer  et tren  Sensai 

restaurant, gelegen op de bovenste verdieping met fraai uitzicht, is geopend 

voor diner en serveert Aziatische fusion gerechten. In Palms by the Pool kunt u 

ge on e  lic te aaltij en  snacks en rankjes bestellen  In e Anantara ar  

o nge in e lobb  k nt  terec t voor ko e  t ee  kleine snacks o  een cocktail  

ia esta rant serveert visgerec ten voor e l nc  ij e ro eac  l b is 

tevens een resta rant  Ten slotte is er  r per ag roo service  

ACCOMMODATIE
Alle  o erne ka ers en s ites ebben aircon itioning  i  tv  kl isje  

minibar en Nespresso-apparaat. Door schuifdeur afgescheiden badkamer met 

bad, inloopdouche, apart toilet, badjassen en slippers. 

elu e Tuin icht Kamer (ca    a   pers )  co ortabele en r i e ka er 

met balkon met loungebed. Ook boekbaar met wembad icht of met Golf icht. 

Familie Kamer (ca    a   vol    kin )  t ee el e ka ers et 

verbindingsdeur. 

asten ie verblijven in e s ites ebben gratis toegang tot e Spa

Suite (ca    a   pers )  elegante s ite et oon  en aparte slaapka er  

Badkamer met spiegel met ingebouwde tv. Balkon met loungebed en golfbaanzicht. 

Familie Suite (ca    a   vol    kin )   s ite et verbin ings e r et 

el e ol ic t ka er  

Victoria Suite (ca    a   pers )  raaie r i e s ite et oonka er  

eet- en aparte slaapkamer. Badkamer met spiegel met ingebouwde tv. Met 

panoramisch golfbaanzicht. 

Presidential Suite (ca    a   pers )  l e e s ite gelegen op e 

bovenste verdieping met groot balkon met jacuzzi, ligbedden en zitjes. 

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

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

naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

el e T in ic t a er

el e ol ic t a er

a ilieka er o b v   personen

ol  S ite

Extra   korting op Spa be an elingen (niet gel ig voor el e ka er t in ic t en el e ka-

mer zwembadzicht).

ij verblij  in a ilie S ite  S ite  Victoria S ite en resi ential S ite tevens   resortcre it 

per kamer per nacht.

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al  

en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  
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LISSABON

De stad Lissabon is een heerlijke citytrip bestemming met culturele hoogtepunten en gezellig vertier. Of kies Cascaïs aan de Costa de Lisboa 

als uitvalsbasis voor het ontdekken van de regio met haar rotsachtige baaien, lange zandstranden, Unesco ergfoed Sintra en de bossen.

van issabon en vlakbij et s eervolle vestingsta je

bi os en et vissers orpje enic e  oals e naa  

al doet vermoeden wordt dit resort omgeven door 

diverse golfbanen en een prachtig zandstrand. 

Een perfecte keuze voor een ontspannen of actieve 

vakantie.

AUTOHUUR
De hotels aan de Costa Lisboa en in Lissabon bieden 

ij incl sie  priv trans ers aan  In plaats iervan 

kunt u ook  kiezen voor een huurauto of voor een 

paar agen een a to ren en e e bij  otel 

laten be orgen  ij et arriott raia l e  is 

standaard een huurauto in het pakket opgenomen.

issabon on ersc ei t ic  i elijk van an ere 

Europese hoofdsteden doordat er nog opvallend 

veel a t entieke plekjes te vin en ijn  ebo  

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 

be iens aar ig e en  e oek eker e Al a a ijk  

issabon s o ste ijk et een lab rint van steegjes  

steile trappen en romantische binnenplaatsjes. 

In e itgaans ijk airro Alto et aar talrijke 

barretjes waar ook de lokale bevolking graag komt 

is et tot in e late rtjes altij  ge ellig  en ritje 

et e beroe e gele tra  ag tij ens een eerste 

kennismaking met de stad beslist niet ontbreken. 

Hotel Tivoli Avenida Liberdade ligt in het meest 

luxueuze winkelgebied van Lissabon en op een 

steenworp afstand van de charmante historische 

ijken ia o en Al a a  p n van e even 

heuvelen met uitzicht over rivier de Taag vind u het 

klassieke Olissippo Lapa Palace.

Het oude vissersdorp Cascais is een gezellig 

plaatsje met een uitgesproken mild klimaat, omdat 

et in e l te ligt van et noor elijk gelegen Sintra

gebergte. Hoewel in de meeste vissershuisjes 

tegenwoordig boetieks en goede restaurantjes 

ijn gevestig  is et pittoreske karakter van een 

vissersdorp er goed bewaard gebleven. 

Is de aanwezigheid van uitstekende wellness-

aciliteiten voor  een belangrijk ingre i nt  an 

is et eer s aakvolle ran e eal Villa Italia in 

e oorspronkelijke resi entie van e Italiaanse 

ex-koning Umberto II een uitstekende keuze. 

Ook zeker de moeite waard is een excursie naar het 

orpje Sintra  at op e nesco erel er goe lijst 

staat  et is gelegen op ca   k  a stan  van e 

stad Lissabon en biedt vele bezienswaardigheden 

zoals de indrukwekkende barokke kerk Quinta 

da Regaleira, het beroemde Palácio da Pena uit 

e e ee  en i en in et plaatsje staat et 

zomerpaleis van de koningen, het Palácio Nacional 

de Sintra.

et arriott raia l e  ol   eac  esort ligt 

aan e r ige estk st op een r rij en ten noor en 

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

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag                      

LISSABON

Sintra

Cascais Estoril

Peniche

Real Villa Italia

Tivoli Avenida Liberdade
Olissippo Lapa Palace

Marriott Praia d’el Rey

Deluxe City View
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Deluxe City View Palace Deluxe Kamer

TIVOLI AVENIDA LIBERDADE

CITY | HERITAGE | WELLNESS

OLISSIPPO LAPA PALACE

CITY | HERITAGE | WELLNESS

�  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

evestig  in een on entaal paleis it e e ee  ligt it otel versc olen in 

de stad maar op loopafstand van enkele iconische bezienswaardigheden zoals 

de toren van Bélem en het Jerónimos klooster. Ondanks haar ligging middenin 

de stad biedt dit hotel een oase van rust door haar ruim opgezette paleistuinen 

met resort-style zwembad. Op culinair gebied kunt u terecht in het sfeervolle 

ervejaria iber a e voor een t pisc  ort gese aaltij  o  een cocktail in e 

hippe rooftopbar SEEN met een kosmopolitische sfeer. Voorts een Anantara Spa 

et binnen e ba  sa na en tnessr i te  e l c t aven van issabon ligt 

op ca   k

ACCOMMODATIE
e  ka ers ijn elegant ingeric t en bie en it ic t over e Aveni a a 

Liberdade, de rivier de Taag, stadszicht of op de binnenplaats. Alle kamers 

ijn voor ien van aircon itioning  tv  S  stopcontacten  i  inibar  kl isje  

tele oon  espresso apparaat en ba ka er et ba o c e  aar roger  ba jas 

en slippers. Deluxe kamer (ca    a   pers )  et ic t op e binnenplaats  

Deluxe City View met stadszicht en aparte bedden. Deluxe Familie kamer (ca. 

  a   pers )  et it ic t op e binnenplaats Junior Suite (ca    

a   pers )  oonka er et so abank en aparte slaapka er  Incl  toegang tot 

VIP level. Executive Suite (ca    a   pers )  oonka er et so abank en 

aparte slaapkamer. Incl. toegang tot VIP level.

Indicatieprij en p p  inclusief   overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en 

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

el e a er

el e a ilie ka er

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t     t    

t   en van  t   in ien iterlijk  agen voor aanko st geboekt

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  

bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure.

Het elegante stadsresort Lapa Palace ligt, met fraaie tuinen en fantastische 

vergezichten over de stad, op een heuvel in Lissabon, Het voormalige landhuis 

er  in  in tra itioneel ort gese stijl verbo  tot et eest l e e 

otel van e sta  ar er  ijn o tsnij erk en rijk besc il er e a lejos voeren 

e boventoon  en scala aan aciliteiten en voortre elijke service aken it een 

waar tophotel, ca. 2 km van het centrum van Lissabon. In de subtropische tuin, 

met zwembad en ligstoelen, ontsnapt u aan de drukte van de stad en geniet u 

van een oase van rust. De luchthaven ligt op ca. 12 km.

ACCOMMODATIE
e  l e e ka ers en s ites ijn voor ien van aircon itioning ver ar ing  

satelliet tv  i set  i  inibar en kl isje  ar eren ba ka er et ba  en 

aparte douche.

Tuin- wembad icht Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  

co ortabele ka er op e e  e en e etage  ok te boeken et stad-

rivier icht ( e  e en e etage)

Villa Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  gelegen in e 

Villavleugel. Met balkon of terras met privétuin.

Superior Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  bevin t ic  in et 

paleis op de 6e etage. Badkamer met aparte douche. Frans balkon met uitzicht 

over de stad. Palace Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  

evin t ic  in et paleis op e e  e en e ve ieping  et it ic t over e sta

Indicatieprij en p p  inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en 

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

T in e ba ic tka er

Sta ivier ic tka er

Gratis nachten   bij verblij  van  t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  

bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure.
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136 - SILVERJET VAKANTIES

PORTUGAL | Costa de Lisboa | Cascais

GRANDE REAL VILLA ITÁLIA
WELLNESS

�  �  �  �  �   

Deluxe Kamer Zijzeezicht

ran e eal Villa It lia is i eaal gelegen en bie t raai it ic t op ee  en 

eel van et otel or t gevor  oor e oorspronkelijke resi entie van e 

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 ellness  et otel ligt aan e k st eg ca   k  van et 

centr  van ascais en et stran  issabon ligt op ca   in ten rij en en e 

l c t aven op ca   in ten

FACILITEITEN
Elegante, in marmer uitgevoerde lobby, terrassen, zoutwaterzwembad, 

kin erba  ligstoelen en parasols  ealto i s ka er  tnessr i te en 

kapsalon  e T alasso eal Spa T erap  (   vana   jaar) et 

behandelingen en massages (tegen betaling), relaxruimten, hamam, sauna, 

jac i  binnen e ba  ijsba  jets o ers  ro assage en Vic o c es  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al  en volpension is ogelijk  

In et avegantes esta rant geniet  van een itgebrei  ontbijtb et 

en is tevens geopend voor lunch. La Terraza is de perfecte plek voor een 

rustige lunch of diner. Het fraaie terras biedt uitzicht op zee. U kunt hier 

terec t voor e iterrane aaltij en en ort gese snacks  rankjes en 

cocktails. Mare is de Poolbar met een ontspannen atmosfeer voor een 

lic te aaltij  o  innovatieve cocktail  et otel bie t rs roo service

ACCOMMODATIE
e  elegante ka ers en s ites liggen in et oo gebo  en in e 

Umberto Villa (met elkaar verbonden). Alle gedecoreerd in zeeblauwe, beige 

o  bor ea ro e tinten  Voor ien van it oek  inibar  atscreen tv  kl isje  

aircon itioning en i  ar eren ba ka er et aparte o c e  aar roger en 

dubbele wastafel.

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  elegante ka er  boekbaar et t in  o  

ij ee ic t  ij ee ic t ka ers besc ikken over een rans balkon

Grand elu e Kamer Tuin icht (ca    a   pers )  r i e ka er et raai 

uitzicht over de tuin. Ook te boeken met balkon en zeezicht.

Suite (ca    a   pers )  et a onie e bilair en voor ien van oon  en 

slaapkamer, gescheiden door schuifdeuren. Met tuinzicht. 

Premium Suite (ca    a   pers )  et aparte oon  en slaapka er  et 

balkon en zeezicht.

Duplex Sea Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  slaap  en 

oonka er et eebla e accenten  a ka er et jac i  astentoilet

Ro al Penthouse Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  l e s  

in ple stijl et oon  en slaapka er en kitc enette   a ka ers aarvan  

met bad en douche. Balkon met zeezicht.

Majestic Suite (ca    a   pers )  in e berto Villa  In ple  et 

beneden een woonkamer en kitchenette. Boven 2 slaap- en badkamers, waarvan 

 et jac i  root terras et pl ngepool en ee ic t ( o al en ajestic S ites  

limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

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

en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

el e a er T in ic t       

el e a er ij ee ic t

S ite                   

Vroegboekkorting   bij in  nac ten verblij  van  t   en van  

t   in ien  agen voor aanko st geboekt   bij in  nac ten verblij  van 

 t   van  t   en van  t   in ien  a-

gen voor aanko st geboekt  el ig voor el e ka er T in ic t  el e ka er ij ee ic t en e 

Suite Tuinzicht.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al  

en volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  eisin or atie ie ac terin 

deze brochure.

Zeezicht Kamer
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137 - SILVERJET VAKANTIES

Obidos | Silver Coast | PORTUGAL

�  �  �  �  �

Zeezicht Kamer

et raia l e  arriott ol   eac  esort ligt aan e r ige estk st op 

een r rij en ten noor en van issabon en vlakbij et s eervolle vestingsta je 

bi os en et vissers orpje enic e  oals e naa  al oet ver oe en or t 

dit resort omgeven door diverse golfbanen en een prachtig zandstrand dat u 

via de achterliggende duinen eenvoudig via een trap bereikt. Actief en passief 

gaan ier an  in an  aar e greens  e oceaan letterlijk ont oeten  et 

otel on erging recentelijk een renovatie aarbij gebr ikge aakt is van veel 

nat rlijke aterialen  et a e t r st en ar te  et vooraan ic t van et 

hotel doet denken aan een oude Quinta maar eenmaal binnen zal het u voor 

wat betreft comfort en faciliteiten aan niets ontbreken. De omgeving leent zich 

om te ontdekken op cultureel en gastronomisch gebied en ook Lissabon is goed 

bereikbaar voor een agtrip  e l c t aven van issabon ligt op ca   k  

FACILITEITEN
Receptie met ruime lobby die overgaat in de Contato bar vanwaar u een 

schitterend uitzicht op zee heeft door de grote ramen. Hier geniet u van de 

onson ergang on er et genot van een aperitie  o  een lic te aaltij  In et 

Te pera (b et)resta rant or t s o cooking toegepast  aar  k nt ook 

kiezen voor een diner in het Emprata à la carte-restaurant waar Portugese en 

mediterrane specialiteiten worden geserveerd. Ook is er de Oceano Sportsbar 

aar live sport e strij en itge on en or en een ge ellige s eer angt  

Ontspannen kan in de Kalyan Spa met verwarmd binnenzwembad, jacuzzi en 

stoo ba  o  bij ooi eer in et b iten e ba  o geven oor ligbe en  

apart kin erba  en e ba bar voor rankjes en snacks lic te aaltij en  

Voor een gevarieer er aanbo  van aaltij en k nt  ook terec t in et 

cl b o se van est li s o  raia el e  gol  o  kies voor verse visspecialiteiten 

in ar  resta rant (ca  k )  e kin eren llen e ki scl b et speelt in 

en activiteiten (sei oengebon en) eker aar eren ter ijl  e it agen e 

golfbaan met holes langs zee trotseert of geniet van een behandeling in de 

Spa. Babysitservice op aanvraag en tegen betaling beschikbaar. Naast 2 eigen 

oles gol banen  ook  tennisbanen en o ntainbikever r

ACCOMMODATIE
e  ka ers ijn alle recentelijk gerenoveer  et gebr ik van nat rlijke 

aterialen aarbij e tegelvloer et ort gese karakter in e ka er be o t  

Alle ka ers ijn i entiek ingeric t en voor ien van o a  aircon itioning  tele oon  

i  atscreen tv  inibar  kl isje  strijk aciliteiten  ba ka er et ba o c e  

haardroger, badjas en slippers. Alle kamers hebben een balkon met zitje. 

Tweepersoonskamer Tuin- of golf icht (ca    a   pers  o   vol    

kin )  elegante ka er et it ic t op e t in o  gol baan  ok boekbaar et 

ij ee icht en ee icht.

Ocean Premium (ca    a   pers  o   vol    kin )  r i er  gelegen 

aan uiteinde vleugels met frontaal zeezicht

Junior Suite (ca    a   pers  o   vol    kin )  eer r i  et it oek 

en tuin- of zeezicht.

Suite (ca    a   pers  o   vol    kin )  et a on erlijke slaapka er 

en frontaal zeezicht

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van issabon  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele ver-

blij

Kamertype apr jun aug okt

T in  o  gol ic t a er              

ee ic t a er

nior S ite                      

Gratis nachten   bij verblij  van  t   en van  t   in ien 

geboekt voor 

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al  

en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac -

terin deze brochure.

MARRIOTT PRAIA D’EL REY
ACTIVE | FAMILY | GOLF
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138 - SILVERJET VAKANTIES

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
e acco o aties op a eira bie en ij incl sie  

priv trans ers aan v  et Sacc ar  esort 

elke incl sie  ra to is  iteraar  is et 

ook ogelijk o  bij e overige acco o aties 

een ra to bij te boeken  in aanv lling o  ter 

vervanging van e priv trans ers  esge enst 

k nt  e a to bij  otel laten be orgen

• SPECIAAL AANBEVOLEN
p a eira ee t vooral SAV  palace ons art 

gestolen  kijk op pagina 

Eeuwenlang is Madeira een onbewoond eiland 

geweest, totdat het door de Portugese troon werd 

opgeëist. Madeira wordt ook wel het bloemeneiland 

genoemd vanwege de uitbundige bloemenzee 

aan het eind van de mediterrane winter. Verder 

is a eira vooral beken  van e a eira ijn en 

als geboorteplaats van de stervoetballer Cristiano 

Ronaldo. Inmiddels is Madeira uitgegroeid tot een 

eer aantrekkelijke toeristisc e beste ing  vooral 

voor ie een onbe orven karakter op prijs stelt en 

van een prachtige natuur houdt.

ij ebben voor  op a eira l e acco o aties 

geselecteer  aar e na r k ligt op persoonlijke 

service  ge ellig ei  r st o  nat r en aar  et 

echte karakteristieke Madeira kunt ontdekken. 

Zo biedt het spectaculair gelegen en door een 

s btropisc e t in o geven  T e li  a  en es S ites 

at T e li  a  it nten e persoonlijke service  

en een ar e s eer  oor e vele terrassen aarop 

het hotel gebouwd is voelt het kleinschalig aan. 

Savo  alace esort  Spa is een i posant otel  

et o erne l e  et een ge el ige locatie 

op loopa stan  van et centr  van nc al  p 

culinair gebied zal het u hier aan niets ontbreken.

Naast logeren in gerenommeerde hotels in en 

ron o  nc al k nt  ook voor e in er 

beken e eg kie en  lan elijk gelegen inta s 

o  eren i en  it ijn l e acco o aties et 

een prachtige ligging en een unieke uitstraling. Ze

a e en e s eer van nostalgie en vervlogen tij en  

In e e categorie selecteer en ij voor  et 

bo ti e otel inta ar ins o ago in een 

e ee s eren is in e e vels ron o  nc al  

te midden van uitgestrekte botanische tuinen.

Nieuw in ons aanbod is het Saccharum Resort 

gelegen in Calheta. Een aanrader om te combineren 

et een otel in nc al  al eta is een a t entieke 

kustplaats en omgeven door bananenplantages 

en ijngaar en   k nt ier een voor alige 

s ikerriet abriek be oeken elke als se  

geopend is en u kennis laat maken met lokale 

specialiteiten als s ikerriet oning  bran e ijn en 

traditionele honingcake. 

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

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag    

Funchal
T e li  a

&
es S ites at T e li  a

inta 
ar ins o ago

Savo
alace

Calheta

Sacc ar  esort

Premier Suite
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139 - SILVERJET VAKANTIES

nc al  a eira  PORTUGAL

QUINTA JARDINS DO LAGO
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE

�  �  �  �  �

Premier Suite

e e elegante tra itionele inta ligt op e top van een van e e vels ie 

nc al o ringen  e inta is verbo  tot een prac tig intie  otel et 

 ka ers en  s ites ie alle itkijken over e bij on ere t inen en e ee  

et voor alige lan is at e j nior s ites erbergt  sta t it e e ee  

et interie r van et is en e anne  ijn et veel org ingeric t o at et 

originele karakter be aar  is gebleven  e botanisc e t inen van inta ar ins 

o ago ijn niek in n variatie en nat rlijke sc oon ei  en bevatten tal van 

zeldzame planten, eeuwenoude bomen en de stille poel waaraan het huis haar 

naa  ontleent  ar ins o ago is n van e eest e cl sieve intas op 

a eira  e inta ligt op ca   k  van e l c t aven en op ca   k  van et 

centr  van nc al  ratis s ttleservice naar nc al ( v  e eeken en)

FACILITEITEN
legante lobb lo nge et i  bibliot eek  riant (ver ar ) e ba  et 

zonneterrassen, ligstoelen en parasols. Verder is er een kinderzwembad en 

een apart ge eelte in et resta rant et speciale kin er en s   k nt gratis 

gebr ik aken van e tnessr i te  sa na  stoo ba  jac i  ta eltennis  

biljart en cro et  p so ige avon en is er live iek en olklore  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  Voor elegant 

ne ining  k nt  terec t in T e eres or  resta rant aar internationale en

lokale gerec ten or en geserveer  (kin eren vana   jaar ijn ier elko )  

et ontbijt or t geserveer  in T e ink oo  aar  vana  e veran a k nt 

genieten van een raai it ic t over e t in  olo bo istro serveert voor e 

l nc  lic te aaltij en bij et e ba  en in ar Viscon e k nt  van cocktails 

en lic te iek genieten  rs roo service

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn s eervol en et s aak ingeric t  Slaapka er et 

kingsi e  o  eensi ebe en  aircon itioning  satelliet tv  tele oon  inibar  

kl isje  ko e t ee et aciliteiten  sc rij ta el en i  Volle ig ingeric te 

badkamer. Alle kamers en suites hebben een balkon met zitje.

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  c ar ante  r i  en co ortabel 

ingerichte kamer met uitzicht over de tuin.

Superior Kamer (ca    a   pers)  elegante en r i ere ka er et balkon 

op het zuiden en panoramisch uitzicht over de tuin.

Junior Suite (ca    a   pers )  gesit eer  in et klassieke ge eelte et 

zithoek, hemelbed en ruim balkon.

Premier Suite (ca    a   pers )  l e s ingeric t  groot balkon et 

sc itteren  it ic t  Aparte oon  en slaapka er  raaie ba ka er et aparte 

douche. 

Presidential Suite (ca    a   pers )  e resi enti le S ite is een 

zeer ruime suite met een separate woonkamer, welke met oog voor detail is 

ingericht. Hier geniet u van een prachtig uitzicht over de botanische tuin van 

inta ar ins o ago  e r i e slaapka er et itje gee t tevens toegang 

tot et balkon  e ba ka er et ro assageba  en aparte inloop o c e  

ba jassen en slippers  root balkon et prac tig it ic t en  o ten ligbe en 

(li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van nc al  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er

S perior a er

nior S ite

re ier S ite

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslag voor al -

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin 

deze brochure.
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PORTUGAL  a eira  nc al

THE CLIFF BAY & LES SUITES AT THE CLIFF BAY
CULINAIR | WELLNESS

�  �  �  �  �  

Zeezicht Kamer

Les Suites at the Cliff Bay

et klassiek elegante otel T e li  a  en naastgelegen o erne es S ites 

is spectac lair gelegen op een rots boven e baai van nc al  o geven oor 

een subtropische tuin en met een panoramisch zicht op de oceaan. Het hotel 

ken erkt ic  oor e it nten e persoonlijke service  ar e s eer en stee s 

eerkeren e gasten  et centr  van nc al ligt op ca   k  en e l c t aven 

op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Lounge met zitjes, tv- en leessalon, kapsalon en diverse bars. Voorts een 

zoutwaterzwembad op zeeniveau, met apart kinderbad, gelegen op een 

groot terras et ligbe en  Vana  et platea  ee t  irecte toegang tot e 

ee  Ver ar  e ba  et binnen  en b itenge eelte  Tennisbaan (tegen 

betaling) en ta eltennis  itnessr i te en biljart  ab sit op aanvraag  T e Spa 

at li  a  bie t assages en sc oon ei sbe an elingen  Ver er besc ikt 

e Spa over een sa na  stoo ba  en jac i  T e ose ar en serveert 

internationale  la carte gerec ten aar  als al pensiongast geniet van een 

wisselend driegangendiner van Portugese specialiteiten tot aan Italiaans. In 

et et t ee ic elin sterren bekroon e ver ijn e internationale resta rant 

Il allo ro ko en s blie e creaties en bij on ere s aaksensaties sa en  

e kok eno t Sint on ag iverse over inningen ac ter ijn naa  sc rijven  

ok e ijnkel er van et resta rant ee t onlangs een plaats verover  op e 

prestigie e lijst van beste en eest e cl sieve ijnkel ers van ort gal  In 

Il allo ro gel t een ressco e  Voor barbec egerec ten en lic te snacks  

geopen  voor l nc  k nt  terec t in et op eenivea  gelegen l e agoon  e 

li  ar  istro is geopen  voor a ternoon tea en in e avon  voor rankjes en 

snacks en bie t regel atig live iek  act s ar in e Spa k nt  rankjes  

lic te aaltij en en snacks bestellen  et otel bie t een rs roo service

ACCOMMODATIE
Alle  elegante ka ers en s ites besc ikken over aircon itioning  tele oon  

i  atscreen tv  c speler  inibar en kl isje  ar eren ba ka er et ba

o c e en apart toilet  alkon et itje  asten ie verblijven in een S perior 

a er  nior S ite  ec tive S ite o  Atlantic S ite ontvangen e tra services 

oals  la carte ontbijt in resta rant Il allo ro  gratis inibar ( ris rankjes) 

en bij aanko st r it en ater op e ka er

Land icht Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i  en voor ien 

van een it oek en sc rij ta el  p e e t  e ver ieping  ok te boeken et 

ij ee icht ( e t  e ver ieping) en ee icht o  unchal ee icht ( e t  e 

ver ieping)  e lager gelegen ka ers ebben een oger gesloten balkon  s 

in er ic t  a ers et verbin ings e r ijn ogelijk

Superior Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  als e an ic t 

a er  aar oger gelegen op e e t  e ver ieping  legant en o ern 

ingericht met vernieuwd meubilair. Ook te boeken met unchal ee icht

Junior Suite (ca    a   pers )  r i er an e an ic t a er  oon

slaapkamer en suite badkamer. Zeezicht.

Executive Suite (ca    a   pers )  r i e s ite op e e t  e ver ieping  

Aparte oon  en slaapka er  a ka er et jac i en  toiletten  ee ic t

Atlantic Suite (ca    a   pers )  op e e ver ieping et aparte oon  en 

slaapka er en  ba ka ers  aarvan  et jac i  ee ic t

Les  Suites  at  the Cli  a  et l e ster otel et  elegant ingeric te s ites

Suite, Artistic Suite en Master Suite voor etails en eer in or atie ie on e 

website.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van nc al  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e 

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

ij ee ic t a er

nc al ee ic t a er

es S ites at t e li  a   Artistic S ite

es S ites at t e li  a    S ite

Vroegboekkorting   bij verblj  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen voor al pension en aan

bie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Premium Kamer Zeezicht
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SACCHARUM RESORT
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �   

Premium Kamer Zeezicht

Het industriële decor van het Saccharum Resort is geïnspireerd door de 

voormalige suikerrietplantages uit de omgeving. De ligging van het hotel tegen 

e e vels van e k stplaats al eta bie t een raai it ic t over e oceaan  

Een ideale uitvalsbasis om de ongerepte natuur van het bloemeneiland Madeira 

et  ra to te verkennen  it otel bie t aciliteiten voor een ontspannen 

a ilievakantie aar ook een lie ebber van ellness kan ier volop genieten 

van e itgebrei e spa aciliteiten  en verblij  in et Sacc ar  esort is 

itsteken  te co bineren et een verblij  in een van on e otels in nc al  in 

 a to in ten te bereiken  e l c t aven ligt op  k  a stan

FACILITEITEN
i e lobb  et receptie en itjes  rie oet ater b iten e ba en 

aarvan een in nit pool en een kin er e ba  een ga esroo  en ki scl b  

ab sitservice (tegen betaling)  en l e ellnesscenter et een itgebrei  

aanbo  aan spabe an elingen en een binnen e ba  itnessr i te en  

s as baan  In aleria  is een kleine e positie te ien over et ontstaan van 

et otel  arkeergarage (gratis)  e ver orging is op basis van logies ontbijt  

al  en volpension is ogelijk  ngen o b etresta rant is geopen  voor 

ontbijt  l nc  en iner aar e iterrane gerec ten or en geco bineer  et 

specialiteiten van et eilan  Ala bi e is et a la carte resta rant voor een ne 

ining ervaring  p e e ver ieping  naast e in nit pool  is Trapisc e poolbar 

gelegen aar snacks en lic te aaltij en ge ren e e ag or en geserveer  

en  k nt genieten van een prac tige it ic t  In e  bar  arapa bar en 

l  lo nge k nt  terec t voor rankjes  cocktails en gespecialiseer e r  en 

snacks  e al a  eac cl b is irect aan ee gelegen en geopen  voor snacks 

en lic te aaltij en ge ren e e ag

ACCOMMODATIE
e  raai ingeric te ka ers en s ites ijn ge nspireer  oor et in stri le 

t e a van et otel  Alle ka ers ijn voor ien van aircon itioning  it oek  

volle ig ingeric te ba ka er et alk in s o er  ko e  en t ee et aciliteiten  

inibar  kl isje  atscreen tv en een balkon  In ien  verblij t in een ka er 

incl sie  e re i  perience ontvangt  on er an ere een e cl sieve 

check-in/out, toegang tot het Premium zonnendek met balibedden en een 

jacc i  toegang tot e balibe en in e al a  eac  l b  ongeli iteer  

toegang tot het wellnesscenter, toegang tot The Club een lounge op de bovenste 

ver ieping van et otel  agelijks gratis s ttleservice van naar nc al  

kussenmenu.

Tweepersoonskamer ij ee icht (ca    a   pers )  co ortabele r i e 

ka er et ij ee ic t en balkon  ok te boeken et ee icht

Premium Kamer ee icht (ca    a   vol )  in strieel ingeric te ka er 

et ee ic t en balkon  Incl sie  re i  perience

Suite ij ee icht (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  

oonka er en aparte slaapka er et t eepersoonsbe  kitc enette  alkon 

et ij elings it ic t over ee

amilie Suite ee icht  (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  

pen plan oon  en slaapka er et t eepersoonsbe  kitc enette  alkon et 

uitzicht over zee.

Premium elu e Suite ee icht (ca    a   vol  o   vol    kin  t   

jaar)  Aparte oon  en slaapka er  a ka er et alk in s o er en separaat 

een l e ba   spresso apparaat   balkons aarvan  et ij elings it ic t 

over ee en et e balkon et rontaal ee ic t  Incl sie  re i  perience

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van nc al  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er ee ic t

S ite ij ee ic t

re i  el e S ite ee ic t

Hone moon: o sseren e ijn en c ocola e in e ka er bij aanko st

Long sta :  korting bij verblij  van in   nac ten   korting bij verblij  van in   nac ten 

en  korting bij verblij  van in   nac ten in e perio e van  t  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen voor al  

en volpension en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  
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SAVOY PALACE
DESIGN  | WELLNESS

�  �  �  �  �  

Ocean Kamer

it grootse l e resort otel is een parel in e collectie van T e ea ing otels 

o  t e orl  et otel bie t l e o erne elegantie et een go en ran je  

geco bineer  et ort gese gastvrij ei  et i posante gebo  prijkt 

in r k ekken  aan e ori on van nc al en bie t tal van aciliteiten voor 

o el a ilies als koppels  Vana  et akterras or t  getrakteer  op een 

prac tig it ic t over e oo sta  e aven en e oceaan  p c linair gebie  

zal het u aan niets ontbreken door het uitgebreide aanbod van restaurants. Het 

centr  van nc al ligt op slec ts  in ten loopa stan  en e l c t aven 

op ca  k  a stan

FACILITEITEN
e entree gee t toegang tot een r i e lo nge et receptie en bar  en 

verdieping lager, op de begane grond, vindt u de entertainment bar, een 

t ee is  ko ebar en een bibliot eek   aarnaast een e ba  et ligbe en 

en poolbar  kin erba  op et akterras e ala ia Sk  ar  en een in nit pool 

(a lts onl )  Savo  alace is et een loopbr g verbon en et ster otel 

o al Savo  aar  tevens gebr ik k nt aken van e aciliteiten  ier 

k nt  een ik in e oceaan ne en vana  et pla or  aan e aterkant o  

in het zoutwaterzwembad. De Laurea Spa biedt een riant binnenbad, sauna, 

jac i  stoo ba  ijs ontein alot erapie  tnessr i te  nagelsalon en een 

sc oon ei ssalon (alle tegen betaling)  Tevens  ka ers voor be an elingen 

en assages  In e ki scl b (  t   jaar) staat centraal o  e jongere gasten 

het naar de zin te maken. Er worden activiteiten aangeboden zoals knutselen en 

kle ren  oga  ini isco en karaoke  l  kijken  ab sit op aanvraag

et otel ee t  bars en resta rants vari ren  van een cas al b etresta rant 

tot ne ining ogelijk e en in et  la carte resta rant  enieten van e lokale 

ke ken aar een iversiteit aan visgerec ten niet al ontbreken  egin  

ag in resta rant ibisc s et een itgebrei  ontbijt aar een s o cooking 

station aan e ig is  In resta rant a  e e ijn v r  kolen en rook e 

oo ingre i nten van  br nc  l nc  o  iner  A t entieke ovengerec ten  

berei  et ee eno e tec nieken gebaseer  op et gebr ik van v r  Tren  

ge on e gerec ten  ort gese snacks en een all a  br nc  staan ook op et 

en  et Ala e a esta rant en bar is een a ilievrien elijk resta rant 

gelegen in de tuin naast het zwembad. Dit restaurant is geopend voor lunch 

aar iverse e iterrane gerec ten op e kaart te vin en ijn  Terreiro is een 

eer beken e otspot in nc al geopen  voor l nc  en iner  e nspireer  oor 

lokale tradities biedt Terreiro een gevarieerde en smaakvolle gastronomische 

ervaring  Tij ens  verblij  ag een be oek aan acaran a o nge  l b 

niet ontbreken van ege et sc itteren e it ic t over e sk line van nc al  

ver ag is e e lo nge toegankelijk voor gasten van T e eserve en in e 

avond kunnen alle gasten hier dineren en een keuze maken uit een menukaart 

gev l  et A iatisc e gerec ten  Ten slotte is e ala ia sk oo   sk bar een 

tren  ke e voor een  la carte iner o  cocktail et panora isc  it ic t

ACCOMMODATIE
e  s aakvol ingeric te ka ers en s ites ijn et oog voor etail ont orpen  

et e bilair is a bac telijk en r aa  vervaar ig  oor voorna elijk 

lokale be rijven  aar oor een e cl sieve i  van a t entieke aar tevens 

o erne l e ontstaat  e ka ers besc ikken over een it oek  aircon itioning  

i  atscreen tv  tele oon  inibar  ko e t ee et aciliteiten en ba ka er et 

inloop o c e  aar roger  ba jassen en slippers  alkon et itje

Tuin Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)   r i e ka er 

et t eepersoonsbe  o  t inbe en  ic t op e t in en et e ba

Ocean Kamer (ca     a   vol    kin  t   jaar)  als e T in a er  

met zeezicht.

Superior Ocean Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar) et  

ruimere woonkamer met eet- en zitgedeelte. Ruimer balkon met uitzicht over 

e sta  en e ee  oger gelegen vana  e e etage

The Reserve at Savo  Palace is et eest e cl sieve ge eelte van et otel aar 

 verblij t in een van e s ites   e e voor alige Savo  re i  Service or t 

per  ei  aangebo en  T e eserve at Savo  alace ee t tal van e tra 

services en privileges oals een priv  c eck in et elko st rankje (cocktail  

ko e  ris rank  o sseren e ijn)  e cl sieve toegang tot e acaran a 

o nge  l b voor  la carte ontbijt en toegang tot et akterras et in nit pool  

jac i en b tlerservice  e ren e e ag een selectie rankjes en snacks 

inbegrepen in e acaran a o nge  l b  In  s ite is e inibar gev l  et 

geselecteer e rankjes en ontvangt  agelijks een elicatesse op e ka er  

Vana   jaar is er een onbeperkte toegang tot e a rea spa (be an elingen 
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tegen betaling)   krijgt voorrang bij et reserveren van Savo  Signat re 

resta rants en a rea Spa  its  r van tevoren aangevraag  Strijkservice  

een kledingstuk per persoon per dag.gratis. Tegen betaling in- en uitpakservice.

e s ites ijn gesc ikt voor a   vol    kin  t   jaar o   vol assenen

Ocean Suite (ca   )  oonka er et eet oek  aparte slaapka er en it ic t 

over de stad en de zee.

Superior Ocean Suite (ca   )  gelijk aan e cean S ite et groter balkon  

gelegen vana  e e etage

Pool Ocean Suite (ca   ): l e e s ite et een eer groot balkon  een 

privé plungepool, gelegen op de hoeken van de hogere etages.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van nc al  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

T in a er

S perior cean a er

cean S ite

ool cean S ite

Honeymoon  o sseren e ijn en c ocola e in e ka er bij aanko st  

Long Stay   korting bij verblij  van in   nac ten en  korting bij verblij  van in   nac -

ten in e perio e van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor  

Welkomstattentie  r it en es ater bij aanko st op e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en toeslagen voor al  en volpension 

vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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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 

be oeker e tra bij on er aakt  oe beroe  en 

veel bezocht een plek of plaats ook is, het is er 

nooit lo ter toeristisc  et agelijkse leven is o 

verweven met de schoonheden van het land dat het 

n groot l ecor is  at Itali  o 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 c lt r on enten  istorisc e 

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, 

verge el  van e beste ijnen  e ke e aan lokaal 

geproduceerde kazen, worsten, hammen, ingelegde 

olijven en an ere eerlijk e en is onein ig en e 

Italianen ijn an ook et rec t trots op n ke ken  

et ijn ec te levensgenieters

aast een verblij  in beken e ste en als o e  

apels  lorence en San e o ebben ij 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 

e pre istorie  ergelijke kleinere plaatsen laten 

ic  pri a co bineren tij ens een co binatiereis 

aarbij  el  e ro te k nt bepalen et be oeken 

aan interessante plaatsen als Florence, Punta Ala 

en Rome. 

 een reis oor e ooie lan streek glia et 

ijn karakteristieke  vaak nog o r e o e 

avensta jes  barokste en en a t entieke tr lli s  

ie van een a stan  al ijn te erkennen aan e 

kegelvor ige aken  ok eer aan te ra en is e 

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.

combinatie met het historische Matera en een 

autoreis door de meest bekende streken van Puglia.

De Italiaanse Rivièra in Noord-Italië staat bekend 

om de prachtige kust met pittoreske dorpen en 

prac tige nat rgebie en  eken e plaatsen ijn 

San e o  orto no  apallo en in e Terre  San 

e o is een aantrekkelijke ba plaats vlakbij e 

ranse grens en onte arlo  Aan e ein  van e 

e ee  er  San e o ont ekt oor e rijken 

van Europa. Britse aristocraten, prinsen en tsaren 

bo en ier villa s en er versc enen re otels  

e Italiaanse ivi ra ee t ank ij e bergen en 

e ee een il  kli aat  et ele jaar oor is et 

aangenaam vakantieweer. Meer naar het zuiden ligt 

Forte dei Marmi. Deze plaats staat al lang synoniem 

voor luxe vakanties, ontspanning en een weelderige 

omgeving. Afgezien van de schoonheid van de 

stranden en de oude stad, staat de fascinerende 

regio ook beken  o  ijn nac tleven en l e 

boetieks. 

Van ege et eerlijke kli aat in et voor  o  najaar 

is  apels  een aantrekkelijke startplaats voor een 

verblij  aan e A al k st o  op et on ersc one 

eilan  apri  gelegen in e a rbla e ol  van 

apels  n e priv reis naar et istorisc e o pe  

een be oek aan apels  een ijn eg statie en een 

kookcursus is zeer aan te raden.

aast et vastelan  ijn ook e Italiaanse eilan en 

Sardinië en Sicilië zeer de moeite waard. De beste 

anier o  et kle rrijke en a isselen e Sicili  te 

ien is e a toron reis lt rsc atten van Sicili  

U maakt kennis met de vele bezienswaardigheden 

van it nieke st kje ropa en verblij t in s eervolle 

accommodaties. Sardinië is een uitstekende zon-, 

zee- en strandbestemming met onverwacht mooie 

resort otels aan sc itteren e stran en  ok 

het heuvelachtige binnenland is zeer zeker een 

be oek aar  aat  verrassen oor e e nog vrij 

onbekende bestemming.

orto  ogelijk e en te over  ij selecteer en in 

ons itgebrei e Itali aanbo  a t entieke villa s  

Spa- en familiehotels, design- en tophotels. 

et egennet in Itali  is itsteken  en et is eer 

aan te raden de steden te combineren met een 

hotel aan de kust of met een karakteristiek hotel in 

het binnenland. De meeste hotels worden dan ook 

inclusief een huurauto aangeboden. 

HOTELVOORZIENINGEN
In de Italiaanse hotels en resorts kunnen uw 

kin eren ge oonlijk gratis gebr ik aken van 

e ki scl bs  In e eeste gevallen ijn e (niet)

gemotoriseerde watersporten en de landsporten 

tegen betaling  ok anneer  gebr ik ilt aken 

van de wellnessfaciliteiten is dit in de meeste 

gevallen tegen betaling. Uitzonderingen op 

bovenstaan e regels vin t  bij e besc rijvingen 

van e betre en e otels en resorts

IONISCHE 
ZEE

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

MIDDELLANDSE
ZEE

Ligurië

Corsica
(Frankrijk)

Capri

Sardinië

Puglia

Toscane

Amalfikust

TUNESIË

BOSNIË  & 
HERZEGOVINA

FR
A

N
K

R
IJ

K

SLOVENIË

KROATIË

OOSTENRIJK HONGARIJE

ALGERIJE

ZWITSERLAND

Pisa

Olbia

Cagliari

Genua

Florence

Palermo
Catania

Venetië

Napels

Milaan

ROME
BrindisiBari

San
Remo Perugia
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ITALIË | San Remo | Ligurië 

ROYAL HOTEL SAN REMO
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

�  �  �  �  �

 Deluxe Junior Suite

Langs de betoverende Italiaanse Rivièra, met uitzicht op het glinsterende water 

van e i ellan se ee  ligt et o al otel San e o o geven oor eer an 

16.000 m² tropische tuinen. Dit door een familie beheerde hotel, ooit de thuisbasis 

van ropese vorsten  ee t een tij lo e c ar e  et otel ee t ijn originele 

stijl be o en et een vle gje o ern esign  tra itie en innovatie per ect 

geco bineer  in een eigentij se o geving et een onberispelijke service  a  

10 minuten van het bruisende centrum met tal van boetieks, restaurants en 

bars  oe el vaak be oc t voor ijn casino  is e gesc ie enis en c lt r net 

zo bezienswaardig. San Remo kan hele jaar door bezocht worden en is ook de 

thuisbasis van het Italiaanse Songfestival evenals rock- en jazzmuziekfestivals. 

e l c t aven ice ligt op ca   k  en a op ca   k  onte arlo op  

km. 

FACILITEITEN
Stijlvolle entree  lobb  en l e boetieks  et otel is o geven oor een 

weelderig subtropisch park met een verwarmd zwembad met zeewater en 

een apart ge eelte voor kin eren  Tennisbaan en tnessr i te  et stijlvolle 

Spacenter biedt een ruime keuze aan schoonheidsbehandelingen. Voorzien 

van sa na  stoo ba  ontspanningsr i ten (incl sie )  Voor e kin eren is er 

tennis  inigol  binnen  en b itenspeelplaats  et resta rant iori i rano 

voor iner op et terras et s blie  it ic t op ee  et ontbijt or t op et 

grote terras on er citr sbo en geserveer  orallina serveert grillgerec ten en 

eevr c ten on er e pergola bij et e ba  Tevens een apart kin er en  

et go r etresta rant Il iar ino voor ne ining  bij kaarslic t op et grote 

terras  ier or en Italiaanse gerec ten et regionale invloe en it ig ri  

en Toscane gepresenteer  ar elle ose voor lic te l nc es  e ren e e 

o er aan en piano  en live iek  r ijn iverse priv e c rsies ogelijk 

in de schitterende omgeving. De 18-holes golfbaan Degli Ulivi ligt op ca. 5 km 

(korting op e green ees)

ACCOMMODATIE
De elegante kamers en suites beschikken over parketvloeren, klassiek 

e bilair en r i e ar eren ba ka ers  lke ka er is in eigen stijl ingeric t  

Slaapka er et  aparte be en o  een kingsi ebe  sc rij ta el  aircon itioning  

telefoon, kluisje en minibar. Kamerbezetting max. 3 personen.

Classic Kamer (ca   )  klassiek ingeric t en gelegen aan e ac ter ij e 

van et otel et lan ic t  ok te boeken et ee ic t en balkon

Superior Kamer (ca   )  gerenoveer e ka er in o ern esign ingeric t  

ok boekbaar et ee ic t en rans balkon

Junior Suite (ca   )  klassiek ingeric t in open plan et it oek  it ic t 

over de heuvels en de stad San Remo.

Junior Suite Zeezicht (ca   )  in klassiek o ern esign ingeric t  In open 

plan met zithoek, 2 badkamers en Frans balkon met zeezicht.

Deluxe Junior Suite (ca   )  in klassiek o ern esign ingeric t et 

it oek  root terras et  ligbe en en it ic t op ee

Suite Zeezicht (ca   )  in klassiek esign ingeric t et aparte oon  en 

slaapkamer, sofabed en badkamer met bad en separate douche. Balkon met 

uitzicht op zee. 

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van 

en naar en a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

lassic a er an ic t  

lassic a er ee ic t

S perior a er an ic t

Extra   gratis spabe an eling per verblij  bij verblij  in nior S ite ee ic t   gratis  gangen 

iner per persoon per verblij  (e cl  rankjes) bij verblij  in el e nior S ite en S ite

Gratis nachten   bij verblij  van  t   en van  t    bij 

verblij   t    bij verblij  van  t   en van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   van  t   van 

 t   en van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

adviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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147 - SILVERJET VAKANTIES

Forte dei Marmi |Toscane | ITALIË

HOTEL BYRON
CULINAIR | HERITAGE 

�  �  �  �  �

 Classic kamer

Forte dei Marmi staat al lang synoniem voor luxe vakanties, ontspanning en een 

weelderige omgeving. Afgezien van de schoonheid van de stranden en de oude 

sta  staat e ascineren e regio ook beken  o  ijn nac tleven en l e boetieks  

Vanaf het einde van de 18e eeuw begonnen Europese edellieden, samen met 

iplo aten  k nstenaars en beroe e en sc itteren e villa s te bo en in et 

ennenbos van orte ei ar i  otel ron is ontstaan it et sa engaan van 

t ee art no vea  villa s  aarvan e o ste er  gebo  in  oor e 

ertogen van anevaro i oagli  et otel is genestel  in et eest e cl sieve 

eel van orte ei ar i  een ver ijn  otel et een itsteken  resta rant 

aar c e kok risto oro Trapani e scepter aait  ron is o ont orpen at 

gasten ic  eteen t is voelen  et ligt aan e T rreense k st  oor een eg 

gesc ei en van et stran  et centr  bevin t ic  op loopa stan  Viareggio 

ligt op  k  e l c t aven isa op ca   k  lorence  cca  Siena en 

Volterra  evenals in e Terre  ijn in een agtoc t te bereiken

FACILITEITEN
In de mooie tuin bevindt zich een zwembad, omringd door ligstoelen, parasols 

en een poolbar  asten k nnen genieten van eerlijke Italiaanse gerec ten in 

het Michelinsterren-restaurant La Magnolia, waar gastronomisch dineren een 

onvergetelijke ervaring is  obb  lo nge en bar  In e roject oo  or en 

tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars getoond. Voor families  

organiseert het hotel picknick op het strand, kooklessen of een fotoreportage 

(tegen betaling)  ietsen ijn gratis besc ikbaar  en etspa  slingert langs 

e k st naar Viareggio (ca   k )  p et bre e an stran  ijn ligstoelen 

en parasols te r (prij en a ankelijk van et sei oen en  persoonlijke 

ensen)  et otel besc ikt over een parkeerplaats

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ijn sc itteren  gerenoveer  en elegant ingeric t in 

een aantrekkelijke co binatie van kle rtonen en l e sto en  Italiaans co ort  

k aliteit en stijl  Voor ien van e eest o erne tec nologie  atscreen tv  

inibar  kl isje en aircon itioning  e ba ka er et o c e en o  ba  

Classic Kamer (ca    a   pers) elegant ingeric t  a ka er et o c e

Superior Kamer (ca    a   pers )  r i  ingeric t en et e grootste org 

ontworpen. Badkamer met douche. 

Deluxe Kamer (ca    a   pers)  r i er et it ic t over e t in o  

ge eeltelijk ee ic t

Junior Suite (ca    a   pers )  in open plan et it oek  a ka er et 

douche.

Superior Suite (ca    a   pers )  voor ien van een kleine oonka er en 

aparte slaapkamer. Riante badkamer. Terras met uitzicht op zee.

Deluxe Suite (ca    a   pers )  ro ale slaapka er et kingsi ebe  

it oek en sc rij ta el  e ba ka er et o c e en balkon et i ic t op ee   

Duplex Suite (ca    a   pers )  in ple  et op e begane gron  een 

oon  en slaapka er  ba ka er en terras  p e e ver ieping een slaap  en 

badkamer en balkon.

Prestige Suite (ca    a   pers )  ingeric t in een co binatie van klassiek 

en o ern esign  oonka er et so a en slaapka er et kingsi ebe  i e 

badkamer met regendouche. Balkon en schitterend uitzicht op zee.

Family Suite (ca    a   pers)  in ple  iante oon  en slaapka er en 

badkamer op de begane grond en een 2e woon- en slaapkamer met badkamer 

op e bovenver ieping  e s ite bie t it ic t op e sc a rijke t in

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van en 

naar isa  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

lassic a er  

S perior a er

el e a er

Gratis nachten   en  bij verblij  van  t   en van  t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslag voor al

en volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl
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148 - SILVERJET VAKANTIES

ITALIË | Florence

HOTEL BRUNELLESCHI  
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

�  �  �  �   DELUXE

 Deluxe Junior Suite

et r nellesc i otel in lorence is een j iste ke e als  op oek bent naar 

een romantisch weekend op een van de meest karakteristieke plekken in Italië. 

it e cl sieve bo ti e otel ee t een spectac laire ligging in et istorisc e 

centr  van lorence  et istorisc e gebo  er  gebo  binnen een 

cirkelvor ige antijnse toren it e e ee  en e i elee se kerk San 

Michele met behoud van de originele kenmerken. Een schitterend voorbeeld 

van een per ecte renovatie  e oo persoon van et boek T e a Vinci o e 

verblee  in otel r nellesc i  In et boek staat gesc reven  en can I see 

o  again  ell  act all  ne t ont  I  lect ring at a con erence in lorence  

e  be living in l r  T e re giving e a roo  at t e r nellesc i

FACILITEITEN
ntree en lo nge  et otel besc ikt over een klein se  et k nstvoor erpen 

ie tij ens e renovatie gevon en er en  o erne tnessr i te et 

Tec nog  tnessapparat r  ietsver r en valet parking   et ontbijtb et 

bestaat uit warme en continentale gerechten, vers Italiaans gebak en zoete 

lekkernijen ie agelijks or en berei  e jonge c e kok occo e Santis it 

a pania brengt een vle gje i Italiaanse air naar e t ee resta rants van 

et otel  In et otel ijn  it on erlijke resta rants  Santa lisabetta ligt in e 

o e antijnse toren  et bie t een intie e setting voor iners bij kaarslic t 

en ijnproeverijen  et prestigie e en e cl sieve resta rant besc ikt over  

ic elinsterren  ier or en ver ijn e gerec ten geserveer  verge el  van een 

itgebrei e ijnkaart  steria aglia a bie t een agelijks viergangen en  a 

antasia   eestal tra itioneel Toscaans et een eigentij se t ist  In e o er 

dineert men al fresco op de Piazza. In de Tower Bar worden signature cocktails 

en ar e snacks geserveer  lke ag app  o r  ijnproeverij ogelijk et 

de eigen sommelier.

ACCOMMODATIE
e  elegante ka ers en s ites ijn ro antisc  ingeric t in eigentij se stijl 

et parketvloeren  et e cl sieve ont erp van e ka ers is speciaal ge aakt 

voor otel r nellesc i  e ka ers ijn voor ien van atscreen tv  inibar  

tele oon  aircon itioning  kl isje  ko e t ee et aciliteiten  i o ockingstation 

en een agelijkse selectie van lokale en internationale kranten  e ba ka er 

et ba  o  o c e  a erbe etting  pers  ten ij an ers aangegeven

Classic Kamer (ca   )  bie t it ic t op e pittoreske steegjes van lorence  

Voor ien van eensi ebe  o   aparte be en  a ka er et o c e

Superior Kamer (ca   )  voor ien van parketvloer en e elbe  a ka er 

met bad. Uitzicht op de winkelstraat.

Deluxe Kamer (ca   )  kingsi ebe  o   aparte be en  e raaie ba ka er 

is voorzien van bad of douche. Uitzicht op de pittoreske steegjes van Florence. 

Deluxe Kamer Duomo Zicht (ca   )  kingsi ebe  o   aparte be en  e 

fraaie  badkamer is voorzien van bad of douche. Uitzicht op de Duomo.

Junior Suite (ca    a   pers )  raaie s ite  Slaapka er et kingsi ebe  

en een aparte kamer met sofabed. Riante badkamer. Uitzicht over de stad.

1-slaapkamer Suite (ca    a   pers )  e e elegante s ite is oor e 

architect Benelli volledig gerenoveerd. Voorzien van een slaapkamer met 

kingsi ebe  oonka er et so a  inloopkast  c v speler en espresso

apparaat. Marmeren badkamer met jacuzzibad. 

Indicatieprij en per persoon inclusief:   overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van Florence, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse.

Kamertype apr jun aug okt

lassic a er  

Superior Kamer 1013 1269 968 1013

el e a er

Extra  een gangen iner voor t ee in resta rant steria ella aglia a (e cl  rankjes) bij 

in   nac ten verblij  van  t  

Kamerkorting:  bij in   nac ten verblij  van  t   van  t  

 van  t   en van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   van  t   van 

 t   van  t   en van  t   in ien  a-

gen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie  les o sseren e ijn bij aanko st op e ka er bij in  nac ten verblij

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

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

Junior Suite
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149 - SILVERJET VAKANTIES

Rome | ITALIË

ANANTARA PALAZZO NAIADI ROMA
CITY | HERITAGE | WELLNESS

�  �  �  �  � 

Junior Suite

et interie r van et Anantara ala o aia i is ont orpen in een eigentij se en 

elegante stijl  Anantara ala o aia i cre ert e i eale o einse vakantie  et 

19e-eeuwse paleishotel ligt aan het indrukwekkende Piazza della Repubblica, 

tegenover e beroe e t er ale ba en van iocletian s  et otel ee t een 

perfecte ligging in hartje Rome op loopafstand van de Spaanse Trappen, de Trevi 

Fontein en de meest populaire winkelstraten als de Via Veneto. De Anantara  

groep staat bekend om de uitstekende service. Elegante kamers en suites in 

neoklassieke stijl  een Anantara Spa en een e ba  op et ak ver elko en 

gasten na een r kke ag in e sta  p ca   a to in ten van e l c t aven

FACILITEITEN
ooie lobb  et oge pla on s en ac te a te ils  ren en  aan e lobb  vin t 

u de spectaculaire lounge & bar, geopend voor een espresso in de ochtend of 

een cocktail in e avon  en itgebrei e collectie c a pagne  prosecco en ijn 

wordt gecombineerd met een ongeëvenaarde setting, een ontspannen sfeer 

en een scala aan lic te apjes o  van te genieten  p e bovenste ver ieping 

bevindt zich een zwembad, ligbedden en parasols met een schitterend uitzicht 

over e sta  o e  In et oo top esta rant  ar bij et e ba  or en 

seizoensgebonden gerechten en lokale visgerechten geserveerd. La Fontana is 

geopen  voor een itgebrei  ontbijtb et  eniet van een capp ccino en vers 

gebakken producten en meer. Aan de wanden van Ristaurante Tazia sieren 

art it oto s van e iverse Italiaanse sterren  e s aken van c e kok 

iko Sinisgalli ijn eenvo ig en nat rlijk  aar voortre elijk  et recepten 

it o e  Sicili  en aarb iten  eis et e  ee et een proeverij en  van 

even gangen geco bineer  et e beste ijnen van Itali  et alo  beken e 

Anantara Spacenter biedt een schitterend uitzicht over Piazza della Repubblica 

en beschikt over een stoombad, een jacuzzi en een uitgebreide keuze aan 

spabe an elingen  Tevens o erne tnessr i te

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn ver eel  over t ee vle gels en vier ver iepingen  

i  en elegant ingeric t et een i  van klassieke en o erne stijlen en 

ka er oge ra en  Alle voor ien van inibar  atscreen tv  espresso

apparaat  ko e t ee et aciliteiten en aircon itioning  ar eren ba ka er en 

toiletartikelen van Ac a i ar a

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  klassiek elegant ingeric te ka er et 

eensi ebe  a ka er et regen o c e

Premium Kamer (ca    a   vol    kin )  gelegen in e istorisc e 

le entino vle gel op e e ver ieping  i  ingeric t et kingsi ebe  o   

aparte bedden. Luxe badkamer met regendouche.

Premium View Kamer (ca    a   vol    kin )  ooie ka er et 

Frans balkon en schitterend uitzicht op de stad Rome. Veel lichtinval door de 

kamerhoge ramen. Slaapkamer met zithoek en kingsizebed of 2 aparte bedden. 

Marmeren badkamer met regendouche.

Junior Suite (ca    a   vol    kin )  ingeric t in open plan et 

zithoek. Frans balkon en schitterend uitzicht over de stad. Marmeren badkamer 

et regen o c e  onnectie et een an ere j nior s ite ogelijk  i eaal voor 

families.

Junior View Suite (ca    a   vol    kin )  in open plan et it oek  

Biedt een schitterend uitzicht over de Piazza della Repubblica en de fonteinen. 

Badkamer met regendouche en dubbele wastafel.

Duplex Suite (ca    a   vol    kin )  e e s ite is i eaal voor ge innen  

verdeeld over 2 verdiepingen met zithoek en sofabed. Marmeren badkamer met 

bbele asta el  ligba  en regen o c e  p e e anine een slaapka er et 

kingsizebed. Schitterende uitzicht op de Piazza della Repubblica.

Indicatieprij en per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en van 

o e  l c t avenbelasting  ec tive o nge  logies ontbijt en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

el e a er  

re i  a er

re i  Vie  a er

nior S ite  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

adviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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150 - SILVERJET VAKANTIES

Junior Suite

ITALIË | Rome

GRAN MELIÁ ROME - VILLA AGRIPPINA
CITY | CULINAIR | WELLNESS

�  �  �  �  �

 Premier Kamer

Dit luxueuze hotel is gebouwd op de plek waar ooit de prestigieuze villa van 

Agrippina  oe er van kei er ero  ston  Tij ens e bo  van it otel ijn 

diverse archeologische schatten van de beroemde Villa Agrippina opgegraven. 

et otel ligt in et istorisc e centr  van o e in een spectac laire t in 

met inheemse planten en sinaasappelbomen. Vanaf het dakterras heeft u een 

sc itteren  it ic t over e sta  et otel is on ersc ei en  oor e eigentij se 

inric ting en service en ee t een e cellente ligging nabij et Vaticaan en astel 

Sant Angelo  a   k  van e ia a avona en ca   k  van et ant eon aan 

e over ij e van e rivier e Tiber  e l c t aven ligt op ca   a to in ten

FACILITEITEN
et ooiste aspect van et otel is e t in  een oase van r st te i en van 

et r kke centr  van o e  asten k nnen ier genieten van een in or ele 

l nc  o  al resco ineren  et gastrono isc e resta rant ollie er e nieert 

het concept van Italiaans lekker eten met de chef-kok Luciano Monosilio als 

creatief meesterbrein. Fraai zwembad met jacuzzi, zonneterrassen, ligstoelen, 

parasols, badhanddoekenservice en poolbar. Te midden van aromatische 

sinaasappelbo en en olij gaar en bevin t ic t e ala ar  esta rant voor 

klassieke lichte hapjes, Italiaanse gerechten, snacks en een detox-optie. Diverse 

lo nges en ijnkel er  A aro is een stijlvolle bar o  te genieten van innovatieve 

cocktails  Spacenter  len  b  larins et sa na  stoo ba  boetiek en 

tnessr i te  

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn in o erne Italiaanse stijl ingeric t  Voor ien 

van aircon itioning  espresso apparaat en atscreen tv  ingsi ebe  o  t ee 

aparte bedden. Fraaie marmeren badkamer en luxe badartikelen. 

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  elegant ingeric t et kingsi ebe

Premier Kamer (ca   )  in avant gar e stijl et t in ic t  

Supreme Kamer (ca   )  r i e ka er in avant gar e stijl  Slaapka er et 

twinbedden of kingsizebed. Uitzicht over de stad of de tuin.

Junior Suite (ca    a   pers )  klassiek en o ern esign ko en per ect 

sa en in e e nieke j nior s ite et een co ortabele slaapka er  ntspan in 

uw aparte lounge, met uitzicht op de spectaculaire Italiaanse tuinen. De glazen 

badkamer biedt een groot bad en een regendouche. 

Attick Junior Suite (ca    a   vol    kin )  spectac laire s ite op 

de bovenste verdieping van het hotel. Verdeeld over twee verdiepingen met 

panoramisch uitzicht op de stad. Aparte woon- en slaapkamer. 

Garden Apartment Suite (ca    a   vol    kin )  e e l e e s ite 

is uitermate geschikt voor gezinnen. Slaapkamer met kingsizebed en grote 

woonkamer met 2 sofabedden. Badkamer met bad en regendouche. Tuin met 

terras en jacuzzibad. 

Agrippina Private Pool Villa ca    a i aal  vol    kin )  e e elegante 

villa ligt in e t in et een groot terras (ca   ) et een priv e ba  

een eetta el voor  personen en een sa na  o ortabele oonka er et 

so abank  atscreen tv en  slaapka ers en t ee ba ka ers aarvan een et 

bad en inloopdouche en een met een stoomdouchecabine met chromotherapie.

Indicatieprij en per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en van 

o e  l c t avenbelasting  ec tive o nge  logies ontbijt en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

el e a er  

re ier a er

Extra  een es prosecco bij aanko st   gebr ik van e  Spa bij in  nac ten verblij

Gratis nachten   bij verblij  van  t   en  bij verblij  van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien  agen voor aanko st 

geboekt.

Welkomstattentie  elko st rankje bij aanko st aan e bar  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

adviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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151 - SILVERJET VAKANTIES

Punta Ala | Toscane  | ITALIË

GALLIA PALACE BEACH & GOLF RESORT
ACTIVE | CULINAIR | GOLF

�  �  �  �  �    

Junior Suite

e glooien e e vels van Toscane rollen gelei elijk a  naar ee  In e verte ligt 

et eilan  lba en vana  et stran  ijn slec ts e conto ren van et eilan  

orsica te on ersc ei en  angs e k st bevin en ic  lange an stran en 

et parasols en pijnbo en  et eest in et oog springen  is e beroe e 

jac t aven van nta Ala et ijn bars en resta rants  In per ecte ar onie 

et it o liggen e lan sc ap ligt allia alace  een iterst ver org  otel at 

al eer an  jaar in an en is van e el e a ilie en aar gastvrij ei  een 

tra itie is  et otel ee t een bevoorrec te ligging aan ee en et stran  en is een 

ideale plek om een aangename vakantie door te brengen. In deze schitterende 

o geving aakt  op een iterst stijlvolle anier kennis et e nat rlijke 

sc oon ei  van e are a  et otel tevens een goe  itgangsp nt o  een 

aantal aantrekkelijke plaatsen te be oeken oals et vissers orpje astiglione 

ella escaia en een aantal beroe e ijnkel ers in et oor en o iano 

ont orpen occa i rassinello  et otel ligt ca   k  van isa en ca   k  

van de luchthaven van Rome.

FACILITEITEN
obb lo nge et receptie  ij on er ooi gesit eer  eter e ba  

met jacuzzi in de tuin omringd door zonneterrassen en ligstoelen. Voorts een 

tennisbaan  inigol  etsver r en een an elpa  et Spacenter bie t een 

breed aanbod behandelingen en massages. Tevens een stoombad, kapper en 

een et Tec nog  itger ste tnessr i te  et gastrono isc e resta rant 

a Terra a kijkt it over e itgestrekte otelt in en ver elko t e gasten 

voor een ontbijtb et en voor een elegant iner bij kaarslic t  lke ater ag 

een gala avon  aar gasten k nnen genieten van een inerb et et live 

piano iek  a ago a is et voortre elijke resta rant aan et stran  

especialiseer  in agverse gerec ten van e grill en geopen  voor l nc  In e 

pianobar k nt  genieten van cocktails en live iek  p ca    van et otel 

(s ttleservice) ligt et ijne an stran  o geven oor pijnbo en  igbe en  

parasols en ba an oeken incl sie  Tevens ater etsen en kano s (incl sie  

voor otelgasten)  In e o geving ogelijk ei  tot paar rij en en een eil  en 

in s r sc ool aan et stran  et otel besc ikt over een l e s priv jac t 

voor agtoc ten (tegen betaling)  e spectac laire oles gol baan van nta 

Ala ligt op 5 minuten van het hotel in een schitterende omgeving en biedt een 

a e bene en  it ic t over e baai (korting op e green ees)

ACOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn r i  en co ortabel ingeric t en recentelijk 

gerenoveerd. Voorzien van parketvloeren, airconditioning, minibar, telefoon, 

atscreen tv en kl isje  ingsi ebe  o   aparte be en  a ka er et ba

douche. Balkon of terras. Kamerbezetting maximaal 3 personen.

Classic Kamer Tuinzicht (ca   )  r i  ingeric t et it ic t over e t in  

ok boekbaar et ij elings it ic t over e t in en ee

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca   )  r i  ingeric t et it oek en it ic t over 

e t in  ok boekbaar et ij elings it ic t over e t in en ee

Junior Suite Tuinzicht (ca    a   vol    kin )  aparte slaap  en 

oonka er  n s ite ba ka er et ba  en separate o c e  root terras et 

it ic t over e t in  ok boekbaar et ij elings it ic t over ee

Family Kamer (ca    a   vol    kin )  r i e slaapka er  ogelijk ei  

voor 2 extra bedden in de slaapkamer, 1 badkamer en geen balkon.

Familie Suite (ca    a   pers )  t ee geco bineer e ka ers gesc ei en 

door een schuifdeur. Voorzien van 2 slaapkamers en 2 badkamers waarvan 1 

met ligbad en aparte douche en een met douche. Voorzien van 2 balkons en 

t in ic t  ini ale a i ale be etting  personen

Suite (ca    a   pers )  aparte oon  en slaapka er en  ba ka ers 

aarvan  et o c e en ba  root balkon et ij elings it ic t over ee

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  incl  vliegreis naar en van 

Isa  l c t avenbelasting  ec tive o nge  logies ontbijt en ra to ge ren e et ge ele 

verblij

Kamertype mei jun aug sep

lassic a er T in ic t

a il  S ite o b v   pers

Gratis nachten   en  bij verblij  van  t   en van  t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

o  be oek silverjet nl  et otel is geopen  van  ei t   oktober   
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PUGLIA & MATERA

e regio glia (Ap li ) in et i oosten van Itali  or t et rec t e nog onbeken e sc atka er van et lan  genoe  

et is een agisc e streek et kastelen  barokpalei en  eerlijke ijnen en betrekkelijk r stige stran en  

i elijke regio asilicata  aar  k nt verblijven 

in et in r k ekken e ala o attini  et beste 

hotel van Matera en het is een unieke ervaring om 

een aantal nac ten te verblijven in e e bij on ere 

stad. Raadpleeg onze website voor een uitgebreide 

besc rijving van it otel

AUTO- EN COMBINATIEREIS
ee  ook een kijkje op e volgen e pagina s  

aar ij een eer aantrekkelijke a toreis en een 

combinatiereis Puglia & Matera aanbieden. De 

otels in glia bie en ij incl sie  een ra to 

aan. 

Puglia aan de Adriatische en de Ionische Zee is 

in Itali  e voornaa ste pro cent van olijven 

en levert ook een groot eel van s lan s 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 

itgestrekte k stlijn it et oeste rotsk sten 

en schier oneindige stranden met mooi wit zand. 

angs e e k st vin t  een aantal aantrekkelijke 

badplaatsen. 

Allereerst onopoli  aar ij et Il elograno 

aanbie en  et ijn t pisc  Ap lisc e arc itect r   

at ver er naar et i en toe selecteer en ij in 

de omgeving van het dorp Savelletri di Fasano een 

t eetal pareltjes  et l e resort orgo gna ia 

is een waar juweel van de traditionele Apulische 

architectuur gelegen aan een schitterende golfbaan 

en tevens uitermate geschikt voor families. Voor een 

aantrekkelijke prijs bie t ic  et eerlijke ianco 

iccio otel aan  et bo ti e otel anne ianc e 

Lifestyle ligt aan een geweldige ligging aan zee en 

heeft een uitstekende cuisine. Deze accommodaties 

ijn bij on er strategisc  gelegen o  e beken ste 

be iens aar ig e en van glia te be oeken  e 

tr lli s  itgekalkte ron e p nt ts isjes ie 

teruggaan tot de middeleeuwen. 

ok ecce  ele aal in et i en van e Italiaanse 

ak en e ooiste e ee se baroksta  ter 

wereld, is eenvoudig te bereiken. De hoofdstad van 

Salento is uniek en voor  een deel te danken aan 

de grote concentratie kunstenaars die zich hier 

heeft gevestigd. Barokke kerken, indrukwekkende 

paleizen, witte straten en schitterende stranden 

langs bei en kanten  ier selecteer en ij et 

iter ate raaie bo ti e otel a ier ontina  e 

k st van e ol  van Taranto en e A riatisc e ee 

liggen op nog geen  in ten rij en en is o geven 

oor i ense ijngaar en en olij boo gaar en   

Ten i en van ecce bie en ij et eerlijk gelegen 

Ten ta entoporto aan  Ten esten van ecce ra en 

ij et s aakvol gerenoveer e asseria agnara 

aan. Deze masseria heeft een karakteristieke 

bo stijl en el ie van e asseria  (b itenkasteel) 

ie o ken erken  is voor glia  eer bij on er is 

de unieke stad Matera, de hoofdstad van de kleine 

Puglia & Matera Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

agte perat r in             

aterte perat r in             

onne ren per ag             

agen et enige neerslag            

ADRIATISCHE
ZEE

Fasano

Vieste

Lecce
Brindisi

Monopoli

Lizzano
Otranto

Matera

Bari
Borgo Egnazia
Bianco Riccio
Canne Bianche

Il Melograno

Tenuta
Centoporte

Bagnara

Fiermontina

Palazzo
Gattini

Alberobello
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MAGISCH PUGLIA

Alberobello

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

Deze reis voert langs baroksteden en de witte 

zandstranden van de Salento en de Taranto-kust. 

 verblij t in rie aantrekkelijke otels en aakt 

kennis met de meest pittoreske landschappen. 

eniet van r st  nat r  c lt r en ee  

ag : Amsterdam- ari - onopoli  km

U vliegt met Transavia naar Bari. Vervolgens neemt 

 e ra to op e l c t aven in ontvangst en rij t 

in ca. 50 min. naar Monopoli. U neemt uw intrek 

in Masseria Il Melograno. De typisch Apulische 

architectuur en kalkwitte muren vormen een 

fantastisch contrast met het omliggende landschap. 

et resta rant bie t een ec te c linaire ervaring 

met gerechten uit de traditionele Apulische keuken. 

en iter ate stijlvol resort  aar  tot r st ko t 

en geniet van een goe e service   verblij t ier  

nachten.

ag 2: Polignano en omgeving

Van aag k nt  e grotten van astellana  et 

agisc e tr lligebie  en st ni be oeken  

Alberobello wordt gevormd door meer dan 1.500 

tr lli s  karakteristieke itgekalkte isjes  e 

plaats staat op e erel er goe lijst van nesco  

et pittoreske i elee se st ni is gebo  op 

een heuvel, waar de monumentale kathedraal de 

stad domineert. De stad is een fascinerend doolhof 

van smalle, kronkelende straatjes en steile steegjes. 

ag 3: Polignano a are - Carpignano ca  50 km

Van aag rij t  naar et i elijkste eel van 

glia  e Salento regio  n er eg k nt  nog een 

stop maken in de historische plaats Monopoli zelf 

et aar na e straatjes  Vervolgens rij t  naar 

et otel Ten ta entoporte  stig gelegen in een 

lan sc ap vol et olij bo en   verblij t ier  

nachten. 

ag : Carpignano - Lecce - Otranto ca  0 km

Aanrader is om vandaag de barokstad Lecce en 

tranto te be oeken  ecce or t ook el lorence 

van het zuiden genoemd. Een indrukwekkende stad 

et veel be iens aar ig e en  e plaats tranto 

wordt beschouwd als een van de mooiste steden 

door het adembenemende landschap en door het 

heldere water van de Adriatische Zee.

ag 5: Carpignano - Li ano ca  7 km

p eg naar i ano k nt  via Santa aria i 

e ca en allipoli rij en  In e Taranto regio is 

Masseria Bagnara gevestigd. De uiterst smaakvolle 

renovatie van dit prachtige landgoed getuigt 

van b itenge one klasse  ier ligt e na r k op 

k aliteit en service   verblij t ier  nac ten

ag -7: Li ano en omgeving

 eerlijke agen genieten van et Italiaanse leven  

ontspannen aan het zwembad of aan de schitterende 

an stran en (op   e beac cl b is geopen  

van ca   ei tot  septe ber)  itstapjes in 

e o geving be oren tot e ogelijk e en  e 

resta rants aan et stran  ijn sei oengebon en

ag : Li ano - ari - Amsterdam ca  35 km

Van aag rij t  naar e l c t aven naar ari aar 

u de huurauto inlevert en weer naar Amsterdam 

vertrekt.

agisch Puglia, -daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon mei jun aug sep

In een T eepersoonska er

Hotels

Polignano a Mare Masseria Il Melograno  5*

Serrano i arpignano Ten ta entoporte el e

i ano asseria agnara el e

ij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Bari en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

 ra to (t pe ) tij ens  ge ele verblij

 overnac tingen op basis van logies ontbijt   nac ten in 

onopoli in een S perior a er   nac ten in tranto in een   

lassic a er en  nac ten in i ano in een el e a er

ee  voor e act ele prij en  an ere ka ert pen o  prij en voor 

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

Otranto

Golf van 
Taranto

Otranto
Gallipoli

Monopoli

Alberobelle

Ostuni

Taranto Lecce

Brindisi

Bari

Lizzano
Carpignano
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ITALIË | Puglia |  Autoreis

MATERA - LIZZANO - LECCE

LecceMatera

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! 

ag : Amsterdam - ari - atera 

U vliegt met Transavia naar Bari. Vervolgens neemt 

 e ra to op e l c t aven in ontvangst en rij t  

 in ca   in ten naar atera  e over el igen e 

schoonheid van de uit rotsen gehouwen stad zou 

zelfs de meest pittoreske Italiaanse stadjes in 

haar schaduw kunnen zetten. U neemt uw intrek 

in ala o attini  t otel van atera gelegen 

tegenover e beroe e o o  ala o attini 

is een voor alig paleis van e o ste a ellijke 

familie van Matera. Een modern en chic hotel, 

elegant vormgegeven met gebruik van de beroemde 

nat rstenen it e streek o  e oorspronkelijke 

arc itect r te be o en  et beste otel van 

Matera en een unieke belevenis om een aantal 

nac ten in e e in r k ekken e sta  te verblijven  

ie on e ebsite voor een itgebrei e besc rijving  

 verblij t  nac ten in it a e e otel  

ag 2-3: atera

atera is e oo sta  van e gelijkna ige 

provincie in e kleine i elijke regio asilicata  

et is een van e eest verba ing ekken e 

binnensteden van Italië en beroemd om haar uit 

rotsen gehouwen huizen waarvan sommigen 

dateren uit de prehistorie. De stad heeft twee 

ge ic ten  boven  aan e ran  van et ravina ravijn  

een bruisende stad. Beneden, het stille historische 

gedeelte doorspekt met oeroude grotwoningen 

o  Sassi  als lab rinten ge o en it t steen  

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 e erel er goe lijst van S  e sta  is 

al jaren een itverkoren plek van l akers en 

or t ook getoon  in e nie ste a es on  l  

et esolate lan sc ap as e locatie voor el 

ibson s T e assion o  rist  s Avon s is et 

genieten van de duizenden lichtjes die Matera een 

sprookjesachtige sfeer geven. 

ag -5: atera - Li ano ca  05 km

In de Taranto regio is Masseria Bagnara gevestigd. 

De uiterst smaakvolle renovatie van dit landgoed 

get igt van b itenge one klasse  T ee eerlijke 

dagen om te genieten van het Italiaanse leven, 

ontspannen aan het zwembad of aan de mooie 

an stran en (sei oengebon en)   verblij t ier  

nachten.

ag -7: Li ano - Lecce ca  72 km

Van aag rij t  naar e sta  ecce  oogtep nt van 

de barok in Zuid-Italië, ook wel het ‘Florence van 

et i en  genoe  ecce ee t een sc itteren  

istorisc  centr  rijk aan kerken  palei en  t inen  

kastelen  pittoreske straatjes en vele aantrekkelijke 

resta rantjes  ij selecteer en voor  een stijlvol 

bo ti e otel in et art van ecce  gelegen 

binnen de stadsmuren en op loopafstand van alle 

be iens aar ig e en   verblij t ier  nac ten  

et otel besc ikt over een eigen parkeerplaats

ag : Lecce - ari - Amsterdam ca  5 km

Van aag rij t  naar e l c t aven van ari aar 

u de huurauto inlevert en weer naar Amsterdam 

vertrekt.

atera - Li ano - Lecce, -daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

In een T eepersoonska er   

Hotels

atera ala o attini

i ano asseria agnara el e

Lecce La Fiermontina 5*

ij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Bari en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

 ra to (t pe ) tij ens  ge ele verblij

  overnac tingen op basis van logies ontbijt   nac ten in 

Matera in een Deluxe Kamer, 2 nachten in Lizzano in een De-

luxe Kamer en 2 nachten in Lecce in een Superior Kamer.

ee  voor e act ele prij en  an ere ka ert pen o  prij en voor 

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Golf van 
Taranto

IONIAN
SEA

OtrantoGallipoli

Matera

Ostuni

Taranto
Lecce

Brindisi

Bari

Lizzano

144-191 ITALIE.indd   154 07-12-2022   12:22

https://www.silverjet.nl/rondreis-italie-matera-lizzano-lecce


155 - SILVERJET VAKANTIES

MASSERIA IL MELOGRANO - MONOPOLI
CULINAIR | HERITAGE | AUTO INCLUSIEF

OTTOLIRE RESORT - LOCOROTONDO
CULINAIR | HERITAGE | AUTO INCLUSIEF

�  �  �  �  �

�  �  �  �    DELUXE

e e raaie asseria ligt in et binnenlan  nabij e sta  onopoli  een plaatsje at gelegen is aan 

een van e ooiste k sten van i Itali  geven oor ee eno e olij boo gaar en voegt Il 

elograno ic  ar onisc  in e o geving  et ijn t pisc  Ap lisc e arc itect r en kalk itte 

ren is er een antastisc  contrast et et e iterrane lan sc ap  en iter ate stijlvol 

resort, waar u tot rust komt en geniet van een goede service. De luchthaven Bari ligt op ca. 60 km.

FACILITEITEN
In de schitterende tuin een riant zwembad, tennisbaan met verlichting en een joggingpad van 

 k  root over ekt e ba  sa na en stoo ba  (incl sie )  et Spacenter bie t een r i e 

ke e aan sc oon ei sbe an elingen  et resta rant lo bie t aar gasten een ec te 

c linaire ervaring et gerec ten it e tra itioneel Ap lisc e ke ken  et priv stran  ligt op ca  

 k  (gratis s ttleservice van e io j ni tot e io septe ber)

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn voor ien van alle co ort en besc ikken over atscreen tv  inibar  

kluisje, airconditioning en mooie tegelvloer. Badkamer met bad of douche.

Superior Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e begane gron  o  e e ver ieping  

Deluxe Kamer  (ca    a   vol    kin )  r i  ingeric t  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van en naar ari  

l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ter plaatse ge ren e  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er

el e a er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

iep in et art van glia s glooien e en ro antisc e Valle Itria  aar e beroe e tr lli et 

lan sc ap bepalen bevin t ic  et ttolire esort  it geresta reer e en o erne bo ti e otel 

ligt op een e vel in een sprookjesac tig lan sc ap at bestaat it ee eno e olij bo en 

en ijngaar en  en itsteken  itgangsp nt o  e aantrekkelijke o geving te leren kennen  

ocoroton o ligt op ca  k  Alberobello op ca   k  en e l c t aven ari op ca   k

FACILITEITEN
ar  lo nge  et e ba  is o geven oor olij bo en en lokale ijnranken  e c e kok berei  

elke ag ver ijn e gerec ten berei  it e eigen biologisc e t in  ij ooi eer or t b iten op 

het terras gedineerd. De Trullo Spa, voorzien van een jacuzzi en stoombad, is de ideale plek voor 

ontspanning en el ijn  ogalessen  pilates  e itatie  kooklessen en ijnproeverijen

ACCOMMODATIE
e  ka ers ijn voor ien van alle co ort en et aan ac t voor e kleinste etails  Voor ien 

van een atscreen tv  aircon itioning  kl isje  inibar en sc rij ta el  a ka er et o c e ba

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  slaapka er et eensi ebe  T in ic t

Superior Kamer (ca    a   pers )  i e  aar r i er  it ic t over e vallei

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van en naar ari  

l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er

S perior a er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Puglia | Monopoli & Locorotondo | ITALIË

 Trulli Kamer
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TENUTA CENTOPORTE - OTRANTO
AUTO INCLUSIEF  | HIDEAWAY

�  �  �  �    DELUXE

�  �  �  �  �

it kleinsc alige otel ee t e c ar e van een e iterraan verblij  groten eels ank ij e 

t pisc e lokale aterialen en e elegantie van e inric ting  et otel ligt in et binnenlan  van 

glia aan e voor alige eg ie tranto en i r ignano et elkaar verbin t  p  k  van e 

schitterende stranden van de zuidoostkust en van historische bezienswaardigheden. De barokke 

sta  ecce ligt op ca   k  e l c t aven ari ligt op ca   k  rin isi op ca   k  en 

aantrekkelijk otel et een vrien elijke service en een eerlijk resta rant

FACILITEITEN
In de tuin een riant zwembad met ligbedden, poolbar en jacuzzi. De gerechten van restaurant 

Tenuta worden uitsluitend bereid met biologische en lokale ingrediënten. In de zomer dineert men 

b iten op et terras  Snackbar voor rankjes en lic te l nc  bij et e ba  lein ellnesscenter 

voor spabehandelingen en massages. Tevens stoombad en jacuzzi. Parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
e  co ortabele ka ers en s ites ijn gesit eer  op e begane gron  en eerste ver ieping  

Alle voorzien van een minibar, airconditioning, kluisje en minbar. badkamer met bad of douche. 

Comfort Kamer (ca    a   pers )  op e begane gron  et irecte toegang tot e t in

Classic Kamer (ca    a   pers )  op e e ver ieping en et een balkon

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van en naar ari  

l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e  ge ele verblij

Kamertype mei jun aug okt

o ort a er   

lassic a er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

e e stijlvolle e ee se villa er  na ge et geresta reer  en ee t een e cellente ligging 

in et istorisc e art van ecce  a ier ontina is in ini alistisc e stijl ingeric t  e an en 

worden gesierd door kunstwerken uit de privécollectie van de eigenaar. Een van de meest trendy 

en beken e otels in ecce  p loopa stan  van et istorisc e centr  e l c t aven van ari 

ligt op 165 km afstand.

FACILITEITEN 
stig gelegen in een sc itteren e t in et sinaasappel  en olij bo en  riant terras en e ba  

e gerec ten van et gastrono isc e resta rant in e t in ijn bij on er rijk en gevarieer  r 

worden alleen lokale en verse producten gebruikt. De Enzo lounge biedt een ruime keuze aan 

ijnen  cocktails en like ren  et otel besc ikt tevens over een eigen parkeerplaats (incl sie )

ACCOMMODATIE 
e  nieke ka ers ijn in o erne Italiaanse stijl et e cl sieve k nstvoor erpen ingeric t  

ar eren esign ba ka er et o c e o  ba o c e en biologisc e toiletartikelen  

Superior Kamer (ca    a   pers )  elegant ingeric t et eensi ebe

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  it oek en l e ba ka er et o c e  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van en naar ari  

l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer 956 1100 1123 889

el e a er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

ITALIË  glia  tranto  ecce

LA FIERMONTINA - LECCE

BOUTIQUE | CITY  | AUTO INCLUSIEF 
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Torre anne  glia  ITALIË

CANNE BIANCHE LIFESTYLE HOTEL  
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

�  �  �  �  �  

 Superior Kamer

en e iterrane s eer en een o ern en elegant interie r ijn ken erken  voor 

it eerlijke bo ti e otel  anne ianc e ligt op e eest benij ens aar ige  

locatie irect aan ee  e t pisc e itte b itenkant en e olij  en pal bo en  

ijn een constante erinnering aan glia  et c i e eco vrien elijke interie r  

bie t een oase van r st en e nat rlijke aterialen orgen voor een ar e  

sfeer. In het restaurant kunt u genieten van typerende gerechten uit de Apulische  

keuken, die volgens traditie worden bereid met lokaal geteelde groenten en  

verse vis it e A riatisc e ee  e plaatsen isternino en st ni liggen op ca  

12 km. De  luchthaven Bari op ca. 80 km. 

FACILITEITEN
In e t in een e ba  et onneterras  ligstoelen en parasols  et Ti o  

restaurant met binnen- en buitenterras is de perfecte plek om te genieten  

van eerlijke e iterrane gerec ten et eigen olij olie en een itgebrei e  

ijnkaart  In e oc ten  een itgebrei  ontbijtb et  s i ags or t een  

la  carte l nc  geserveer  Alle aaltij en or en orgv l ig berei  et 

be lp  van geselecteer e ingre i nten oor c e kok irico T rrone  et 

mooie  buitenterras is omgeven door mediterrane planten en bloemen. De 

o ino ar in e lobb  voor een aperitie  cocktails  ko e  geselecteer e ijnen 

en  isge aakte like ren  e raaie Ac a Spa (toegang voor gasten vana  

  jaar) et sa na  stoo ba  jac i  aterval  rela one en tnessr i te  

e  Spabe an elingen en assages ijn gebaseer  op e arine io i etics

loso e en speciaal ont orpen o  e i  te revitaliseren (opening Spacenter is  

a ankelijk van e sit atie)  Voorts tnesstrainer  aerobiclessen en etsver r 

(tegen betaling)  p aanvraag ijn kooklessen en ijnproeverijen ogelijk  Van it 

het hotel kunt u een wandeling maken langs het strand naar het havenplaatsje  

Torre anne (ca   in ten) et een aantal ge ellige bars en itsteken e  

visrestaurants. Een 18-holes golfbaan bevindt zich op 10 km. 

ACCOMMODATIE
e  stijlvolle ka ers bevin en ic  op e begane gron  en e eerste  

ver ieping  Alle ijn o ern en in ar e kle ren ingeric t  Voor ien van  

aircon itioning  atscreen tv  inibar  ra io  sc rij ta el en kingsi ebe  e  

marmeren badkamer met een regendouche of jacuzzibad. 

Classic Kamer (ca    a   pers )  balkon o  terras et ligstoelen  T in ic t  

Superior Kamer (ca    a   pers )  groot balkon et ligstoelen en  

ge eeltelijk it ic t op ee  

Superior Kamer Plus (ca    a   pers )  op e begane gron  en voor ien 

van terras en een verwarmde buitenjacuzzi. Slaapkamer met kingsizebed of  

twee eenpersoonsbedden. Badkamer met inloopdouche of een jacuzzibad.

Junior Suite (ca    a   pers )  op e e etage in open plan  it oek   

so abe  en espresso apparaat  raaie ba ka er  Terras en ij elings it ic t  

op zee. 

Executive Suite (ca    a   pers )  op e e ver ieping et balkon en  

zeezicht. Sommige Suites beschikken over een aparte woon- en slaapkamer.

Master Suite (ca    a   pers )  op e begane gron  Aparte oon  en  

slaapkamer met sofabed en gratis minibar met lokale producten. Badkamer in  

ijn Italiaans ar er en jac iba  Terras et een pl ngepool  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

van en naar ari  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

lassic a er  

S perior a er

Honeymoon  een iner voor t ee personen en rosecco bij aanko st

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

adviseur of bezoek www.silverjet.nl.  

�  �  �  �  �    
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 ITALIË | Puglia | Savelletri di Fasano 

BORGO EGNAZIA
FAMILY | GOLF | WELLNESS

�  �  �  �  �  

geven oor olij bo en en slec ts  eter van e k st ver ij er  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 it a orte  ( et oo gebo ) en een tra itionele orgo  ( orpje) et 

huisjes en straatjes uitkomend op een plein. Naast het hoofdgebouw liggen de 

 e cl sieve villa s et priv e ba  et resort ligt in et art van glia op 

een nieke locatie o ring  oor ee eno e olij bo en en e vels  op slec ts 

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. 

ol ie ebbers ko en aan n trekken op e bij on er ooie oles baan  

et vissers orpje Savelletri ligt op ca   k  st ni op ca   k  e l c t aven 

van ari op ca   k  orgo gna ia be oor  tot e e top otels in Itali  Tij ig 

reserveren is aanbevolen  et otel is et ele jaar geopen

FACILITEITEN
In de tuin 3 zwembaden, kinderbad en overdekt zwembad. Ligstoelen, poolbar en 

parasols  p  k  van et rotsac tige stran  ala asciola en et an stran  a 

onte  ei e stran en ijn geopen  voor e otelgasten en incl sie  ligstoelen  

parasols en pen el ienst (treintje)  et  resta rant esc eria a Vito ligt in 

bij e beac cl b ala asciola en is een i  t ssen een resta rant en een 

ec te Ap lisc e vis inkel  ier k nnen gasten n eevr c ten kie en  laten 

egen oals op e arkt en laten berei en naar ke e (sei oengebon en)  en 

bekroon  Spacenter Vair (  ) et o erne tnessr i te  pl ngepool  

jac i  stoo ba  en sa na (incl sie )  iverse Spaver enpakketten  

schoonheidsbehandelingen en massages. Uitstekend verzorgde Marinai Kids 

l b (  jaar) et speelt in  Tevens activiteiten voor tieners Tarantari (  

jaar)  ietsver r (incl sie )  kooksc ool  ijnproeverijen en c lt rele itstapjes 

in e o geving (tegen betaling)  In et gastrono isc e ic elin resta rant e 

a ini geniet  van een een nieke i  van ver ijn e gerec ten in co binatie 

et orgv l ig geselecteer e ingre i nten  itgebrei e ijnkaart et een 

selectie gereno eer e nationale en internationale ijnen  esta rant a 

rasca is een ec te trattoria  gebaseer  op tra itionele gerec ten it e regio en 

seizoensproducten. In Trattoria Mia kunt u kooklessen nemen De schitterende 

18-holes golfbaan wordt tot een van de beste golfbanen in Italië gerekend.

ACCOMMODATIE
e  bij on er stijlvolle en l ine e ka ers ijn ingeric t in ar e kle ren  

Voor ien van atscreen tv  aircon itioning  inibar ( ris rankjes incl sie  

agelijks bijgev l ) en it oek  ingsi ebe  o   eensi ebe en  raaie 

badkamer met bad en separate regendouche. Balkon of teras.

Corte ella (ca    a   pers )  gelegen in et oo gebo  a orte  Te 

boeken et e ba  o  t in  o  et t in ee ic t

Corte Splendida (ca    a   pers )  r i er  Te boeken et e ba  o  

t in  o  et t in ee ic t

Corte agni ca (ca    a   pers )  in open plan et it oek  Te boeken 

et e ba  o  t in  o  et t in ee ic t

Corte Meravligiosa (ca    a   pers )  voor ien van een aparte oon  en 

slaapka er et eetta el voor  personen en  so abe en  root terras et 

zithoek en parasols. Uitzicht over de tuin en in de verte de zee. 

Suite Egnazia (ca    a   pers )  gelegen in et oo gebo  Aparte 

woon- en slaapkamer en gastentoilet. Twee grote terrassen en privézwembad.

orgo Splendida (ca    a   pers )  gelegen in et village ge eelte Il orgo  

orgo agni ca (ca    a   pers )  gelegen in et villagege eelte Il orgo  

Slaapkamer met hemelbed en groot terras. Aparte woonkamer met zithoek, 

so a s en inerta el  Terras et t in ic t

Cassette ella (ca    a   pers )  in ple  et aparte oon  en 

slaapka er   ba ka ers et ba o c e en toilet  itc enette en priv patio

Cassette Splendida (ca    a   vol    kin )  in ple  p e begane 

grond een woonkamer, kitchenette en een slaapkamer met 2 twinbedden, 

ba ka er en terras  p e e ver ieping een slaapka er et een kingsi ebe  

of 2 twinbedden, badkamer met separate douche, bad en balkon.

Cassette agni ca (ca    a   vol    kin )  in ple  p e begane 

gron  een oonka er  kitc enette en toilet  p e e etage  slaapka ers et 

een kingsizebed of 2 twinbedden, 2 badkamers waarvan 1 met douche en 2 met 

aparte douche en bad. Balkon.

p et o ein van orgo gna ia bevin en ic  tevens  vrijstaan e 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, op een steenworp afstand van de zee.

Villa Il Villino (ca    a   pers )  ver eel  over  ver iepingen et in e 
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Savelletri di Fasano  |  Puglia | ITALIË

basement 2 slaapkamers waarvan 1 met kingsizebed en 1 met 2 aparte bedden, 

 ba ka ers  oonka er et eetta el en ke ken  rote t in et priv e ba

Casa ella (ca    a   vol    kin )  ver eel  over  ver iepingen 

met 3 slaap- en badkamers, aparte woonkamer met eethoek, volledig ingerichte 

keuken en dakterras. In de tuin een privézwembad.

Casa Deliziosa (ca    a   vol    kin )  ver eel  over  ver iepingen 

met 3 slaap- en badkamers, aparte woonkamer met eethoek, volledig ingerichte 

ke ken en akterras  rote t in et priv e ba

Casa Stupenda (ca    a   vol    kin )  ver eel  over  ver iepingen 

met 3 slaap- en badkamers, aparte woonkamer met eethoek, volledig ingerichte 

ke ken en akterras  rote t in et r itbo en en priv e ba

Casa agni ca ca    a   pers )  e e antastisc e villa bestaat it  

verdiepingen en is gelegen in een schitterende citrus-tuin met zonneterrassen 

en een priv e ba  ( )  Voor ien can  slaap  en ba ka ers  raaie 

woonkamer, eettafel, speeltafel, bar. Volledig ingerichte keuken en dakterras.

Casa Meravigliosa (ca    a   pers)  een van e ooiste villas  Ver eel  

over 3 verdiepingen met 3 slaap- en badkamers, aparte woonkamer met 

eet oek  volle ig ingeric te ke ken en akterras  rote t in et r itbo en en 

priv e ba  ( )

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

van en naar ari  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

orte ella T in ic t

orte Splen i a T in ic t

orte agni ca T in ic t

E tra:  green ee p p per ag inbegrepen et it on ering van  t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslag voor al       

pension  be oek silverjet nl  

   La Corte Bella
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ITALIË | Savelletri | Puglia

BIANCO RICCIO SUITE HOTEL
BOUTIQUE |  WELLNESS

�  �  �  �   DELUXE

Deluxe Suite

Savelletri ligt aan e A riatisc e k st en is spectac lair et ijn c ar ante 

kleine vissers aven  e o e gebo en op e rotsac tige ri en en een ke r 

aan ro antisc e resta rants  et ianco iccio S ite otel  een elegant 

viersterrenhotel, ligt op slechts korte afstand van de zee in het levendige 

Savelletri  et aantrekkelijke otel bie t r i e s ites et een eigentij s esign 

en een mooi terras met uitzicht op zee. Bianco Riccio combineert het warme 

elko  van e regio Ap li  et een o ern esign  en bie t ijn gasten veel 

zorg voor de details en een professionele service. 

et otel is centraal gelegen o  te ont ekken at glia te bie en ee t  

van mooie stranden tot witte dorpjes, van middeleeuwse kastelen tot 

in r k ekken e barokpalei en  et pittoreske k stplaatsje olignano a are 

ligt op ca. 20 autominuten, Monopoli op ca. 16 km en de barokstad Lecce op ca. 

93 km. Tenslotte mag u Alberobello en het betoverende uitzicht op de trulli niet 

issen  e l c t aven van ari bevin t ic  op ca   k  et otel bie t een 

itsteken e prijs k aliteitver o ing  

FACILITEITEN
Naast het hotel ligt het mooie zwembad met overdekt terras met bar. 

onneterrassen et ligbe en  an oekenservice en parasols  et 

privéstrandresort La Sirenetta ligt op ca. 80 meter afstand met zandstrand en 

een on iepe  ac t glooien e k stlijn ie per ect is o  te e en ( e entree is 

ca    per ag incl sie   parasol en t ee ligbe en  prij en on er voorbe o )  

Tevens een bar resta rant voor l nc  asten k nnen een boot ren en 

deelnemen aan tal van activiteiten in de omgeving zoals culturele en culinaire 

excursies. Fietsverhuur is inclusief. Nieuw spacenter met een uitgebreid aanbod 

aan sc oon ei sbe an elingen en assages  Tevens tnessr i te  sa na en 

stoo ba  et resta rant van et otel is geopen  voor l nc  en iner et  

la carte en s (sei oengebon en)  asten k nnen genieten van een itgebrei  

Italiaans ontbijt et it ic t op ee  geserveer  op et bovenste terras op e e 

ver ieping  Tevens een bar  ier k nt  genieten van een sc itteren  it ic t bij 

onson ergang  et otel besc ikt over een eigen parkeerplaats

ACCOMMODATIE
e  ka ers van et otel (s ites genoe ) ijn o ern  elegant en r i  

ingericht met uitzicht op zee of met landzicht.  Alle voorzien van airconditioning, 

tele oon  kl isje  inibar  ko e t ee et aciliteiten en sc rij ta el  a ka er 

met regendouche.  

Superior Suite (ca    a   pers )  op e begane gron  o  op e e 

verdieping, met terras of balkon en zicht op de omgeving. Slaapkamer met 

kingsizebed of 2 aparte bedden en zithoek.

Superior Suite Connected (ca    a   pers )   s perior ka ers et 

verbindingsdeur, ideaal voor families.

Deluxe Suite (ca    a   vol    kin )  gelegen op e e en e ver ieping  

Voorzien met sofabed. Balkon met uitzicht over het omringende landschap. 

Superior Suite ijdelings ee icht (ca    a   pers )  gelegen op e 

begane gron  o  e ver ieping et ij elings ee ic t

Deluxe Suite Zeezicht (ca    a   pers )  bie t it ic t op ee

Suite King Zeezicht (ca    a   vol    kin )  gelegen op e e 

verdieping. Riant terras met uitzicht op zee. Slaapkamer met kingsizebed, een 

sofabed en Nespresso-apparaat.

Lu ur  Apartment (ca    a   pers )  gelegen in een apart gebo  naast 

het hotel en verdeeld over 2 verdiepingen. Voorzien van 2 slaapkamers, een 

woonkamer, keuken en groot terras met ligbedden en uitzicht op zee.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar ari  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e et ge ele verblij  

Kamertype apr jun aug okt

S perior S ite

el e S ite

S perior S ite ij elings ee ic t

r  Apart ent (o b v   pers )

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

adviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Terrace Suite
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Marina di Lizzano | Puglia | ITALIË

MASSERIA BAGNARA
CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

�  �  �  �   DELUXE

Terrace Suite

Elegant en smaakvol gerenoveerd hotel op een prachtig landgoed, waar u geniet 

van gastvrij ei  een eerlijke ke ken en co plete r st  e i ige eigenaars 

slaag en erin o  van e asseria een gastvrij otel te aken  ank ij een 

indrukwekkende renovatie met respect voor het historische verleden. Voor 

wie een authentieke vakantie wil beleven in een masseria is Bagnara een 

echte aanrader. Rustig gelegen en omgeven door natuur, op een uitgestrekt 

lan goe  et olij bo en  op een steen orp a stan  van ee en ca    van 

de witte zandstranden en het duinlandschap van Marina di Lizzano. U vindt 

ier resta rantjes en inkels et lokale pro cten oals ijn en olij olie ( e 

openingstij en en stran aciliteiten ijn sei oengebon en en eestal geopen  

van e io j ni t  e io septe ber)  e sc itteren e regio ee t veel te bie en  

i ano op  k  gelegen langs e Stra a el Vino  e ijnro te  e sta  ecce 

ligt op ca   k  en e l c t aven ari ligt op ca   k

FACILITEITEN
o nge et bar en groot aanbo  aan iverse gins  grappa s en iske s  

iant e ba  bar  onneterrassen  ligbe en en parasols  et itsteken e  

restaurant serveert het beste van de Apulische keuken. De chef bereidt 

ver ijn e e iterrane en lokale specialiteiten et verse sei oengebon en 

pro cten begelei  oor een r i e selectie k aliteits ijnen it e eigen 

ijnkel er (  versc illen e labels)  ier k nt  e s aken van e regio 

ont ekken et verse pro cten it e eigen oest in  Ver org  ontbijtb et 

et k aliteitsvolle pro cten  ellnesscenter et een stoo ba  en een 

r i  aanbo  sc oon ei sbe an elingen en assages  an el  en etspa en 

(gebr ik van etsen incl sie )  ooklessen en ijnproeverijen  e iverse 

beac cl bs liggen op  a to in ten  p  k  van e tren  beac cl b 

a po arino  igbe en en parasols tegen betaling  ver ekte parkeerplaats

ACCOMMODATIE
e  stijlvolle ka ers en s ites ijn ge ecoreer  et kera ieken 

k nstvoor erpen it rottaglie  Voor ien van atscreen tv  tele oon  kl isje  

airconditioning, verwarming, parket- of tegelvloer en kingsizebed. Moderne 

badkamer met bad of regendouche. 

Superior Kamer (ca    a   pers )  op e begane gron  on er terras

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  op e begane gron  et terras

Historical Kamer (ca    a   pers )  e e bij on ere ka er is een 

authentieke trullo. Voorzien van slaapkamer en badkamer met douche. Privétuin 

met ligbedden, zithoek en veel privacy.

Junior Suite (ca    a   pers )  gesit eer  op e begane gron  o  e 

verdieping. Ruim ingericht met zithoek en mooi uitzicht. 

Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  gesit eer  op e begane gron  

Voorzien van een aparte slaapkamer en twee terrassen. 

Terrace Suite (ca    a   pers)  l e e s ite gelegen op e e ver ieping 

et riant terras (ca   )  jac i en sc itteren  it ic t  

Executive Suite (ca    a   vol    kin )  op e e ver ieping en 

voorzien van woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer met bad en een groot 

terras met schitterend uitzicht.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

van en naar ari  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er  

istorical a er

el e a er  

nior S ite

S ite

Extra   korting per persoon per verblij  op a i aal  Spabe an elingen en  gratis as-

sage van  in ten bij verblij  van  t   en van  t  

Honeymoon  es o sseren e ijn en r it bij aanko st en een assage van  in ten per 

persoon bij een in  verblij  van  nac ten

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

adviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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AMALFIKUST & CAPRI

en reis naar e A al k st is een reis naar e on  et een k stlijn van el on er  kilo eter  et an stran en en prac tige rotsac tige 

baaien die in de blauwe zee spiegelen. De mengeling van zee, kunst, levensvreugde en zon zal de bezoeker dag na dag meer gaan bevallen.

aar  e ogelijk ei  ee t een kookc rs s te 

volgen  ie e navolgen e pagina s aar ij e e 

aantrekkelijke priv reis ebben besc reven  

Autohuur 

e otels langs e A al k st en op apri bie en ij 

inclusief privétransfers aan. In plaats hiervan kunt 

u ook kiezen voor een huurauto of voor een paar 

agen een a to ren en e e bij  otel laten 

bezorgen.

  

en van e ooiste k sten ter erel  is e A al

k st gelegen ten i en van e ol  van apels  

angs e A al k st loopt een s alle a to eg 

met schilderachtige dorpjes en adembenemende 

uitzichten. Sinds 1996 staat deze schitterende 

k st op e S  erel er goe lijst  lk orpje 

ee t ijn eigen karakter en be iens aar ig e en  

Een van de bekendste is Positano. In de nauwe 

straatjes ijn veel tren  boetieks en inkels et 

lokale ambachten te vinden. In het centrum ligt de 

beroemde kerk Santa Maria Assunta. 

 k  ver er vin t  et plaatsje A al  e 

Arabisc or an isc e o  et ijn oge trap is 

het meest opvallende bouwwerk in het centrum. In 

A al  bie en ij et ran  otel onvento i A al  

aan, spectaculair gelegen op een klif en gehuisvest 

in een voor alig klooster  et elegante otel Santa 

aterina ee t een spectac laire ligging tegen e 

ellingen van e A al taanse k st  et it  

ateren e lan is er  gebo  oor iseppe 

a bar ella en in  itgebrei  en verbo  tot 

een luxueus hotel.

e parel van e e k st is onget ij el  Sorrento op 

het schiereiland, een prachtige historische stad met 

een sc itteren  it ic t over e ol  van apels en 

e Ves vio  In Sorrento ko en ij voor et elegante 

ran  otel o al aar e klassieke arc itect r 

bij on er raai or t ver eng  et o ern 

design. Dit hotel heeft een uitstekende ligging in het 

centrum van Sorrento.

et v lkanisc e eilan  apri bereikt  i els een 

 in ten ren e overtoc t van it e aven van 

apels  et is sin s e jaren vij tig van e vorige 

ee  een aar jetset oor  beken  o  ijn all re  

designwinkels en luxe restaurants. De hoofdstad 

van et eilan  is apri Sta  In et oger gelegen 

plaatsje Anacapri ( ana  betekent boven  in et 

rieks) bie en ij et apri alace otel  Spa en 

et c ar ante bo ti e otel Villa l  apri aan  

apri alace be oor  tot een van e beste otels 

in Italië.

nt ek e veel ij ig ei  van it prac tige st kje 

Itali  tij ens een reis ie apels  A al  en apri 

met elkaar combineert. Een aanrader is tevens om 

Sorrento et o pe  en apels te co bineren   n 

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Ischia

Capri

Sorrento
Amal�Positano

Napels

Hotel Royal

Convento di Amalfi
Santa Caterina

Capri Palace
Villa Blu Capri

Britannique

Amal kust  Capri Jan eb rt Apr ei Jun Jul Aug Sep Okt Nov ec

agte perat r in             

aterte perat r in             

onne ren per ag            

agen et enige neerslag            

 Amalfi Kust

Napels
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NAPELS - CAPRI - AMALFI

 Amalfi Kust

Napels

riv reis  A al k st  apri  ITALIË

 Capri

ag : Amsterdam - Napels

U vliegt met Transavia naar Napels. Na aankomst 

vertrekt  per priv trans er naar et ritanni e 

otel apels voor een verblij  van  nac ten  

it stijlvolle otel  aar e en aags en istorie 

elkaar ontmoeten, is een goede uitvalsbasis om 

et br isen e apels te ont ekken  ritanni e 

ligt in een r stige ijk van apels  op  in ten 

te voet van et inkelgebie  Via ei ille en e ijk 

Vomero. 

ag 2: Napels

a et ontbijt een sta s an eling et priv gi s   

krijgt  een goe  beel  van e apolitanen van toen 

en n   iet o a  et koninklijk paleis van apels  

ala o eale  e alleria berto I  e kle rrijke 

Spaccanapoli b rt en et Teatro i San arlo  

het oudste operagebouw in Italië. In de namiddag 

kunt u Napels verder verkennen. Bezoek de vele 

on enten ie apels rijk is  et ationaal 

Arc eologisc  se  et astel ovo  et 

Spaans k artier et ijn s alle en straatjes  apels 

is een eerlijke sta  et istorisc e gebo en  

interessante musea en een gezellig straatleven.  

et altij  op e ac tergron  et in r k ekken e 

silhouet van de Vesuvius. 

ag 3- : Napels - Capri

 bereikt apri vana  e aven van apels per err  

in ca   in ten  apri is een on ersc oon eilan  

en staat ook el beken  als et jetset eilan   

vindt hier kalkachtige rotsen, steile kusten, mooie 

baaien en sc il erac tige plaatsjes  et on aine 

eilan  bie t e ise resta rants en c i e boetieks  

aak ook een boottoc tje naar e rotta A ra  

 verblij t  nac ten in otel Villa l  apri in 

Anacapri. 

ag 5: Napels - Amal

Van aag verlaat  et eilan  apri per err  en via 

Sorrento or t  naar et plaatsje A al  ongeveer 

35 km ten zuiden van Sorrento gebracht. De weg 

voert langs e A al k st  een on er ooie 

k stlijn van el on er  kilo eter lang et 

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 onvento i A al   k nt ook kie en voor 

een verblij  in Santa aterina  In e aan en j ni

september is er een directe ferryverbinding van 

apri naar A al  

ag -7: Amal

eniet van et verblij  in  acco o atie  aak 

een agtoc tje langs e A al k st  besprenkel  

met plaatsjes met unieke stadsbeelden en machtige 

kerkgebo en  e oek et plaatsje A al  et 

als meest opvallende bouwwerk de Arabisch-

or an isc e o o  et ajest e e trappen 

en bezoek het schitterend gelegen plaatsje Ravello.

ag : Amal  - Napels - Amsterdam

Per privétransfer wordt u vandaag weer 

teruggebracht naar de luchthaven van Napels, 

alwaar u op het vliegtuig terug naar Amsterdam 

stapt.

Napels, Capri  Amal , -daagse priv reis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

T eepersoonska er  

Hotels

apels T e ritanni e apels

apri otel Villa l  apri el e

A al onvento i A al

ij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Napels en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

 e priv trans er t ssen e acco o aties en (l c t) aven

 Ta i trans er op apri

 err  van apels apri en apri Sorrento

  overnac tingen op basis van logies ontbijt   nac ten in 

apels in een est a er   nac ten in apri in een el e 

a er   nac ten A al  in een S perior a er

o bineer  verblij  aan e A al k st et een aantal nac ten op et jetset eilan  apri 

en in het bruisende Napoli!

Ischia

Capri

Sorrento

Amal�

Positano

Napels
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ITALIË | Sorrento | Privéreis

NAPELS & POMPEÏ

Napels

 Pompeï

o bineer et pittoreske Sorrento et et br isen e apoli  e o einse sta  o pe  et een ijnproeverij

Tij ens e e boeien e reis or t  on erge o pel  

in e ascineren e erel  van e ijnbo  berei t 

u een authentieke Napolitaanse pizza, gaat u op 

ontdekking door het bruisende Napels en bezoekt u 

e o einse sta  o pe

ag : Amsterdam - Napels

U vliegt met Transavia naar Napels. Na aankomst 

vertrekt  per priv trans er naar et ritanni e 

otel apels voor een verblij  van  nac t  it 

stijlvolle otel  aar e en aags en istorie elkaar 

ontmoeten, is een goede uitvalsbasis om het 

br isen e apels te ont ekken  et ritanni e 

otel ligt in een r stige ijk van apels  op  

minuten te voet van het winkelgebied Via dei Mille 

en e ijk Vo ero  

ag 2: Napels - Sorrento

a et ontbijt nee t een esk n ige gi s  ee oor 

Napels om de historische bezienswaardigheden, de 

bruisende pleinen en de culturele hoogtepunten 

van de stad te ontdekken. De havenstad Napels 

ee t een rijke gesc ie enis  veel k nst en c lt r  

een wereldberoemde keuken en een eigen dialect. 

Tij ens een sta s an eling van  r krijgt  een 

goed beeld van de Napolitanen van toen en nu. U ziet 

o a  et koninklijk paleis van apels ( ala o eale)  

e alleria berto I  e kle rrijke Spaccanapoli

b rt en et Teatro i San arlo  et o ste 

operagebouw in Italië. Na de stadswandeling gaat 

u naar een lokale pizzeria en onder het toeziend 

oog van een pro essionele lokale pi aiolo  belegt 

u uw eigen pizza met de beste ingrediënten. Pizza 

is het culinaire icoon van de stad. Ze werden al 

berei  in  toen e kok a aele sposito 

een speciale pizza bereidde ter ere van Koningin 

Margherita van Italië. Na de lunch vertrekt u per 

priv trans er naar Sorrento voor  overnac tingen 

in et ran  otel o al  aar e na r k ligt op 

e ver ijn e ke ken en e ar e gastvrij ei  et 

otel ligt op een benij ens aar ige locatie nabij et 

centrum en boven op een klif met adembenemend 

uitzicht op de baai van Napels en de Vesuvius. Een 

i eale itvalsbasis voor een be oek aan e talrijke 

bezienswaardigheden.

ag 3: Pompe  

o pe  ligt ca   k  ten i en van apels en staat 

bekend als een van de best bewaarde Romeinse 

ste en  In et jaar  er  e sta  be ekt oor 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 

sta  e t er isc e ba en  et bor eel van o pe  

et panare en e r resco s in et asa ei 

Vetti  Aansl iten  rij t  naar et ijn o ein van 

e ne el Ves vio  gevestig  op e anken van 

e Ves vi s  e ijnboer erij pro ceert ijnen 

et e r iven it e eigen ijngaar en  a e 

ijn eg statie or t een l nc  geserveer  

ag -5: Sorrento en omgeving

eniet van et verblij  in  acco o atie  aak 

een boottoc tje langs e A al k st naar ositano 

en A al  o  aak een agtoc t naar apri

ag : Sorrento -Amsterdam

Rond de middag privétransfer naar de luchthaven 

van Napels voor uw terugvlucht naar Amsterdam.

Napels  Pompe , -daagse priv reis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

T eepersoonska er  

Hotels

apels ritanni e otel apels

Sorrento ran  otel o al

ij 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.

 riv gi s in apels en o pe  incl sie  entreegel en

 ookc rs s  ijnproeverij en l nc  op ag  en 

  overnac ting o b v  logies ontbijt in een o ort overnac -

tingen o b v  logies ontbijt in een est a er in apels en 

 nac ten in een T eepersoonska er Sta s ic t in Sorrento

Ischia

Capri

Sorrento

Pompeï

Napels

 Deluxe Kamer
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 Deluxe Kamer Superior Kamer

THE BRITANNIQUE NAPLES

CULINAIR | HERITAGE 

VILLA BLU CAPRI

BOUTIQUE | WELLNESS

�  �  �  �  �  �  �  �  �   DELUXE

apels  apri   ITALIË

et kleinsc alige Villa l  apri ligt in et art van Anacapri  et pop lairste 

eel van apri  in een ir ar van straatjes et le ke bars  resta rants en 

a bac t inkels  et otel is ont orpen in e iterrane stijl et itte ren en 

terrassen et r ivenranken en ge rige bloe en  et interie r is o ern et 

elegant esign e bilair  p ca   a to in ten van e aven van apri

FACILITEITEN
Fraai zwembad met jacuzzi, zonneterrassen, ligbedden, poolbar en parasols.

Stoo ba  sa na en tnessr i te (incl sie )  et apriccio resta rant bie t een 

itgebrei  ontbijtb et en al resco ining et Italiaanse specialiteiten en verse 

lokale producten. De Blue Lounge voor drankjes en cocktails. De Blue Bar aan 

het zwembad biedt een brede selectie snacks. 

ACCOMMODATIE
et otel besc ikt over  elegante ka ers ie in per ecte ar onie van 

o ern esign en oog aar ige aterialen ijn ingeric t  raaie ba ka er in 

e cl sie  esign en kle rrijke o a eken

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  elegant en s aakvol ingeric t in ar e 

kleuren en gelegen aan de pittoreske steegjes van Anacapri.

Superior Kamer (ca   )  c ar ante ka er et een kingsi ebe  elegant 

meubilair en ingericht in warme kleuren. Uitzicht op de karakteristieke steegjes 

van Anacapri o  e ooie pergola  a ka er et jac iba  ok boekbaar et 

balkon.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar

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

e l c t aven en err ta i trans er naar in apri v v

Kamertype apr jun aug okt

el e a er  

S perior a er

Superior Kamer Balkon 888 1086 1102 882

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

ritanni e otel aples is een ver ijn  boetiek otel in een r stige ijk van 

apels  op  in ten te voet van et inkelgebie  Via ei ille en e ijk 

Vo ero  et otel er  oorspronkelijk gebo  in  en co bineert een 

tra itioneel en eigentij s esign  et otel tevens een goe e itvalsbasis o  

het fascinerende Napels te ontdekken of voor een combinatiereis met het eiland 

apri en e A al k st  e l c t aven ligt op ca   k

FACILITEITEN
I posante lobb  et it oek en bar  onneterras et ligbe en  et resta rant 

e avilion op e bovenste ver ieping serveert la carte ontbijt en een 

internationaal ontbijtb et  Tevens eerlijke Italiaanse gerec ten  e I  ar 

bevindt zich op het elegante dakterras met over de stad en het uitzicht van de 

ol  tot aan e Ves vi s  I eaal o  te genieten van een onson ergang o  een 

koele avond onder de sterren.

ACCOMMODATIE
e  o erne en kle rrijke ka ers ijn voor ien van et aircon itioning  

atscreen tv  ko e t ee et aciliteiten  kl isje  sc rij ta el  strijk aciliteiten  

atscreen tv  parketvloer  espresso apparaat  inibar  a ka er et o c e

Guest Kamer Stadszicht (ca    a   pers)  o erne ka er et 

kingsizebed en een en suite badkamer met douche. 

Superior Kamer Stadszicht  oger gelegen et sta s ic t

Deluxe Kamer Zeezicht  gelegen op e bovenver ieping en it ic t over ee

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

est a er Sta s ic t  

S perior a er Sta s ic t

el e a er ee ic t

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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 ITALIË  i Italiaanse st  apri

CAPRI PALACE JUMEIRAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  �    DELUXE

 Suite Capritouch

legant top otel van internationale all re et e iterrane air  ebo  in e 

stijl van een e ee s Italiaans paleis et een nieke ligging in et i llisc e 

sta je Anacapri  apri alace bie t een a e bene en  it ic t over e baai 

van apels en e eilan en Isc ia en roci a   or t ge nspireer  oor k nst  

c linair verrast en ver en  oor e persoonlijke service  ia a i Anacapri et 

elegante boetieks ligt direct naast het hotel. De overtocht vanuit de haven van 

apels naar apri rt ca   in ten  e l c t aven ligt op ca  k  van e 

aven  et centr  van apri ligt op ca   k

FACILITEITEN
obb  et pianobar  iverse lo nges et sc il erijen it e priv collectie van 

e eigenaren en boetieks  et itsteken e livo resta rant  bekroon  et  

ic elinsterren  serveert e iterrane specialiteiten  ijnkel er et e ise 

ijnselectie  In e sc a rijke t in ligt een (ver ar ) e ba  o geven 

door zonneterrassen en het trendy restaurant Ragu voor lunch en diner. Riant 

Spacenter apri ea t  ar  et  be an elka ers  gesit eer  in een 

aparte vleugel van het hotel. Een breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen, 

(t alasso ) t erapie n en eg Sc ool Treat ents  apsalon en tnessr i te  

Beachclub met zonneplateau en Michellinsterren-restaurant voor lunch en 3x 

per eek iner (ligt op  k  gratis s ttleservice)  Ver er besc ikt et otel 

over een l e eiljac t en otorboot  Tevens kooklessen ogelijk   

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn o ern en elegant ingeric t et aircon itioning  

tele oon  atscreen tv en inibar  a ka er et ba  o  aparte o c e  alkon 

o  terras  a i ale ka erbe etting  personen  ten ij an ers aangegeven  

Classic Kamer (ca    a   pers )  et t in berg ic t ( on er balkon) o  

ee ij e et balkon o  terras

Superior Kamer (ca    a   pers )  als e lassic a er aar r i er

Deluxe Kamer (ca   )  et t in ic t  ee ij e o  priv e ba  in e t in

Junior Suite (ca   )  in open plan et it oek  et patio o  terras en t in ic t    

ok boekbaar et ij elings ee ic t

Star Junior Suite (ca   )  elegante j nior s ite ter ere van t ee stijliconen  

A re  epb rn en Isabelle A jani  Terras et panora isc  it ic t over ee

Suite met priv wembad (ca   )  voor ien van riante oon  en slaapka er  

en  ba ka ers  e an en ijn ge ecoreer  et oliever sc il erijen 

ge nspireer  op et erk van een k nstenaar  aaron er e beroe e a pbell 

So p van An  ar ol  Terras en t in et ver ar  priv e ba

Art Suite (ca   )  riante oonka er et erken van een beroe e 

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, Miró en Mondriaan. 

Suite Capritouch (ca   )  ingeric t in ac te kle ren en e iterrane 

stijl  verrijkt et oro iana sto en  it en bla  et e an  besc il er e 

keramische vloer, aparte woon- en slaapkamer gescheiden door zuilen, bogen 

en gewelfde plafonds. Badkamer in minimalistisch design met bad en separate 

douche. Panoramisch terras met uitzicht op de zee.

Monroe Suite (ca   )  in ini alistisc e stijl ingeric t  e ren ijn 

versier  et oto s van ar lin onroe  iante oonka er  aparte slaapka er  

inloopkast en fraaie marmeren badkamer. Terras met uitzicht over zee.

Callas Suite (ca   )  r i e s ite vol et lic t ge ij  aan e beroe e sopraan 

aria allas  oonka er en aparte slaapka er  inloopkast en  ar eren 

badkamers waarvan een met signature bad en een met grote regendouche. Een 

terras van ca. 50 m², plungepool met hydromassage en schitterend uitzicht. 

Acropolis Penthouse Suite (ca   )  elegante s ite op e bovenste ver ieping 

met zeezicht, woon- en slaapkamer, 2 badkamers en fraai panoramaterras en 

een ongeëvenaard uitzicht.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

van en naar Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer in Napels, ferry 

naar apri en s ttleservice op apri oor et otel v v

Kamertype  apr jun aug okt

lassic a er T in ic t

Superior Kamer Tuinzicht 2128 2586 2682 1962

lassic a er ee ij e

el e a er ee ij e

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  be oek silverjet nl  

Kamer Zeezicht 
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Sorrento | Zuid-Italiaanse Kust | ITALIË

GRAND HOTEL ROYAL
CITY | CULINAIR | HERITAGE 

�  �  �  �  �  

Kamer Zeezicht 

ran  otel o al  on er eel van Alberg i Storici Italia ( istorisc e otels in 

Itali )  is een stijlvol vij sterren otel in et centr  van Sorrento  elegen oog 

boven e ee op een sc itteren e locatie et it ic t op e ol  van apels en e 

Vesuvius en omgeven door een groot park met exotische planten, sinaasappel- 

en citroenbo en  ebo  in  as it t otel voor e aristocratie ie 

uit heel Europa toestroomde om te genieten van de grote gala-avonden op het 

spectac laire terras  et otel er  in  in volle glorie erstel  aar ee t 

niets van e e ee se c ar e verloren  e service en et el ijn van e 

gasten staan hoog aangeschreven. Door de populariteit van dit hotel is het aan 

te ra en tij ig te boeken  et otel ligt op vij  in ten lopen van e ia a Tasso  

het centrale plein van Sorrento. De luchthaven van Napels ligt op ca. 53 km.

FACILITEITEN
De elegante lobby is voorzien van een houten paneelbureau met een gegraveerde 

a beel ing van e aven van Sorrento  ter ijl een aangena e lees oek et 

ka er oge ra en it ic t bie t op e lo errijke t in  iano  en live iek 

tij ens e o er aan en  et e ba  ligt in e sc a  van pal  en 

citr sbo en en et terras bie t een ooi it ic t op ee  et ellnesscenter 

a Villetta besc ikt over o erne be an elka ers  e tnessr i te et 

Technogym® apparatuur biedt alles voor een perfecte training. Vanuit de 

tuin brengt een lift u naar het zwembadplatform met ligbedden en parasols. 

De snackbar La Marine bevindt zich op de privépier en is een geweldige plek 

o  te genieten van een koel rankje o  een s akelijke snack in e i ag  

In e aprice ar a ternoon tea o  een aperitivo op et kli terras et it ic t 

op ee  esta rant e elais  I licini et ijn stijlvolle s eer bie t een 

verscheidenheid aan lokale en internationale gerechten. Even onmisbaar is het 

 la carte resta rant a Terrasse o al et een a e bene en  it ic t en 

uitstekende keuken. 

ACCOMMODATIE
e  elegante ka ers en s ites ijn aantrekkelijk ingeric t et an ge aakt 

o ten e bilair  itte ar eren vloeren en eigentij se so a s in e iterrane 

stijl in e kle ren bla  en roo  Voor ien van ko e t ee et aciliteiten  inibar  

oo k ssenservice  atscreen tv en aircon itioning  ar eren ba ka er et 

o c e ba  et toiletartikelen van et beken e Italiaanse erk tro

Tweepersoonskamer Stadszicht (ca    a   pers )  o ern ingeric t  

voor ien van an besc il er e betegel e vloeren en gor ijnen in pasteltinten  

a ka er et ba o c e  alkon et sta s ic t  ok boekbaar et ee ic t

Superior Junior Suite (ca    a   pers )  stijlvol ingeric t in open plan et 

e cl sieve an besc il er e tegels en gor ijnen in pastelkle ren  Voor ien van 

een kingsizebed of 2 aparte bedden. Balkon met stadszicht. 

Lu ur  Suite (ca    a   pers )  sc itteren  s ite et aparte oon  en 

slaapka er  root balkon et ge el ig it ic t over ee

Royal Suite (ca    a   pers)  r i  ingeric te s ite et aparte oon  en 

slaapka er  root balkon et een jac i en it ic t over e ee

Imperial Suite (ca    a   pers )  eer raai gerenoveer e en r i  

ingeric te s ite et aparte oon  en slaapka er  root balkon et terras van 

ca    esit eer  op e ogere ver iepingen et panora isc  it ic t

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

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

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er Sta s ic t

T eepersoonska er ee ic t

S perior nior S ite

Extra  gratis enkele reis trans er l c t aven apels   gratis iner ( gangen iner e cl  rank-

jes) in resta rant I licini  Terra a o al voor  personen en c ocola e en o sseren e ijn 

bij aanko st op e ka er bij een in   nac ten verblij  in ( nior) S ite

Gratis nachten   bij verblij  van  t   van  t    en van 

 t    bij verblij  van  t   en van  t    

Niet geldig voor Tweepersoonskamer Stadszicht.

Honeymoon  c ocola e  o sseren e ijn en bloe en bij aanko st op e ka er   gratis 

gangen iner resta rant I licini  Terra a o al (e cl  rankjes) bij  nac ten verblij  iet 

geldig voor Tweepersoonskamer met stadszicht.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  be oek silverjet nl  
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 ITALIË  i Italiaanse st  A al

SANTA CATERINA HOTEL
CULINAIR | HERITAGE 

�  �  �  �  �   

 Kamer Zeezicht

Elegant hotel met een spectaculaire ligging tegen de hellingen van de 

sc itteren e A al taanse k st  et it  ateren e lan is er  gebo  

oor iseppe a bar ella en in  itgebrei  en verbo  tot een l e s 

hotel. De romantische ligging en architectuur creëren een vloeiende overgang 

van het lichte en sfeervolle interieur naar de omliggende tuinen, de citroen- 

en sinaasappelboo gaar en en e baai van Salerno   et otel or t se ert 

vier generaties beheerd door dezelfde familie, waardoor een lange traditie is 

ontstaan van org voor et co ort en tevre en ei  van e gasten   et centr  

van A al  ligt op ca    (s ttleservice)  ositano ligt op ca   in ten 

rij en langs een van e eest in r k ekken e k stro tes ter erel  avello 

ligt op ca   a to in ten en e l c t aven van apels op ca   k  a stan

FACILITEITEN
et koele  itte interie r or t opge e r  oor tra itionele tegels en kle rrijke 

sto en  e terrasvor ige t inen ijn beplant et e otisc e e iterrane 

planten en bomen. Een lift duikt duizelingwekkend langs de klif naar een reeks 

terrassen en e ba plat or s gebo  over e rotsen aar ligbe en ijn 

geplaatst onder grote witte parasols. Er is een verwarmd zoutwaterzwembad, 

een kleine tnessr i te  een o erne poolbar en irect toegang tot e ee  

en kan ook per boot bij et otel arriveren  o nge et pianobar  panora isc  

terras en boetiek. Spacenter met sauna en stoombad. Biedt een breed aanbod 

aan sc oon ei sbe an elingen  e kok i seppe Stan ione ee t e lei ing 

over et gastrono isc e licine resta rant  ij ee t vele on ersc ei ingen 

( aaron er een ic elin ster) ontvangen voor ijn creatieve interpretatie van 

o el lokale gerec ten als e iterrane gerec ten  et ro antisc e terras et 

it ic t op A al  en e ee is een per ecte plek o  te proeven van tagliatelline  

van inktvis op smaak gebracht met avocado en gezouten citroenen en verse 

esserts  et istorante al are et ijn en  van pasta  sala es  gegril e vis 

en pizza uit de houtoven is een mooie plek voor een lunch of een ontspannen 

diner.  

ACCOMMODATIE
et otel bestaat it een oo gebo  en e ar en ing  e  elegante 

ka ers en s ites ijn voor ien van originele k nst erken en e bilair  

lk et een eigen karakter in over egen  itte tinten et lic te sto en en 

vloeren ge ecoreer  in kle rrijke kera iek otieven it Vietri  Voor ien van 

aircon itioning  sc rij ta el  tele oon  atscreen tv  inibar en kl isje  Volle ig 

ingerichte badkamer met bad of douche.

Kamer ijdelings ee icht (ca    a   pers )  slaapka er et een 

eensi ebe  o   aparte be en  rans balkon

Executive Kamer (ca    a   pers )  r i er et een kingsi ebe  o   

aparte be en  alkon et ge eeltelijk it ic t op ee

Kamer Zeezicht (ca    a   pers )  slaapka er et eensi ebe  en 

balkon met frontaal zeezicht.

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  r i  en elegant ingeric t  a ka er 

met jacuzzibad en aparte douche.

Junior Suite (ca    a   pers )  kingsi ebe  alkon et rontaal ee ic t 

Executive Junior Suite (ca    a   pers )  in open plan et it oek  

kingsizebed. Ruime badkamer. Balkon of terras met frontaal zeezicht.

Suite (ca    a   pers )  voor ien van aparte oon  en slaapka er et 

kingsizebed. Sommige in duplex. Badkamer met signature bad. Balkon of terras 

et t in  en o  ee ic t

Special Suites (ca    a   pers )  it ijn nieke s ites et veel privac  en 

gelegen in een romantische omgeving, ideaal voor honeymooners. Voorzien van 

een slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met jacuzzibad en betegeld met 

kle rrijk kera iek  alkon en rontaal ee ic t o  gelegen in e t in

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

a er ij elings ee ic t  

ec tive a er

Hone moon: es o sseren e ijn en bloe en

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

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

Junior Suite Terrace
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A al   i Italiaanse st  ITALIË

GRAND HOTEL CONVENTO DI AMALFI
CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

�  �  �  �  �   

Junior Suite Terrace

ran  otel onvento i A al  is gevestig  in een gerenoveer  e ee s 

klooster  oog gelegen tegen e rotsen bij e k st van A al  bie t et otel 

een spectac lair it ic t op ee  et co bineert op ar onie e ij e o ern 

comfort met het historische verleden. Tot het klooster behoren een 13e-eeuwse 

or an isc Arabisc e ab ij  e oggia  en e asseggiata ei onaci  aar 

een ooie an eling it ic t bie t op e k stlijn  et otel be oort tot een van 

e belangrijkste on enten van e A al taanse k st  e sc oon ei  van et 

voor alige klooster is al lange tij  een bron van inspiratie voor sc il ers en 

otogra en  a   in ten lopen van et istorisc e sta scentr  en e aven 

van A al  (gratis s ttleservice)  e l c t aven van apels ligt op ca   k  

ositano ligt op ca   a to in ten  In e o er aan en (j ni septe ber) is er 

ook een irecte err verbin ing et apri van it e aven van A al

FACILITEITEN
De receptie bevindt zich op de 5e verdieping en is bereikbaar per lift. Kleine 

in nit  pool  ie o geven or t oor een onne ek  ligstoelen  parasols 

en poolbar. Bootservice naar een zandbaai op 5 minuten vaarafstand 

(sei oengebon en  ligstoelen en parasols tegen betaling)  et resta rant ei 

app ccini bevin t ic  op e e ver ieping  Spectac lair terras et it ic t 

over e k stlijn  e ke ken is gespecialiseer  in e iterrane gerec ten 

met verse ingrediënten van de hoogste kwaliteit. De bar heeft tevens een 

panora isc  terras et it ic t op A al  en e k st   k nt aar terec t 

voor een uitgebreide selectie cocktails en theesoorten. Klein wellnesscenter 

voor sc oon ei sbe an elingen en assages  Sa na en stoo ba  ijn 

incl sie  arkeergelegen ei  (tegen betaling)  tnessr i te en boetiek  

Incl sie  s ttleservice naar A al  en e aven

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ijn gerecentelijk gerenoveer  en bie en een 

panora isc  it ic t op e A al k st en ijn voor ien van terracotta vloeren  

atscreen tv  inibar  t ee ko e aciliteiten en aircon itioning  a ka er et 

o c e o  ba o c e  oor et istorisc e karakter van et otel versc illen 

de kamers onderling in grootte en design. Daar waar aangegeven met balkon.

Superior Kamer (ca    a   pers )  ingeric t in o erne stijl  

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  slaapka er et eensi ebe  o   

twinbedden. Badkamer met douche of bad. Sommige kamers met balkon. 

Junior Suite (ca    a   pers )  o ern ingeric t en open plan oon

slaapkamer met zithoek. 

Junior Suite Terrace (ca    a   pers )  oog gelegen et open plan 

oon slaapka er et kingsi ebe  o   aparte be en  en riant o ten terras 

et jac i  ligbe en  parasols en een sc itteren  it ic t op e A al k st

Suite (ca    a   pers )  et stijlvol e bilair en aparte oon  en 

slaapkamer met kingsize. Uitzicht op de binnentuin of de zee.

Presidential Suite (ca    a   pers )  elegante s ite et aparte oon  en 

slaapkamer en groot terras of balkon. Schitterend uitzicht over zee. 

Hermitage Suite ca    a   pers )  sc itteren  gelegen s ite et een 

panora isc  it ic t  te bereiken via  tre en  oon slaapka er in open plan 

et een eensi ebe  iant terras et ligbe en  parasols en jac i  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

S perior a er  

el e a er

nior S ite

nior S ite Terrace

Gratis nachten   bij verblij  van  t  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien  agen voor aanko st 

geboekt   bij verblij  van  t   in ien  agen voor aanko st geboekt    bij 

in   nac ten verblij  van  t   in ien  agen voor aanko st geboekt   bij 

in   nac ten verblij  van  t   in ien  agen voor aanko st geboekt

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslag voor al pen

sion  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl
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SARDINIË

Autohuur 

Voor e otels langs e osta S eral a staat  

ra to klaar op e l c t aven van lbia  ter ijl 

ij voor e acco o aties in et i en agliari 

als aanvlieghaven gebruiken.

Sardinië, op slechts 12 kilometer afstand van het 

ranse orsica  is over egen  e velac tig en 

so s bergac tig  ol ijnen en kleine alvissen 

komen voor ten noordwesten van Sardinië en in de 

straat van oni acio t ssen Sar ini  en orsica  In 

et noor en van et eilan  lijken e oor e in  

gevormde rotsformaties en steensculpturen op 

kat e ralen in e oestijn  

e osta S eral a in et noor oosten is avoriet bij 

de internationale jetset. Aan deze kust selecteerden 

ij et karaktervolle Villa el ol o i est le otel 

et een e cellente service  itsteken e ke es ijn 

ook et ea ianca r  esort nabij orto ervo 

gelegen op een ooie locatie en et ran  otel 

olt  at  gebo  als een tra itioneel Sar ijns 

orp in oorse stijl  ie  in ons progra a ijn 

de 2 hotels van de Delphina-groep, het elegante 

otel apo rso en et a ilievrien elijke resort 

Valle ell rica  

ilt  oor  en i Sar ini  co bineren o  

het strand met het heuvelachtige binnenland? 

an ra en ij  et k nst innige S  ologone 

perience  otel aan  aar tal van beroe e en 

verbleven  en otel et een gera neer e 

arc itect r  een persoonlijke  ar e service 

en een schitterende ligging aan de voet van de 

ac tige bergketen S pra onte ( ie on e ebsite 

voor een besc rijving)

Aan een van de mooiste stranden in het zuiden van 

et eilan  selecteer en ij voor  et recentelijk 

gerenoveer e ia ag na esort  it resort bestaat 

uit 3 verschillende hotels en ligt op een steenworp 

afstand van een poederwit zandstrand. Uitermate 

geschikt voor gezinnen door de vele faciliteiten. 

Ten noor en van agliari ligt et alkensteiner 

apo oi en et or oran otel  een s eervol otel 

gelegen aan een rustige baai met kristalhelder water 

en uitermate geschikt voor gezinnen met kinderen. 

De ongerepte natuur en witte zandstranden in 

it ge eelte van Sar ini  ijn spectac lair  e e 

otels liggen nabij et voor alige vissers orpje 

Villasimius op een van de mooiste plekjes van de 

Middellandse Zee aan de zuidoostkust van Sardinië.

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

agte perat r in             

aterte perat r in             

onne ren per ag             

agen et enige neerslag             

et lijkt el o  e nat r op et eilan  Sar ini  aar antasie e vrije loop ee t gelaten et als res ltaat betoveren  ooie  

vaak oeste lan sc appen  aag elijke an stran en  ge soleer e orpjes in et gebergte en een s arag bla e ee

Olbia

Palau

Cagliari

Porto CervoCannigione

Nuoro

Oliena

San Pantaleo

Capo Boi

Villa del Golfo

      Cala
Cuncheddi

Poltu Quatu
L’ea Bianca

Falkensteiner
Capo Boi

Valle dell'Erica
Capo d'Orso

Villasimius
Cormoran

Chia Laguna

Su Gologone
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annigione  Sar ini   ITALIË

VILLA DEL GOLFO LIFESTYLE RESORT
BOUTIQUE | CULINAIR 

�  �  �  �    DELUXE

 Suite

et stijlvolle Villa el ol o is opge et in Sar ijnse stijl  bestaat it eer ere 

gebo en et loggia s en terrassen en bie t een a e bene en  it ic t op 

ee  et otel is oger gelegen  ca    van ee gesc ei en oor een eg 

op ca   k  van et an stran  arca r ciata  en s eervol bo ti e otel et 

itsteken e service en een antastisc e c isine  et orpje annigione  et 

resta rantjes en ge ellige inkeltjes ligt op ca    e l c t aven lbia ligt 

op ca. 30 km en de prestigieuze 18-holes Pevero golfbaan op ca. 15 km afstand. 

FACILITEITEN
o nge  it oek  boetiek en bar  en panora isc  gelegen (ver ar ) 

ee ater e ba  ligbe en  parasols en ba an oeken  et otel besc ikt 

over een ponton in ee et ligstoelen en parasols op ca    a stan  (ca    

p )  et Ar onia ea t  enter bie t een selectie assages aan in e ka er   

Fitnessruimte. Indien u boekt op basis van halfpension heeft u een keuze uit 

e navolgen e resta rants  et go r etresta rant iral na staat beken  o  

ijn grillspecialiteiten en ijn eerlijke e iterrane ke ken  Tevens itgebrei  

ontbijtb et et verse pro cten van et eigen lan goe  et otel besc ikt 

ver er nog over  resta rants ie bereikbaar ijn et e gratis otels ttle  

et tren  tter o nge (op ca   ) voor  la carte en  et ver rissen e 

sala es  gastrono isc e pi a s en lokale gerec ten op et nieke terras aan 

ee  voor l nc  en iner  et ar o se la olti (op ca   k ) et ro antisc e 

binnent in  serveert een tra itioneel Sar ijns en  berei  et pro cten van 

e eigen boer erij en is geopen  voor iner  et et l e priv eiljac t van et 

hotel kunt u schitterende excursies maken naar o.a. de Maddalena-archipel 

(tegen betaling)  Ver er etsver r  ijnproeverijen en kooklessen  ratis 

shuttleservice naar het zandstrand Barca Bruciata.

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn elegant ingeric t  Voor ien van kingsi ebe  o   

aparte be en  atscreen tv  inibar  kl isje  ko e t ee et aciliteiten en 

aircon itioning  a ka er et ba  en o  o c e  et otel bestaat it een 

oo gebo  en villa s ie versprei  liggen op e e vel  e eeste ka ers 

bieden panoramisch uitzicht over de baai en beschikken over een groot balkon 

o  terras  gg service aan e ig  in eren ijn elko  vana   jaar  in e 

Luxury Suite vanaf 12 jaar. 

Charming Kamer (ca    a   pers )  elegant ingeric t et ar e kle ren  

alkon o  terras et ligbe en en t in ee ic t  

Suite (ca    a   pers )  r i  ingeric t et aparte oon  en slaapka er 

en so abank  a ka er et o c e  root balkon van ca    et ligbe en 

en zithoek. Schitterend uitzicht over zee.

Superior Suite (ca    a   pers )  aparte oon  en slaapka er  

ro assage o c e en groot terras (ca   ) et t in en priv e ba

Lu ur  Suite (ca    a   pers )  in een apart ge eelte van et resort et 

veel privac  oog gelegen et sc itteren  it ic t  Aparte oon  en slaapka er  

a ka er et ba  o  o c e  root terras (ca   ) et ligbe en  it oek 

en privézwembad. 

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

van en naar lbia  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype  mei jun aug sep

ar ing a er

S ite

S perior S ite

r  S ite

Honeymoon  o sseren e ijn en gebak bij aanko st in e ka er   

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

en van  t   in ien geboekt voor   bij verblij  van  t  

 in ien geboekt voor 

Welkomstattentie  elko st rankje bij aanko st en es ijn op e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslag voor al -

pension  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Note: et otel is geopen  van  ei t   septe ber 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslag voor al pen

sion  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl
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ITALIË | Sardinië  | Palau

  CAPO D’ORSO
CULINAIR | WELLNESS

�  �  �  �  �   

Cardinal Junior Suite

et ro antisc e en e cl sieve otel apo rso ligt op e rotsen aan ee te  

i en van il e olij  en pijnbo en in een riant priv o ein van  ectare   

itkijken  op e arc ipel van a a alena en e osta S eral a is et n  

van e eest betoveren e plekjes op et ooie eilan  Sar ini  r ijn t ee  

strandjes op loopafstand die overschaduwd worden door eeuwenoude bomen.  

et otel or t geken erkt oor ijn c ar e  persoonlijke service  itsteken e  

resta rants en een ooi Spacenter  e e cl sieve avenplaats orto ervo ligt 

op  a to in ten  r ijn ook ooie an elingen over pa en ie itko en op 

kleine stran en en in a en  p  k  van e  l c t aven lbia  

FACILITEITEN
obb  et bar  e ba  et ee ater  Aan e t ee kanten van et otel ijn er 

t ee an stran en ala apra en ala Selvaggia  aarvan n is itger st et 

ligbedden en parasols. De hotelgasten kunnen ook genieten van ontspannen 

zonnebaden op een van de 5 houten solariums met ligbedden, direct aan 

ee  et T alasso  Spa enter Incant   ligt op een paar eter van e ee 

en biedt een aantal mooie wellness-arrangementen en gepersonaliseerde 

be an elingen  et centr  ee t  T alasso e ba en et ee ater  

jac i s een b itenga ebo voor T alasso be an elingen en assages  een 

stoo ba  en een ontspanningsr i te   verblij t op basis van al pension  e 

eerlijke gerec ten or en et org berei  oor e itsteken e koks ie e 

tra itionele e iterrane recepten volgen  et ontbijt or t geserveer  als b et 

en verge el  van e ontspannen e klanken van arp  et al pensionresta rant 

li livastri serveert e iterrane specialiteiten in b etvor  e volgen e 

resta rants ijn tegen een toeslag  Il ag ro is gespecialiseer  in verse 

visgerec ten  le lottante ligt op een nieke locatie aan ee et e cl sieve  la 

carte c e s s ggesties  In i eria Appro o or en e lekkerste pi a s  it 

de houtoven bereid. Fitnessruimte in  de open lucht. Tegen betaling tennisbaan 

en een oles pitc p tt oe engol baan (lessen ogelijk)  oote c rsies en 

sportvissen  ogasessies vin en plaats in een bosrijke o geving  

ACCOMMODATIE
et otel besc ikt over  gerenoveer e ka ers en s ites  Voor ien van 

aircon itioning  inibar  tele oon  atscreen tv  kl isje en ba ka er et o c e  

alkon o  terras  in eren t   jaar ijn toegestaan in e ka ers en s ites

Classic Kamer (ca    a   pers )  co ortabel ingeric t  Slaapka er et 

t eepersoonsbe  en it ic t over e t in  ok boekbaar et ee ic t

Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  et itge eelte  alkon en 

it ic t over e t in  ok boekbaar et ee ic t

Deluxe Cardinalino (ca    a   vol    kin )  et itge eelte  alkon 

en zeezicht.

Junior Suite (ca    a   vol    kin )  in open plan et it oek  

Slaapkamer met een tweepersoonsbed en gastentoilet. Terras of balkon 

Family Suite (ca    a   vol    kin )  geco bineer e oon slaapka er 

en sofabed. 2e kleine slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden. Badkamer met  

douche. Terras of balkon.

Executive Junior Suite (ca    a   vol    kin )  oger gelegen en in 

open plan. Slaapkamer met kingsizebed en zithoek. Riante badkamer met bad, 

en aparte douche. Terras of balkon.

Cardinal Junior Suite (ca    a   vol    kin )  ba ka er et ba  en 

aparte douche en kleedkamer. 

Presidential Suite (ca    a   vol    kin )  riante oon  en slaapka er  

Badkamer met hydromassagebad en chromotherapiedouche. Riant terras met 

ligbedden en zeezicht.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  al pension  vliegreis 

naar en van lbia  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e et ge ele 

verblij

Kamertype mei jun aug sep

lassic a er T in ic t

el e a er T in ic t

el e a er ee ic t

el e ar inalino

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

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

  Junior Suite Licciola
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173 - SILVERJET VAKANTIES

Santa Teresa all ra  Sar ini   ITALIË

VALLE DELL ERICA RESORT
    CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �    

  Junior Suite Licciola

In et gebie  van Santa Teresa i all ra  et eest noor elijke eel van 

Sar ini  ligt et sc itteren e resort Valle ell rica esort T alasso  Spa  

o geven oor i llisc e nat r  tegenover et eilan  Spargi  et resort is 

opgesplitst in t ee ge eeltes  rica en a icciola  et resort er  onlangs 

bekroon  tot rope s ea ing reen esort  en ligt op een ro erige locatie 

en op slechts een paar meter van de  witte zandbaaien aan een van de mooiste 

nat rgebie en van et eilan  et bie t bijna   k  ongerepte k stlijn  een 

Spa in o einse stijl en een ke r aan aciliteiten en activiteiten  et resort is 

een pri a ke e voor ge innen et kin eren  p ca   k  van e l c t aven 

lbia

FACILITEITEN
obb  et inkelarca e  r ijn  ee  en oet ater e ba en et rotsen en 

watervallen en een swim-up bar. Tevens groot kinderzwembad. Er is een boetiek, 

apot eek  een okterspraktijk  evenals ogalessen  entertain ent  live iek 

en een regel atige pen elb s naar Santa Teresa all ra (tegen betaling)  

ia etta et live iek en s o s ge ren e e o er aan en  et resort 

is o geven oor ooie an baaien et ligstoelen en parasols  et Spa   

T alassocenter e T er ae (  ) is een prestigie s Spa   ellnesscenter 

in een aparte vleugel met een ruim aanbod aan schoonheidsbehandelingen. 

Voorts tnessr i te en sa na  e inicl b is een para ijs voor kin eren 

et tal van georganiseer e activiteiten en resta rant  eopen  van 

 r (l nc  tegen betaling)  Tevens bab  cl b (tegen betaling) en nior 

l b  ol essen ogelijk voor kin eren t   jr   verblij t ier op basis 

van al pension  et resort besc ikt over  resta rants en  bars  So ige 

resta rants ijn tegen een toeslag  In a til s en o  es o c es or t een 

b et opge ien  et s o cooking (incl sie )  et  la carte resta rant Il 

recale bie t een sc itteren  it ic t  a r a bie t iners bij kaarslic t in een 

ro antisc e s eer en bij i ini or en e cl sieve iners irect aan et stran  

opge ien  et verse eevr c ten (bei e op reservering en tegen een toeslag)  

i i soni serveert lokale gerec ten ie ijn berei  volgens e t pisc e all ra

ke ken et lokale  a t entieke pro cten (tegen toeslag)  i eria  esta rant 

 rill gereserveer  voor kin eren en gelegen aar e inicl b is  e  bars 

e o   onc iglia  en  aracoli  bie en s akelijke snacks en lic te l nc es ron  

het zwembad en aan het strand.

ACCOMMODATIE 
otel rica besc ikt over  elegante ka ers en s ites ie ijn ingeric t in 

e iterrane stijl  Alle ka ers ebben over ekte veran a s en ijn voor ien van 

een t eepersoonsbe  aircon itioning  inibar  kl isje en  atscreen tv  Volle ig 

ingerichte badkamer met douche. Terras of balkon met overdekt 

Classic Kamer Erica (ca    a   pers )  et t in  o  ee ic t

Superior Kamer Erica (ca    a   pers )  balkon et t in  o  ee ic t  

o binatie van  S perior a ers ogelijk

Junior Suite Erica (ca    a   vol    kin )  in open plan et it oek  

Tuin- of zeezicht. 

Giglio Orchidea enessere (ca    a   vol  v a   jr )  e e ka ers 

bevin en ic  in et T alasso enter en Spa  en ebben gratis toegang

et naastgelegen otel La Licciola ee t  o erne ka ers en ( a il ) s ites  

Voor ien van grote balkons en raaie ba ka ers et o c e  et e cl sie  

gedeelte beschikt over een zwembad. 

Superior Kamer Licciola (ca    a   pers )  et t in  o  t in ee ic t  

Junior Suite Licciola (ca    a   vol    kin  t   jr )  o ern 

ingeric t in open plan et t eepersoonsbe  en so abe  T in en o  ee ic t

Raadpleeg onze website voor de overige kamertypen.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  al pension  vliegreis naar en 

van lbia  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e et ge ele verblij

Kamertype mei jun aug sep

lassic a er rica

S perior a er rica

S perior a er icciola

a il  S ite icciola o b v   pers

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

adviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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175 - SILVERJET VAKANTIES

Baja Sardinia | Sardinië | ITALIË

L’EA BIANCA LUXURY RESORT
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

�  �  �  �  �  

Junior Suite  

it aantrekkelijke bo ti e otel  gelegen aan e gelie e osta S eral a  

is gesit eer  op een r stige locatie in een eerlijke groene t in en bie t een 

antastisc  it ic t over e baai van ala ei inepri  et i llisc e terras is e 

per ecte plek voor een ro antisc  iner  et otel on ersc ei t ic  oor ijn 

persoonlijke karakter  service en e cl siviteit  et on aine avenplaatsje orto 

ervo en e e cl sieve oles evero gol cl b liggen op ca   k  (korting op 

e green ees)  e l c t aven lbia ligt op ca   k  

FACILITEITEN
et otel ligt op een o ein van  a  In e raaie t in bevin t ic  een e ba  

omringd door zonneterrassen, ligstoelen en parasols. De poolbar serveert 

drankjes, snacks, smoothies en fruitcocktails. De mooie zandbaai grenst 

irect aan et otel (ligstoelen en parasols incl sie )   verblij t op basis van 

al pension  In et ne ining resta rant naria or en  la carte gerec ten 

geserveer  verge el  van itsteken e ijnen it e eigen ijnkel er  ier 

geniet  van e ijne Italiaanse ke ken et e beste ingre i nten  eopen  voor 

iner o el binnen als b iten op et terras  Tevens een itgebrei  ontbijtb et 

et verse pro cten  p ver oek k nt  ook genieten van een ro antisc  iner 

bij kaarslic t et it ic t over et stran  van ala ei inepri  Tren  beac cl b 

 lo nge voor l nc  en iner (sei oensgebon en) lein ellnesscenter et 

sa na  iverse sc oon ei sbe an elingen (tegen betaling) en tnessr i te  

e ren e e avon  live iek

ACCOMMODATIE
e  r i e ka ers en s ites ijn elegant en in o erne stijl ingeric t  Voor ien 

van kingsizebed of 2 aparte bedden, zithoek, airconditioning, kluisje, minibar, 

sc rij ta el en atscreen tv  raaie ba ka er et l e ba pro cten  alkon o  

terras. Kamerbezetting 2 volwassenen en 1 kind. 

Superior Kamer (ca   )  balkon et ee ic t  a ka er et o c e o  ba

Deluxe Kamer (ca   )  ba ka er et jac iba  en aparte o c e  alkon 

met zeezicht.

Garden Deluxe Kamer (ca   )  voor ien van terras en priv t in  irecte 

toegang tot het zwembad. Riante badkamer met jacuzzibad en regendouche.

Junior Suite (ca   )  in open plan et it oek  a ka er et jac iba  o  

regendouche. Balkon met zithoek en uitzicht op zee. 

Suite (ca   a   pers )  oonka er en aparte it oek et so abe  

Slaapkamer en 2 badkamers waarvan 1 met jacuzzibad. Terras met ligstoelen, 

privétuin en direct toegang tot het zwembad. 

et otel besc ikt tevens over  nieke Villa’s die achter het hotel tegen een 

heuvel liggen. Voorzien van 2 of 3 slaapkamers, keuken, diverse terrassen met 

ligbedden, parasols en schitterend uitzicht. Een perfecte keuze voor families. 

Villa Gardenia (ca    a   pers )  ligt versc olen t ssen et groen  

Verdeeld over 2 verdiepingen met grote woonkamer en 2 slaap- en badkamers.

Villa Iris (ca    a   pers )  e e villa is ver eel  over  ver iepingen  

i e oonka er et atscreen tv  so a en  slaap  en ba ka ers  aarvan  

slaapkamer op de begane grond met terras en 2 met balkon. 

aa pleeg on e ebsite voor een besc rijving van e overige villa s

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  al pension  vliegreis van 

en naar lbia  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er  

el e a er

ar en el e a er

Extra  elko stcocktail   gratis assage per ka er en  korting op spa be an elingen bij 

in  nac ten verblij  in een ka er   les prosecco in e ka er  gratis trans ers van naar lbia 

airport en Spavo c er   per ka er bij in  nac ten verblij  in nior S ite  S ite en Villa

Gratis nachten    bij verblij  van  t   en van  t   

in een ka er o  s ite   bij verblij  van  t    in een villa

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

adviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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176 - SILVERJET VAKANTIES

ITALIË | Sardinië | Poltu Quatu

GRAND HOTEL POLTU QUATU
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

�  �  �  �  �   

Deluxe Kamer

ran  otel olt  at  nestelt ic  in een nat rlijke in a  van arina 

ell rso  e naa  van et otel betekent verborgen baai  at ver ijst naar e 

jac t aven van olt  at  aar et otel ic  bevin t  et ee t een nieke 

arc itect r en is gebo  als een tra itioneel Sar ijns orp in oorse stijl  Al 

tij ens et ontbijt k nt  genieten van et sc itteren e it ic t op et eilan  a 

Maddalena. Naast het hotel ligt een promenade met boetieks, bars en diverse 

resta rants (sei oengebon en) en tevens e jac t aven aar  e boot k nt 

ne en naar e eilan engroep  e on aine plaats orto ervo ligt op ca   k  

e oles gol baan evero ol  ligt op ca   k  en e l c t aven lbia op 

ca. 35 km afstand.

FACILITEITEN
Mooie entree en aansluitend een royale loungebar met prachtig uitzicht 

over de baai met de vele plezierjachten. De twee verdiepingen tellende 

gebo en ijn sc il erac tig gegroepeer  o  et ooie e ba  et kleine 

atervallen en et aparte kin erba  et o erne Spacenter ee t een bree  

aanbod innovatieve schoonheidsbehandelingen zoals massages, Ayurveda-

be an elingen en ot stone assages  Voorts een tnessr i te  stoo ba  

sa na en een ontspanningsr i te et lic tt erapie (incl sie )  et otel 

bie t versc illen e recreatieve en sportieve activiteiten als etsver r en  

tennisbanen (tegen betaling)  In e nabije o geving een ikcenter  eilsc ool 

en jac tver r (sei oengebon en)  et ne ining resta rant a on bie t 

culinaire gerechten mediterrane keuken met een fusion van lokale en oosterse 

s aken  asten k nnen ier genieten van een itgebrei  ontbijtb et en een 

ro antisc  iner bij kaarslic t  Spectac lair it ic t op ee en e jac t aven  

et Is ter resta rant bij et e ba  bie t lic te l nc es en sala es  et 

Tanit restaurant & bar biedt uitzicht over de haven en is gespecialiseerd in 

e iterrane c isine en eevr c ten  ratis s ttleservice naar et an stran  

op  a to in ten (van ei tot e io septe ber  ligstoelen en parasols incl )  

ACCOMMODATIE
et otel besc ikt over  s aakvol ingeric te ka ers en s ites  

ar onie e kle ren  terracotta vloeren en e bels in tra itioneel 

Sar ijnse stijl  Voor ien van atscreen tv  kl isje  inibar en tele oon  

a ka er et ba o c e en balkon  a ers et verbin ings e r ogelijk

Classic Kamer (ca    a   pers )  et it ic t over e bergen

Superior Kamer (ca    a   pers )  et it ic t op et e ba  en t in  

e eeste S perior a ers ijn gerenoveer

Premier Kamer (ca    a   pers)  in open plan et geco bineer e oon

slaapkamer en uitzicht over de tuin of het zwembad.

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  balkon et it ic t op e jac t aven

Classic Suite (ca    a   pers )  et een aparte oon  en slaapka er en 

2 badkamers. Terras met uitzicht op zee.

Executive Suite (ca    a   pers )  elegante s ite et een aparte oon  

en  slaap  en ba ka ers aarvan een et een ro assage o c e  root 

terras met jacuzzi en schitterend uitzicht over de haven en de zee. 

Royal Suite (ca    a   pers )  e e r i e s ite besc ikt over een oon  

en slaapka er  In e oonka er een eetta el en  so a s   ba ka ers aarvan 

een met jacuzzibad. Twee grote terrassen met zeezicht.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

van en naar lbia  c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype mei jun aug sep

lassic a er  

S perior a er

re ier a er

Gratis nachten   bij verblij  van  t   en van  t     

en  bij verblij  van  t   en van  t   el ig voor S -

perior en Premium Kamer.

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t   

in ien geboekt voor   in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  toeslagen voor al -

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e 

broc re  et otel is geopen  van  april t   septe ber 

Superior Kamer
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177 - SILVERJET VAKANTIES

i nc e i   Sar ini   ITALIË

HOTEL CALA CUNCHEDDI
CULINAIR | BOUTIQUE | HIDEAWAY

�  �  �  �    SUPERIOR

Superior Kamer

it aantrekkelijke otel ee t een nieke ligging irect aan ee en stran  aar 

 geniet van een ooie onson ergang  ala nc e i is een kleinsc alig 

otel et een elegante inric ting en co ortabele ka ers  et otel er  

recentelijk gerenoveer  en eropen  volgens strikte ilie voorsc ri ten  Ver 

eg van e r kte k nt  ier genieten van een r stige vakantie  et otel ligt 

in een nat rlijk en r ig lan sc ap in een e iterrane t in in et i oosten 

van Sar ini  et kleine centr  van rta aria ligt op ca   k  e oles 

gol baan in ntal ia ligt op ca   a to in ten  e l c t aven lbia op  

a to in ten  en c ar ant otel et een itsteken e prijs k aliteitver o ing

FACILITEITEN
Lobbylounge en boetiek. In de tuin ligt het schitterend vormgegeven 

ee ater e ba  et it ic t over ee  ok aan et stran  staan ligbe en 

et parasols en ba an oeken ter besc ikking  Snacks ogelijk bij et 

e ba  (l nc b et in j li en a g st s)  et Spacenter ee t een ver ar  

binnenzwembad, een sauna, een stoombad en een hydromassagebad met 

aterval (incl sie )  Tevens een itgebrei e selectie aan assages en 

sc oon ei sbe an elingen  e o erne tnessr i te et panora isc e 

ra en bie t it ic t op ee  ogac rs ssen en nor ic alking toc ten ogelijk 

(tegen betaling)  e  resta rants serveren tra itionele gerec ten en verse 

grillspecialiteiten  In resta rant Asarena serveert en een itgebrei  ontbijt en 

br nc  in e i ag  et  la carte resta rant As ari bie t gerec ten et 

bijpassen e ijnen en is geopen  voor l nc  en iner  ij ooi eer b iten 

op et terras  et al pension bestaat it een gangen en  et  ke es en 

een essertb et  In e pianobar s avon s live iek  atersportlie ebbers 

k nnen op et stran  gebr ik aken van kano s en ater etsen (incl sie )  

eil  en s r essen  als e e iken tegen betaling  Ver r van o ntainbikes  

ijnproeverijen en kookc rs ssen ogelijk  r ijn iverse e c rsies ogelijk 

zoals een dagtocht aan boord van een historisch jacht voor exclusief gebruik 

( a   pers ) o  ol ijnene c rsie et een eilboot ron  et eilan  igarolo

ACCOMMODATIE
e  o erne ka ers en s ites ijn ver eel  over rie ver iepingen  Alle 

voor ien van o ten vloeren  atscreen tv  tele oon  aircon itioning  kl isje en 

minibar. Badkamer met douche of bad.

Classic Kamer (ca    a   pers )  e e co ortabele ka er is voor ien 

van een kingsizebed en een in marmer uitgevoerde badkamer met douche. 

en ge e bileer  balkon o  terras et it ic t op e t in  ok boekbaar et 

zeezicht.

Superior Kamer (ca    a   vol    kin )  voor ien van een kingsi ebe  

en ba ka er et o c e  e e bileer  balkon o  terras et rontaal ee ic t

Executive Kamer (ca    a   pers )  r i  ingeric t et it oek en een 

sofabed. Badkamer met douche of bad. Balkon of terras met uitzicht op zee. 

Suite (ca    a   pers )  r i  ingeric t et aparte oon  en slaapka er  

2 sofabedden. Riant terras met zeezicht.

Family Duplex (ca    a   pers )  over  ver iepingen  Slaapka er et 

kingsizebed en gastentoilet op de bovenste verdieping en slaapkamer met 2 

aparte bedden en badkamer op de benedenverdieping. Balkon met uitzicht op 

de tuin.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  al pension  vliegreis van 

en naar lbia  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype  mei jun aug okt

T eepersoonska er T in ic t  

T eepersoonska er ee ic t

S perior a er

ec tive a er

  

Honeymoon   korting en es rosecco en r it op e ka er bij aanko st

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t   

in ien geboekt voor   bij verblij  van  t   en van  t  

 in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  et otel is geopen  van  ei t   oktober   
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178 - SILVERJET VAKANTIES

ITALIË | Sardinië | Villasimius

FALKENSTEINER RESORT CAPO BOI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  � 

 Junior Suite

ring  oor een raaie t in et ennenbo en en irect aan een sc itteren e 

an baai et een ge el ig it ic t op e baai van apo arbonara  ligt 

alkensteiner apo oi  et is een van e eest verba ing ekken e resorts 

aan e i k st van Sar ini  en iter ate gesc ikt voor ge innen et (kleine) 

kin eren  en s eervol resort in oorse stijl aar  in een ge ellige en intie e 

sfeer kunt genieten van de schitterende ligging. De ongerepte natuur en de 

parel itte an stran en van osta ei en Villasi i s ijn erkelijk spectac lair  

Door de beschutte ligging tegen een heuvel is het zelfs tot eind oktober een 

eerlijk resort o  te verblijven  a   k  van et orp Villasi i s en ca   k  

van e l c t aven agliari

FACILITEITEN
et resort besc ikt over  e ba en  aarvan  speciaal voor o ers et 

kinderen. Met zonneterrassen, parasols, ligbedden, badhanddoeken en poolbar. 

e Ac ap ra Spa et binnenba  ( s oc ten s ook toegankelijk voor kin eren)  

iverse sa na s  stoo ba  tnessr i te en ontspanningsr i te (incl sie )  

Tevens Spaver enpakketten en assages (tegen betaling)  Voorts een 

activiteitenprogramma met meditatie, yoga, pilates, stretching, danslessen en 

nor ic alking  Ver er  k nstgras tennisbanen  snorkelen en etsver r  e 

kidsclub Falky Land verzorgt een geweldig animatieprogramma voor kinderen 

en teenagers (vana   jaar   agen per eek) aaron er ini isco  iverse 

sportactiviteiten  bioscoop  alk  e aca e ie voor bab s en kin eren on er 

lei ing van een pro essioneel tea  Tevens besc ikbaar een bab kit (b gg  

aterkoker etc )   verblij t op basis van al pension  In et oo resta rant et 

terras or t een ro aal ontbijtb et geserveer  en s avon s een itsteken  

iner et t e ab etten  s o cooking en barbec e avon en  Tevens een 

speciaal b et voor kin eren en bab corner  In et resta rant aan et stran  

or t een l nc b et en  la carte iner geserveer  (sei oengebon en)  

ACCOMMODATIE
et resort besc ikt over  j nior s ites en villaka ers  e (j nior) s ites 

bevin en ic  in et oo gebo  e villaka ers ijn gesit eer  in e  vle gels  

verspreid in de tuin. Alle voorzien van een kingsizebed, zithoek, airconditioning, 

atscreen tv  kl isje en inibar  iante ba ka er et inloop o c e en bbele 

wastafel. Strandtas met badjas, handdoeken en badschoenen. Balkon of terras.

Junior Suite Parkzicht (ca    a   vol    kin  t   jaar)  ingeric t 

in heldere witte kleuren en sofabed. Riant terras of balkon met uitzicht over de 

t in  ok boekbaar et ij elings ee ic t en rontaal ee ic t

Family Kamer Parkzicht (ca    a   vol    kin )  slaapka er en  

slaapbanken in de woonkamer. Badkamer met douche.

Family Suite Tuinzicht (ca    a   pers )  voor ien van  slaapka ers 

waarvan 1 speciaal ingericht voor kinderen met 2 bedden en 1 badkamer met 

o c e  root terras van ca    et ligbe en en it oek

2-slaapkamer Villa Parkzicht (ca    a   pers )  voor ien van  

slaapkamers met tweepersoonsbedden, een slaapbank en 2 badkamers met 

o c e  Terras et irecte toegang tot e t in  ok boekbaar et ij ee ic t

Family Villa Tuinzicht (ca    a   vol    kin )  terras en priv t in   

slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer met 2 aparte bedden, speciaal ingericht 

voor kin eren (bab kit incl sie )  In e aparte oonka er  slaapbanken  Voorts 

 ba ka er et o c e  ok boekbaar et terras en ligging irect aan ee  

Villa ella Vista (ca    a   pers )  villa et veel privac   slaap  en 

badkamers en grote woonkamer. Panoramisch terras met zwembad.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  al pension  vliegreis van en 

naar agliari  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype  apr juni aug okt

nior S ite ark ic t   

nior S ite ij elings ee ic t

Vroegboekkorting   bij in   nac ten verblij  van  t   en van  

t   en   bij in   nac ten verblij  van  t   en van  t  

  in ien geboekt voor  iet gel ig voor e Villa ellavista

Welkomstattentie  elko st rankje bij aanko st en es ineraal ater op e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

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

Classic Kamer 
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CORMORAN HOTEL & RESIDENCE
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY 

�  �  �  �   SUPERIOR

Classic Kamer 

elegen op een betoveren e locatie irect aan ee en et sc itteren e stran  

van a p s  op slec ts  in ten rij en van et pittoreske plaatje Villasi i s 

et een scala aan inkels en resta rants  or oran is een i eale beste ing 

voor ge innen ie op oek ijn naar een orgelo e vakantie aan ee  e gastvrije 

s eer en e itsteken e service orgen voor een aangenaa  verblij  ape Santa 

aterina ligt op  in ten rij en  e l c t aven van agliari ligt op ca   k  

FACILITEITEN
et otel ligt irect aan et   lange an stran  et parasols en ligstoelen  

In e riante t in  e ba en (een voor vol assenen en een voor kin eren)  

cocktailbar en stran bar  inicl b voor kin eren van  tot  jaar en een o ng 

l b voor kin eren van  jaar en o er (  tot )  en pro essioneel 

tea  organiseert le ke activiteiten   verblij t ier op basis van al pension  

et oo resta rant bie t een gangen ke e en  in e iterrane stijl  

verge el  van een groot b et at s o ers op et terras or t geserveer  

Tevens een itgebrei e ijnkaart et o el lokale als Italiaanse ijnen  

r or t elke oc ten  een ontbijtb et geserveer  ij et e ba  is e 

A erican ar geopen  voor een cocktail bij onson ergang et live iek  e 

Beach Bar is de perfecte locatie voor een cappuccino met uitzicht op de zee of 

een lunch met gegrilde vis en zeevruchten. Bovendien worden er galadiners 

en t pisc e Sar ijnse avon en georganiseer  et otel besc ikt over een 

tennisbaan  je  e bo les  ta eltennis  beac volle bal (incl sie )  Tegen betaling 

o ntainbikever r en ikcenter  abij et otel ijn een aantal sc itteren e 

duiklokaties. Parkeerplaats. Een 18-holes golfbaan ligt op ca. 3 km. 

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn recentelijk gerenoveer  en ingeric t et lic te 

kle ren  Alle voor ien van o ten o  parketvloeren  inibar  atscreen tv  kl isje  

sc rij ta el en aircon itioning  a ka er et o c e  e e bileer  balkon o  

terras  Vana  e el e a er ontvangt  ineraal ater en r it bij aanko st 

en ligstoelen op et stran  vana  e e rij  Tevens t ee ko e aciliteiten

Classic Kamer  (ca    a   pers )  slaapka er et t eepersoonsbe  

Terras o  patio et it ic t op e t in  ok boekbaar et ee ic t

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e eerste ver ieping et 

balkon en uitzicht over zee. 

Superior Kamer (ca    a   vol    kin )  gelegen op steen orp a stan  

van het strand. Slaapkamer met een tweepersoonsbed, sofabed en zithoek. 

Superior Family Kamer (ca    a   vol    kin )  op e e ver ieping 

met balkon en zeezicht. Slaapkamer met tweepersoonsbed, een kleinere kamer 

met twee eenpersoonsbedden, kleine woonkamer en een badkamer.

Junior Suite Zeezicht (ca    a   pers )  in open plan et oon

slaapka er et slaapbank  e e bileer  balkon en it ic t over ee  e e 

s ite kan geco bineer  or en et e or oran S ite

Cormoran Suite (ca    a   vol    kin )  o ern ingeric t  Voor ien 

van een slaapkamer met een tweepersoonsbed en een woonkamer met 2 

slaapbanken en 2 badkamers met douche. Panoramisch terras en schitterend 

it ic t op e ol  van apo arbonara

ungalow Suite (ca    a   vol    kin )  gelegen in e t in op e begane 

grond op slechts een steenworp afstand van de zee en de miniclub. Voorzien 

van 2 slaap- en badkamers met douche, een woonkamer met slaapbank en 

kitchenette. Terras met tuinzicht.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  al pension  vliegreis van en 

naar agliari  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype mei jun aug okt

lassic a er T in ic t

lassic a er ee ic t

el e a er ee ic t

S perior a er ee ic t

Vroegboekkorting:  bij verblij  van t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor   bij verblij  van  t   en van  

t   en  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslag voor volpen-

sion  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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ITALIË | Sardinië | Domus de Maria

CHIA LAGUNA  
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �  

et c ar ante en e cl sieve ia ag na bestaat it et s eervolle 

vij sterren otel onra  ia ag na  et ge insvrien elijke ia ag na 

otel Village en et lan elijk gelegen aia i ia esort Sar inia   k nt ier 

genieten van een ongekend aantal faciliteiten en een uitstekend gastronomisch 

aanbo  et resort is ar onisc  ge ntegreer  in et lan sc ap  o geven 

door veel groen in een uniek duinenlandschap en ligt aan één van de mooiste 

zandstranden van het Middellandse Zeegebied. Een geweldig resort voor jong 

en o  ia ag na ee t vele on ersc ei ingen ontvangen en is tij ens e 

orl  Travel A ar s bekroon  als orl  ea ing eac  a il  esort  e 

l c t aven agliari ligt op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
Elk hotel beschikt over een lobby met receptie. Uitstekende kids- en junior club 

(  jaar) et speelt in  riant kin erba  en kin erresta rant  p e leven ige 

ia a egli livi  bevin en ic  een aantal boetieks en resta rants  In et 

oogsei oen een entertain entprogra a in et a t eater  et ellness 

enter onra  Spa bie t een r i e ke e aan be an elingen  Voor ien van 

stoombad, sauna, jacuzzi en een groot buitenterras met panoramisch uitzicht 

et ioa a circ it is incl sie  (  per ag toegang voor onra gasten)  e 

ia press (kleine pen eltrein) is e ele ag besc ikbaar o  et nabijgelegen 

stran  a pana te bereiken  et ijne itte an  en e sc il erac tige inen 

liggen op ongeveer  eter van et resort  arasols en ligbe en vana  

e e rij ijn incl sie  ( e en e rij tegen betaling)   Tennisbanen (gravel  en 

ar co rt)  etsver r  paar rij en en a  atersporten op et stran  

( eilboten  in s r en  ater etsen en iken)  Voorts groot tnesscenter  

voetbalvel  en etsver r  

et resort besc ikt over  itsteken e resta rants en  bars  ine aro n  is 

ogelijk (a ankelijk in elk otel  verblij t  so ige  la carte resta rants 

tegen toeslag)  onra  gasten k nnen gebr ik aken van et a Terra a 

Restaurant, gespecialiseerd in de mediterrane en internationale keuken. Mezze 

is een resta rant in a iliestijl bij et centrale e ba  geopen  voor gasten 

van ia Village  steria a Torre ligt op et ia a van et resort en serveert 

verse lokale eevr c ten  et lo  esta rant  o nge ar voor A iatisc e 

specialiteiten  et e ne esta rant ligt naast a pana eac  en serveert 

verse zeevruchten. 

ACCOMMODATIE

5 HOTEL CONRA  CHIA LAG NA

Dit hoger gelegen hotel biedt een adembenemend uitzicht op de kristalheldere 

zee. Elegante sfeer en een uitstekende service. Receptie, lounge, bar en zwembad 

e cl sie  voor onra gasten  e  elegante ka ers en s ites ijn recentelijk 

gerenoveer  en ver eel  over et ag na otel en et ernaastgelegen ia

otel  Sa en vor en e et onra  ia ag na  Alle voor ien van inibar  

atscreen tv  kl isje  aircon itioning  kingsi ebe  o   aparte be en  

sc rij ta el en it oek  e ba ka er et ba o c e  root balkon o  terras 

et ligbe en  a erbe etting a   personen ten ij an ers aangegeven

Oasi Deluxe Kamer (ca    a   pers )  elegant ingeric t en groot balkon 

et ij elings ee ic t en e lag ne

Laguna elu e Kamer (ca    a   pers)  r i  ingeric t et resort ic t  

Grand Deluxe Kamer (ca   )  r i er ingeric t  ok boekbaar et ee ic t

Oasi Junior Suite (ca   )  in open plan et kingsi ebe  elegen op e 

begane grond met terras.

Laguna Junior Suite (ca   )  open plan en balkon et t in lag ne ic t  ok 

boekbaar met zeezicht.

Junior Suite Priv tuin (ca   )  elegante s ite in open plan en terras et t in 

en jacuzzi.

Suite (ca   )   raai ingeric t et aparte oon  en slaapka er  root balkon 

o  terras  ok boekbaar et ee ic t (ca   )

Suite Priv tuin (ca   )  op e begane gron  et terras en priv t in

2-slaapkamer Suite (ca    a   pers )   ingeric t et raaie oonka er   

slaapka ers bei e et kingsi ebe  en  ba ka ers  root balkon

CHIA VILLAGE HOTEL

e  villa s van ia Village bestaan it  ver iepingen en ijn in o erne stijl 

ingeric t  e ka ers liggen versprei  in e t in nabij et e ba  Voor ien 

van inibar  atscreen tv  kl isje en aircon itioning  a ka er et ba

o c e  eer gesc ikt voor ge innen  a ers et verbin ings e r ogelijk  

Classic Cottage (ca    a   pers)  on er balkon o  terras

Classic alcon  Cottage (ca    a   pers)  op e e ver ieping et balkon

Garden Cottage (ca    a   pers )  op e begane gron  et ge eel e t in

     Spacenter
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Domus de Maria | Sardinië | ITALIË

Superior Cottage (ca    a   pers )  nabij et e ba  et priv t in

Classic Family Cottage (ca    a   vol    kin )  voor ien van  slaap  

kamers en 1 badkamer. 

Garden Family Cottage (ca    a   vol    kin )  in ple stijl et op 

de mezzanine 1 slaapkamer en badkamer met douche voor kinderen en op de 

begane grond 1 slaap- en badkamer. Minimale bezetting 2 volw. en 1 kind.

Superior Family Cottage (ca   )  als e ar en a il  ottage aar et 

een privétuintje en 2 badkamers.

Deluxe AIA di CHIA RESORT SAR INIA

e o ern ingeric te ka ers ijn oog gelegen en bie en een spectac lair 

it ic t over et ongerepte lan sc ap  et stran  is bereikbaar via  tre en  

otel aia besc ikt over een eigen receptie  een itsteken  Italiaans resta rant 

en een riant zwembad. Een aanrader voor natuurliefhebbers en rustzoekers. De 

 ka ers ijn ingeric t in el ere itte kle ren et esignele enten 

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  bie t it ic t over e lan elijke 

o geving  ok boekbaar et lag ne ic t o  ee ic t

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  al pension  vliegreis van 

en naar agliari  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

asi el e a er  onra  ia ag na  

ag na el e a er  onra  ia ag na

lassic ottage   ia ag na otel Village

S perior ottage  ia ag na otel Village

el e a er  aia i ia esort

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t   en 

 bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

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

     Spacenter Junior Suite Conrad Hotel

  Chia Village Hotel
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SICILIË

Agrigento Siracusa

Palermo

Catania

Taormina

Ragusa

Sciacca Favara
Verdura

Villa Igiea

Eremo della
Giubiliana

Alba Palace

Mazzaro Sea Palace
Atlantis Bay

Étrangers

Adler Resort

et ascineren e eilan  Sicili  kan bogen op een it on erlijk rijk verle en   vin t er een on itp ttelijke rijk o  aan tra itionele a bac ten  

De landschappen variëren van rotsachtige kusten, verborgen stranden tot een overvloedige vegetatie. 

tij ens een a toreis  e navolgen e pagina s geven 

een voorbeel  van een ergelijke reis  

AUTOHUUR
De hotels langs de noord-, west- en zuidkust bieden 

ij incl sie  a to r aan  e otels in Taor ina 

en aler o ijn incl sie  priv trans ers   k nt bij 

deze hotels ook kiezen voor een huurauto of voor 

een paar agen een a to ren en e e bij  otel 

laten bezorgen.

et aangena e kli aat  e grillige k stlijn  e 

middeleeuwse stadjes en de indrukwekkende 

lan sc appen ijn e i eale ingre i nten voor 

een eerlijke vakantie  e tra itionele Siciliaanse 

keuken is een belevenis op zich. 

In aler o selecteer en ij et in r k ekken e 

Villa Igiea. Dit voormalige palazzo heeft een 

indrukwekkende renovatie ondergaan en behoort tot 

e beken e occo orte otelgroep  et otel bie t 

uitzicht over zee en is een ideaal uitgangspunt voor 

een bezoek aan de bruisende stad Palermo. Verder 

naar het zuidwesten vindt u lange zandstranden, 

archeologische plaatsen en natuurreservaten 

oals e te pels en et ark Selin nte  p een 

schitterend landgoed, grenzend aan 2 spectaculaire 

18-holes golfbanen en een 2 km lang zandstrand, 

ligt het imposante Verdura Resort. Verdura is het 

e otel van e occo orte roep op Sicili  et 

hotel is uitermate geschikt voor sportliefhebbers en 

gezinnen. Nieuw in ons programma is het Adler Spa 

esort  en sc itteren e acco o atie at a 

bo stijl per ect past in e o liggen e o geving  

et resort is beken  o  e e cellente c isine 

en het Spa- en wellnesscenter. Een aanrader. In 

Favara op een aantal kilometers van het beroemde 

tempelcomplex van Agrigento bevindt zich het

elegante Alba Palace, een voormalig 19e-eeuws 

paleis  In et i en van Sicili  nabij e barokste en 

Noto, Modica en het plaatsje Ragusa, ligt het 

kleinsc alige bo ti e otel re o ella i biliana 

wat gevestigd is in een historisch landhuis. 

oit as Sirac sa een van e ooiste en rijkste 

ste en van et riekse rijk en at is nog stee s 

te zien. In de historische stad Syracuse ligt 

et resentelijk gerenoveer e ran  otel es 

Étrangers. Een hotel icoon op loopafstand van het 

beroemde plein van Syracuse. 

t erkenningsp nt van Sicili  is e ajest e e 

v lkaan tna aan e oostk st  p e oge bergr ggen 

en terrassen boven zee liggen tientallen plaatsjes, 

waaronder het schilderachtige Taormina met haar 

middeleeuwse uitstraling. In de omgeving van het 

sc iereilan  Isola ella en aan e k st bie en ij 

et elegante otel Atlantis a  en et a aro Sea 

alace aan  nt ek e veel ij ig ei  van Sicilie 

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

agte perat r in             

aterte perat r in             

onne ren per ag            

agen et enige neerslag            
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VILLA IGIEA, ROCCO FORTE HOTEL
CITY | CULINAIR | HERITAGE  

EREMO DE GIUBILIANA - RAGUSA
AUTO INCLUSIEF | CULINAIR | HERITAGE  

�  �  �  �  �

�  �  �  �    DELUXE 

orspronkelijk gebo  als priv villa  ga  e invloe rijke a ilie lorio e Italiaanse art no vea

architect Ernesto Basile de opdracht om het pand te restaureren en er een luxe hotel van te maken. 

In 2019 werd Villa Igiea in Palermo overgenomen door de prestigieuze Rocco Forte hotelgroep. 

et otel is on er eel van e a toreis lt rsc atten van Sicili  p ca   a to in ten van e 

l c t aven aler o en ca   r rij en van e l c t aven van atania  et otel ligt op slec ts 

 k  van et centr  van aler o  e intrigeren e en istorisc e oo sta  van Sicili  en 

per ecte aanv lling op et Ver ra esort at op slec ts  in ten rij en ligt van aler o en 

tot dezelfde groep behoort.

FACILITEITEN
raaie pal ent in et e ba  et elegante resta rant ee t een b itenterras  erec ten 

ijn on er eer verse vis en klassieke Italiaanse pasta  geco bineer  et geselecteer e 

ijnen a ko stig van lan goe eren in Sicili  e ge el e bar et resco s serveert Siciliaanse 

aperitieven  et Spacenter bie t signat re be an elingen  e be an elingen llen or en 

sa engestel  oor Irene orte et be lp van aar lokaal ge nspireer e pro cten  itnessr i te 

en parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn ingeric t ijn ingeric t in Art o vea stijlk nstvoor erpen en 

eel erige sto en en parketvloeren  e in arrara ar er itgevoer e ba ka er is voor ien 

van handgemaakte Siciliaanse vloertegels en Irene Forte huidverzorgingsproducten. Alle kamers 

besc ikken over een atscreen tv  inibar  sc rij ta el  it oek  aircon itioning en kl isje  

Superior Kamer ca    a   vol    kin )  slaapka er et it oek en kingsi ebe  et is 

ogelijk e e ka er te co bineren et een S ite ee ic t  

Deluxe kamer  als e S perior a er aar et it ic t over ee  

 e prij en voor e e acco o atie ijn op aanvraag

ar ant otel at gevestig  is in een istorisc  lan is ten i en van ag sa  o geven 

oor rto egli aro i  een eerlijk ge ren e t in et ee eno e olij bo en en een Arabisc e 

ontein  et otel is van alle o erne ge akken voor ien  aarbij e oorspronkelijke s eer 

bewaard is gebleven. De inrichting bestaat uit waardevolle meubelen en zeldzame kaarten, 

evenals originele sc il erijen it e e ee  et is een i eale itvalsbasis voor een be oek aan 

Sirac se en Agrigento  e l c t aven van atania ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
esta rant on sebio bie t aar gasten een bij on ere c linaire ervaring  e Siciliaanse ijnen 

k nnen irect or en geproe  in e ijnkel er  et otel besc ikt over een eigen lan ingsbaan  

e ba  ellnesscenter en een priv stran  op  k  Tevens kookc rs ssen en gratis etsen  

ACCOMMODATIE
et otel besc ikt over  ka ers ie alle niek ingeric t ijn  et ver ijn e Siciliaanse sto en  

kostbare tapijten en originele orna enten  a ka er et ba  o  o c e

Classic Kamer (ca    a   pers )  et it ic t over e t in

Superior Kamer: met lokale kunstvoorwerpen ingericht en uitzicht over de tuin.

Indicatieprij en per persoon inclusief   overnac tingen o b v   personen  logies ontbijt  vliegreis naar en van ata-

nia  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

lassic a er

S perior a er

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t   in ien geboekt voor 

 Gratis nachten   bij verblij  van  t   en van  t  

Palermo & Ragusa | Sicilië |  ITALIË
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ITALIË | Sicilië | Autoreis

CULTUURSCHATTEN VAN SICILIË 

ag : Amsterdam - Catania - Siracusa ca  5 km

U vliegt met Transavia van Amsterdam naar 

atania  iten e aanko st al vin t  et 

a tover rbe rij  aar   a to in ontvangst 

nee t  Vervolgens rij t  naar Sirac sa voor  

eerste overnac ting in ran  otel es trangers  

et ge el ige otel is centraal gelegen nabij et 

centrale plein van Siracusa.

ag 2: Siracusa

Sirac sa ligt in een belangrijk arc eologisc  gebie  

en strekt ic  it naar et eilan  rtigia aar  

nieke overblij selen van o einse en riekse 

bo k nst aantre t  ij ra en  aan o  te beginnen 

met een bezoek aan het Neapolis, een archeologisch 

park in een prac tige panora isc e o geving  ier 

k nt  et or van ion si s  et riekse t eater 

en et o einse a t eater be on eren  ok 

is het interessant om een bezoek te brengen aan 

et Arc eologisc e se  In rtigia vin t  

enkele overblij selen van e te pels van Apollo 

en Artemis. Dit kleine schiereiland herbergt tevens 

monumenten daterend uit de middeleeuwen en 

e renaissance  et grootste on ent is e 

kathedraal van Siracusa.

ag 3: Siracusa - arina di Ragusa ca  00 km

Ragusa wordt gevormd door twee districten die 

or en gesc ei en oor een vallei  lt rele 

be iens aar ig e en en e oor S  tot 

werelderfgoed benoemde steden Modica, Noto en 

bla liggen in e nabije o geving   verblij t in et 

c ar ante re o ella i biliana at gevestig  is 

in een historisch landhuis ten zuiden van Ragusa. 

ag : Ragusa 

et otel is een itsteken e itvalsbasis 

voor een be oek aan e S  Val i oto 

bezienswaardigheden. Noto staat ook wel bekend 

als de mooiste stad van Sicilië. De vele gebouwen 

ijn opgetrokken it oninggele an steen  e 

atte rale it  ge ij  aan San icolo  is een 

be oek aar  aast e talrijke kerken  kloosters  

pala i en t eaters k nt  e over eerlijke pe o 

ro proeven  een lokale lekkernij van a an elen  

c ocola e o  noten  p een el ere ag k nt  een 

glimp opvangen van het eiland Malta. U heeft tevens 

e ogelijk ei  et arc eologisc  park van re o 

ella i biliana te be oeken

ag 5: Ragusa - Armerina - avara ca  200 km

 rij t naar ia a Ar erina voor een be oek aan e 

beroe e villa o ana el asale et ijn raaie 

o einse o a eken  Ver er ric ting Agrigento  

een stad, die meer dan welke andere stad op Sicilië 

erin geslaag  is e arc itect r en e r nes van e 

riekse perio e te be o en  e sta  sprei t ic  

uit langs het spectaculaire tempeldal met tal van 

antieke on enten en r nes  vernac ting in et 

bo ti e otel Alba alace avara nabij Agrigento

ag : avara - Pala o Adriano - Corleone - 

Palermo ca  2 0 km

a et be oek van et te pelco ple  rij t  naar 

Palazzo Adriano met als middelpunt het ‘Piazza 

ran e  beken  van e l  ovo ine a 

ara iso  Ver er ric ting orleone en voort etting 

van e reis oor et gebie  van e peetva er  naar 

aler o  vernac ting in Villa Igiea  Villa Igiea is 

een van de bekendste hotels van Sicilië met een 

in r k ekken  interie r  et otel ligt op ca   k  

van et centr  van aler o (s ttleservice) en 

beschikt over een parkeerplaats. 

ag 7: Palermo

Palermo heeft een oud centrum met beziens-

waardigheden als Palazzo dei Normanni, waar 

ic  e appella alatina bevin t en e i posante 

kat e raal  ij ra en  een agtoc t aan naar et 

op 35 km afstand gelegen Monreale, een voormalig 

Arabisch domein met een kathedraal die als het 

mooiste Normandische werk van Sicilië wordt 

besc o  e i posante kat e raal et ijn 

antijnse o a eken en prac tige kloostergang 

wordt beschouwd als een van de meest 

spectaculaire kunstuitingen in Europa.

ag : Palermo - Cefal  - Castelbuono - Nicosia - 

Cerami - Taormina are ca  250 km)

e al  is gebo  tegen e elling van e occa 

berg en wordt gedomineerd door een imposante 

kat e raal  Via et k rk o  van e al  rij t  

oor naar astelb ono  it orpje is o  een kasteel 

gebouwd. De rit voert verder door het gebergte Dei 

Nebrodi en het natuurpark Madoni naar Taormina. 

vernac ting in ran  otel Atlantis a  beken  o  

de goede restaurants en schitterende ligging aan 

een sc il erac tige baai  et pittoreske centr  

van het hooggelegen Taormina met restaurantjes 

en boetieks bereikt  via een kabelbaan (op  )

ag : Taormina

Door haar gunstige ligging en milde klimaat 

lijkt Taor ina al sin s e o ei  voorbeste  

een gelie e toeristisc e beste ing te ijn  e 

belangrijkste en best be aar e be iens aar ig ei  

is on er t ij el et riekse T eater  it a t eater 

bevindt zich op een panoramisch punt vanwaar men 

een adembenemend uitzicht heeft over de zee en 

de vulkaan Etna. In het historische centrum van 

Taor ina is et o el over ag als s avon s goe  

toeven  In e beroe e oo straat orso berto 

vin t  naast itsteken e resta rants en trattoria s  

elegante boetieks en over eerlijke ijssalons  

ag 0: Taormina are - Catania - Amsterdam 

Van aag rij t  naar e l c t aven van atania (ca  

 k ) aar  e ra to inlevert en eer naar 

Amsterdam vertrekt.

Cultuurschatten van Sicili , 0-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

In een T eepersoonska er  

Hotels

Sirac sa ran  otel trangers

arina i ag sa re o ella i biliana  el e

avara Alba alace  el e

Palermo Villa Igiea 5*

Taormina Atlantis Bay 5*

ij de prijs is inbegrepen:

 Vliegreis naar en van atania incl sie  l c t avenbelastingen

• Executive Lounge op Schiphol.

 ra to (t pe ) tij ens  ge ele verblij

  overnac tingen op basis van logies ontbijt   nac ten in Sira-

c sa in een o ort a er   nac ten in arina i ag sa in een 

lassic a er   nac t in avara in een S perior a er   nac -

ten in Palermo in een Superior Kamer, 2 nachten in Taormina in 

een Superior Kamer.

ee  voor e act ele prij en  an ere ka ert pen o  prij en 

voor 1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopaf-

deling. 

 Sicili  er  over eerst oor rieken  o einen  Arabieren  oor annen en Spanjaar en ie ge a enlijk e c lt r van it eilan  ebben 

bepaald. U maakt kennis met de vele bezienswaardigheden van dit unieke stukje Europa en verblijft in sfeervolle accommodaties.

Taormina

 Agrigento

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 | Sciacca 

VERDURA RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS 

�  �  �  �  �  

Ver ra is een on eerstaanbare beste ing  et is een plek aar e 

acco o atie s btiel ver even lijkt te ijn in et Siciliaanse lan sc ap en 

waar u op uw privéterras kunt genieten van een echt gevoel van ruimte en 

ononderbroken uitzicht op de azuurblauwe zee. Dit schitterende resort aan 

e i k st van Sicili  ee t een ongeken e ligging et bijna t ee kilo eter 

aan e iterrane k stlijn en beslaat een gebie  van  a  rijk aan olij  en 

sinaasappelbomen. Thuishaven van twee 18-holes golfbanen, een 60 m lang 

zwembad, een Spa van wereldklasse en een uitgebreid culinair aanbod. 

Bovendien organiseert Verdura in de zomermaanden veel activiteiten als 

r gb  tennis  voetbal en stran volle bal in sa en erking et gek ali ceer e 

coac es en celebrities  et resort ligt niet ver van e avensta  Sciacca en 

aakt eel it van e occo orte otelgroep  p ca   kilo eter van e Vallei 

van e Te pels in Agrigento en op ca   r rij en van e l c t aven van 

aler o  e l c t aven van atania ligt op ca   r rij en  

FACILITEITEN
Lobby met diverse luxe boetieks. Schitterend 60 m zoetwaterzwembad aan 

zee met apart kinderbad en poolbar. Aan het lange zandstrand, ligstoelen, 

parasols, beachbar en watersportclub. In het hoogseizoen is de Verdura Kids 

l b Ver an  (  jaar) geopen  et gek ali ceer e personeel organiseert 

watersporten, golf, voetbal, strandspellen en nog veel meer. De Juventus 

ootball Aca e  en e Tennis Aca e  ijn erg pop lair  In e eigen Ver ine 

van de kidsclub kunnen kinderen lunchen en dineren. Tevens een teensclub met 

een bree  aanbo  aan activiteiten (  jaar) en oppas voor bab s (  jaar  

tegen betaling)  

Naast een voetbalveld staat er een scala aan activiteiten en workshops op het 

progra a  oals S iats  ilates  at a oga  ro r nning  a a aerobics en 

stretc ing  ogging ro tes en etstoc ten ijn ook pop lair  et resort ee t n 

van de grootste Spa en Thalassotherapiecentra van Europa met een oppervlakte 

van   Voor ien van binnen e ba  (  )  sa na  stoo ba  o erne 

tnessr i te  ontspanningsr i te   rot erapie e ba en (incl sie ) en 

11 behandelkamers. Twee 18-holes championship golfbanen ontworpen door 

Kyle Phillips. Een golfacademy, gezellig clubhuis met golfshop en drivingrange. 

Tennisaca e  et  (verlic te) graveltennisbanen  ratis intro ctielessen  

e rijk o  aan groenten  vis en citr svr c ten gee t e Siciliaanse ke ken 

ijn intense  nieke s aak  In e  resta rants en bars van et esort k nnen 

gasten de aromatische diversiteit van het mediterrane eiland op het hoogste 

nivea  ervaren  In e ke ken or en agelijks groenten en kr i en it eigen 

t in gebr ikt  et otel pro ceert ook ijn eigen olij olie  et cre o van e 

gerenommeerde chef-kok Fulvio Pierangelini is dat een gastronomische keuken 

niet inge ikkel  oe t te ijn  ij organiseert tevens kooklessen  et on iorno 

voor ontbijt en kin erb et in e avon  agara is et e iterraans  la carte 

resta rant (voor gasten vana   jaar)  e trattoria iol  et sc itteren  it ic t 

op ee serveert lokale specialiteiten  pi a s van e steenoven en pasta s  et 

stran resta rant A are voor gegril e vis en barbec es (sei oensgebon en)  

e ranita ar  Terras voor rankjes  cocktails en tapas  e oolbar serveert 

rankjes en snacks bij et e ba  (sei oensgebon en)  e Torre ar geopen  

voor l nc b et en e Spabar serveert vers geperste r it  en groentesappen 

en veganistische keuken. 

ACCOMMODATIE
e  o erne ka ers en s ites ijn in ar e kle ren  ac te verlic ting 

en lokale k nst erken ingeric t  Ver eel  over t ee gebo en  e o rt ar  

ka ers liggen nabij bij e receptie en e resta rants en e an scape  ka ers 

in e nabij ei  van e ee  Alle ka ers bie en it ic t op e ee en ijn voor ien 

van een kingsi ebe  atscreen tv et internettoegang  b rea  inibar  kl isje  

aircon itioning en raaie ba ka er et separate o c e  e e bileer  terras 

o  balkon  p  in ten van et oo gebo  liggen e  spectac laire 

nie e villa s et  en slaapka ers

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e e ver ieping

Superior Deluxe  gelegen op e begane gron  op e e rij van et stran

Superior elu e Seafront: nabij et stran

Junior Suite (ca   )  r i  ingeric t in open plan et it oek

Classic Suite (ca    a   pers )  gelijkvloers en r i  ingeric t et 

geco bineer e oon slaapka er  root terras et ee ic t  Incl sie  

inchecken in de suite, butlerservice, inhoud minibar met non-alcoholische 

ranken en bier  ontbijt in e s ite  persen van  kle ingst k  e e it e 

volgen e e tra s  een Siciliaanse aperitivo bij ranita bar tot  pers  een 

ijnproeverij et e so elier voor  pers  o  een gol es voor  persoon
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Sciacca | Sicilië | ITALIË

Grand Suite (ca    a   pers )  aparte oon  en slaapka er en kitc enette  

Fraaie badkamer en groot terras met hangmat en zithoek. Inclusief de faciliteiten 

en e tra  persen van  kle ingst kken   in  assage voor t ee

et resort besc ikt tevens over recentelijk gerenoveer e s ites et groot terras 

en privézwembad. Deze suites bieden veel privacy.

p  in ten van et oo gebo  liggen e  nie e 3- en -slaapkamer 

Villa s  e villa s passen sc itteren  in e sc il erac tige o geving en ijn 

gebouwd met een duurzaam ontwerp en lokale materialen. De kamerhoge 

ramen bieden een schitterend uitzicht op de Middellandse Zee. In duplex en 

voorzien van groot terras met privézwembad, open woonruimte, volledig 

uitgeruste keuken, eetgedeelte en lounges. Elke villa beschikt over een buggy. 

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

van en naar Palermo, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele 

verblij

Kamertype apr jun aug okt

el e a er

S perior el e a er

S perior el e Sea ront

E tra:  gratis green ee p p  per verblij  bij in   nac ten verblij  van  t   en 

 gratis green ee per persoon per verblij  bij in   nac ten  (niet gel ig voor e Villas)

Long Sta  bij in  nac ten verblij  van  t   en van  t  

 (niet gel ig voor Villas)

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien  agen voor aanko st 

geboekt  bij verblij  van  t   in ien  agen voor aanko st geboekt en bij 

verblij  van  t    t   en van  t   in ien 

 agen voor aanko st geboekt   bij verblij  van  t   en van  t  

 in ien  agen voor aanko st geboekt  (niet gel ig voor e Villas)

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslag voor al       

pension  be oek silverjet nl  

 Superior Deluxe Kamer

Spacenter 

    Villa
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ALBA PALACE HOTEL - FAVARA
AUTO INCLUSIEF | BOUTIQUE | HERITAGE  

�  �  �  �    DELUXE
Deluxe Kamer

ran  otel es trangers ligt in et art van et a t entieke eilan  rtigia  en art eco otel  

synoniem voor ingetogen elegantie. Na een indrukwekkende restauratie heeft het voormalige 

istorisc e paleis e eeste a t entieke ken erken be o en  et otel is een per ecte balans 

tussen traditie en moderniteit. Elke ruimte is anders, maar overal heerst rust en staat kwaliteit 

centraal. Dit exclusieve hotel is gelegen in Siracusa, een van de mooiste vakantiebestemmingen 

in et i ellan se eegebie  p  in ten lopen van et o o plein et e agni eke 

kat e raal  et arc eologisc e park eapolis et als oogtep nt et o eins A t eater en 

et or van ion s s liggen op  a to in ten  ter ijl et riekse t eater op  in ten rij en 

ligt  e l c t aven atania ontanarossa ligt op  k  it otel is on er eel van e a toreis 

lt rsc atten van Sicili  arkeren tegen betaling (vali  parking)

FACILITEITEN
p e bovenste ver ieping bevin t ic  een sc itteren  resta rant aar  specialiteiten it e 

mediterrane en internationale traditie kunt proeven, vergezeld door een uitstekende selectie 

ijnen   geniet ier van een a e bene en  it ic t op e i ellan se ee en e Ionisc e k st  

Tij ens e o er aan en is e oo  ar et terras et it ic t op e orto ran e geopen  

ideaal voor een ontspannen moment en om van een drankje te genieten. 

ACCOMMODATIE
e totaal  stijlvolle en recentelijk gerenoveer e ka ers ijn in ranse ecostijl ingeric t 

en voor ien van aircon itioning  atscreen tv  inibar  sc rij ta el  o ten vloeren en ko e

theezetfaciliteiten. Volledig ingerichte badkamer met bad of douche.

Comfort Kamer (ca    a   pers )  voor ien van rans balkon en it ic t over e sta   

Slaapkamer met kingsizebed of 2 aparte bedden. Badkamer met douche.

Superior Kamer (ca    a   pers )  r i er ingeric t en ge eeltelijk ee ic t

Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  rans balkon et ee ic t

Junior Suite (ca    a   pers )  slaapka er et kingsi ebe  en ( rans) balkon et ee ic t

In het hart van Favara, een authentiek stukje Sicilië, slechts ca. 15 km van Agrigento ligt het Alba 

alace otel  een sc itteren  voorbeel  van e en aagse stijl en innovatie  een per ecte balans 

tussen traditie en moderniteit. Dit intieme hotel is gevestigd in een recent gerestaureerd 19e 

eeuws paleis. Alba Palace is een uitstekende uitvalsbasis voor een bezoek aan de beroemde ‘Valle 

ei Te pli  et spectac laire te pel al et tal van antieke on enten en r nes at in  

oor S  op e erel er goe lijst is geplaatst  et c ar ante plaatsje avara besc ikt over 

ge ellige pleintjes  aantrekkelijke resta rants en istorisc e attracties  ier proe t  e ec te 

Italiaanse s eer  e l c t aven van atania ligt op ca   k  a stan  it otel is on er eel van 

e a toreis lt rsc atten van Sicili

FACILITEITEN
et ne ining resta rant e Traveggole  on er lei ing van e bekroon e c e kok Salvatore 

Tortorici  bie t een gastrono isc e Siciliaanse ke ken  verge el  van een itgebrei e ijnkaart  

eopen  voor ontbijtb et en  la carte iner  ij goe  eer b iten op et terras  et otel besc ikt 

over een panora isc  terras  lo ngebar et een r i e selectie cocktails en een ijnkel er

ACCOMMODATIE
e  o erne ka ers en s ites ijn elegant ingeric t et parketvloeren  ac te nat rlijke 

kle ren en esign e bilair  Voor ien van sc rij ta el  inibar  ko e t ee et aciliteiten  

atscreen tv en strijk aciliteiten  raaie ba ka er et inloop o c e o  ba  

Classic Kamer (ca    a   pers )  ingeric t et e en aags e bilair

Superior Kamer (ca     a   pers )  elegant en r i  ingeric t

Deluxe Kamer (ca     a   pers )  et ijne sto en en esign e bilair ingeric t  a er oge 

ramen. Slaapkamer met kingsizebed.

Junior Suite (ca    a   pers )  bij on er ooie j nior s ite in open plan et kingsi ebe  

balkon en badkamer met signature bad. Fraaie badkamer.

ITALIË | Sicilië | Siracusa & Favara

 Deluxe Kamer

GRAND HOTEL DES ÉTRANGERS - SIRACUSA
AUTO INCLUSIEF | CITY | HERITAGE

�  �  �  �  �

     Junior Suite
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Siculiana | Sicilië | ITALIË

ADLER SPA RESORT SICILIA
    CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

�  �  �  �  �    

     Junior Suite

elegen langs e i estk st van Sicili  een gebie  at rijk is aan istorisc e 

en nat rlijke sc oon ei  ligt et A ler Spa esort  en j eel van een otel 

at a bo stijl per ect past in e o liggen e nat rlijke o geving  et 

resort grenst aan het beschermde natuurreservaat Torre Salsa, een van de 

besc er e gebie en van et eilan  elegen op   van ee en op een 

panora isc e locatie et irecte toegang tot een ijn an stran  besc t 

oor een e iterraan ennenbos  et otel is gebo  volgens e principes 

van r a e arc itect r  Van it et resort k nt  ge akkelijk e volgen e 

plaatsen bereiken  Scala ei T rc i e i ense itte kalkstenen rots op ca   

k  Valle e Te pli in Agrigento op ca   k  en e te pels van Selin nte op 

ca   k  e l c t aven aler o ligt op ca   k  en atania op ca   k

FACILITEITEN
Imposante lobby, lobbylounge en boetiek. Vanaf het resort is er directe toegang 

tot e ee  et stran  kan en bereiken et e elektrisc e cl ba to service  o  

te voet  in  langs et ennenbos  et lange an stran  is een ec te oase van 

rust. Een gedeelte is gereserveerd voor hotelgasten met parasols en ligbedden 

(incl sie )  et ellness  en spage eelte is ge nspireer  op et eelan sc ap 

en biedt een scala aan spabehandelingen zoals thalassotherapie, lichaams- 

en ge ic ts assages (tegen betaling)  e sc oon ei spro cten van A ler 

bevatten actieve ingrediënten uit Sicilië zoals zeezout, sinaasappelextract en 

etherische oliën voor huidverzorging. Alle 13 spa-cabines hebben uitzicht op 

ee  et ellness  Spacenter ee t een o vang van ca    Voor ien 

van een verwarmd binnen- en buitenzwembad, semi-olympisch buitensportbad 

van 25 m, Thalasso hottub met panoramisch uitzicht, stoombad, biosauna en 

Finse sauna. Verder een yogaplatform, 3 panoramische ontspanningsruimtes, 

een kapsalon en een volle ig ingeric te tnessr i te (incl sie )  et otel 

biedt een uitgebreid activiteitenprogramma op verschillende niveaus als 

begelei e an el  en e biketoc ten  stran an elingen bij onsopgang en 

onson ergang  gastrono isc e ijnproeverijen  oga  en e itatiesessies  e 

A I i s l b is agelijks geopen  voor kin eren vana   jaar  e activiteiten 

o vatten sport  k nst  binnen  en b itenprogra a s   verblij t op basis van 

al pension  r or t een itgebrei  ontbijtb et et isge aakte recepten 

en lokale specialiteiten geserveer  iner vin t plaats in et gastrono isc   la 

carte resta rant et it ic t op ee  r or en een sala eb et en e iterrane 

gerec ten geserveer  steria is geopen  voor l nc  en bie t eerlijke en 

gezonde gerechten. De Sunset Bar met een groot panoramisch terras voor 

e cl sieve like ren en cocktailservice  r or t een selectie van eerlijke 

ijnen van e beste ijnpro centen in Sicili  en Itali  geserveer  aar ook 

van e eigen Ten ta Sanoner ijn akerij in e Toscane

ACCOMMODATIE
et resort besc ikt over  eer r i e en lic te s ites  ingeric t et nat rlijke 

aterialen oals o t en terracotta  Alle voor ien van ko e t ee et aciliteiten  

atscreen tv  inibar en aircon itioning  i e ba ka er et regen o c e  

en riant panora isc  terras et ligbe en  So ige ijn ont orpen o  

re pelvrij co ort te bie en aan gasten et beperkte obiliteit  

Junior Suite (ca    a   pers )  e e o erne s ite is ingeric t et 

nat rlijke aterialen oals o t en aar etinten voor een aangena e s eer  

it oek  so abe  en sc rij ta el  a ka er et regen o c e  

Family Suite (ca    a   vol    kin  t   jr )  r i e en co ortabele 

Suite. Voorzien van 2 aparte slaap- en badkamers.

Indicatieprij en per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis 

naar atania  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ter plaatse

Kamertype apr jun aug okt

nior S ite

a il  S ite o b v   pers

Extra  Spa vo c er van   per vol assene bij in  nac ten verblij

Honeymoon  es o sseren e ijn  special t rn o n en vo c er van   per persoon 

voor spa be an eling bij in   nac ten verblij

Long Sta   bij in   nac ten verblij  en  bij  in  nac ten verblij

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen en aanbie ingen  vraag  

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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ITALIË | Sicilië | Taormina Mare

MAZZARO SEA PALACE
CULINAIR 

�  �  �  �  �     

Suite

p een a e bene en e locatie bie t a aro Sea alace een agni ek 

it ic t over e raaie baai van a aro  et otel is vana  et nivea  van e 

weg naar beneden tegen de rotsen gebouwd met aansluitend aan de onderste 

ver ieping et priv stran  van et otel  e baai van a aro is aan bei e ij en 

omsloten door indrukwekkende rotsformaties met in het midden een romantisch 

rotseilan  en co binatie van pro essionele service en een ver ijn e ke ken 

et e ee als ecor  et resta rant serveert e cellente gerec ten berei  et 

e beste lokale pro cten  verge el  oor itsteken e ijnen  a    van 

het hotel ligt een kabelbaan die de hotelgasten naar het hooggelegen plaatsje 

Taor ina brengt  e l c t aven atania ligt op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
p e lagere ver iepingen e lo nge en e elegante  s eervolle cocktailbar 

et s avon s piano iek  et resta rant Il attopar o er  vele alen 

onderscheiden en heeft een fraai panoramaterras met spectaculair uitzicht over 

e baai  ier k nt  gebr ik aken van et ontbijtb et  l nc  en iner  et 

resta rant serveert e iterrane en Siciliaanse specialiteiten  ellnesscenter 

met Ayurveda- en schoonheidsbehandelingen, massages en moderne 

tnessr i te  raai e ba  o geven oor onneterrassen  ligstoelen en 

parasols. Voor het hotel ligt een kiezelzandstrand met ligstoelen en parasols 

(incl sie )  arkeerplaats ca    per ag (voora  reserveren)

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ijn ingeric t in o erne stijl et parketvloeren  

Voor ien van it oek  sc rij ta el  aircon itioning  tele oon  atscreen tv  

inibar  kl isje en t ee ko e et aciliteiten  raaie ar eren ba ka er et 

bbele asta el en ba o c e  Terras o  balkon et sc itteren  it ic t over 

de baai van Mazzaro. Kamers kunnen gecombineerd worden.

Superior Kamer (ca    a   vol    kin )  o ern ingeric te ka er et 

balkon en mooi uitzicht over de baai.

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  voor ien van parketvloer  kingsi ebe  o  

 aparte be en  root terras et ligbe en en ee ic t  

Junior Suite (ca    a   vol    kin )  et el ere kle ren ingeric t  In 

open plan met zitgedeelte. Slaapkamer met sofabed en kingsizebed. Marmeren 

ba ka er et bbele asta el en ba o c e  

Suite (ca    a   pers )  voor ien van aparte oonka er et so abe  

Slaapka er en l e ba ka er  root terras et stoelen  ta el en ligbe en  

Panoramisch uitzicht over de baai.

Terrace Suite Plungepool (ca    a   pers )  ge ij  aan beroe e 

Siciliaanse sc rijvers en k nstenaars oals asi o o  Sciascia iran ello  

Verga Arc i e e en besc ikt over een elegante aparte oonka er  Terras (ca  

 ) voor ien van ta el  stoelen  ligbe en en pl ngepool et jac i  

Exclusive Suite (ca    a   vol    kin )  e e l e s ite is voor ien van 

2 slaapkamers waarvan 1 met een tweepersoonsbed en 1 met 2 aparte bedden 

en  ba ka ers  rote oonka er en riant terras van   et sc itteren  

uitzicht op de baai van Mazzaro. 

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

S perior a er

el e a er

nior S ite

Gratis nachten   bij verblij  van  t   en van  t   in ien 

geboekt voor 

Honeymoon  es o sseren e ijn en gebak bij aanko st    ontbijt op e ka er

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t  

in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslag voor al

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  
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Taormina Mare | Sicilië | ITALIË

GRAND HOTEL ATLANTIS BAY
CULINAIR | WELLNESS

�  �  �  �  �   

et ran  otel Atlantis a  is ingeric t et ic tbare balken en stenen 

ren  pvallen  is et grote raa  in e lobb  et it ic t op et e ba  

en e ee  ok is er een prac tig a ari  et tropisc e vissen in e lobb  

e over eersen e bla e kle r oet enken aan e nat rlijke kle ren van e 

zee. Dit elegante hotel is als een serie van terrassen tegen de rotsen gebouwd 

en heeft veel lichtinval. Er is veel gebruik gemaakt van beige natuursteen en 

het interieur is een geheel van lichte tinten in schitterend Toscaans design. 

e lo nge en cocktailbar ebben eveneens een eigentij se inric ting et 

lo ngestoelen en een agni ek it ic t  it otel is e per ecte ke e voor ie 

op oek is naar een ro antisc e locatie  elegen aan een sc il erac tige baai  

aar lokale vissersboten s avon s ter gkeren van ee  et pittoreske centr  

van Taormina met vele gezellige restaurantjes, boetieks en winkeltjes bereikt u 

via een kabelbaan (  )  Ac ter et otel loopt een spoorlijn at so s enige 

gel i overlast kan veroor aken  e l c t aven atania ligt op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
ntree et a ari  lo nge et it oeken en sc itteren  it ic t  root 

zonneterras met zitjes en fraai uitzicht over de baai. Een terras lager ligt 

et e ba  et ligstoelen  parasols en ba an oekenservice (incl sie )  

Aansluitend vindt u een houten zonneterras met gratis ligstoelen en parasols 

en een entree naar zee. Spacenter voor een breed aanbod Ayurveda-

be an elingen en assages  Tevens een rs tnessr i te et o erne 

apparat r  et elegante resta rant Ippoca po bie t it ic t op e baai  

Voor een itgebrei  ontbijtb et en gevarieer e e iterrane gerec ten voor 

lunch en diner. De sfeervolle bar Dioniso heeft een fraai uitzicht en er wordt 

regel atig live piano iek ver org  p een groot terras et it ic t op ee 

or en rankjes  eerlijke snacks en apjes geserveer  oolbar voor lic te 

gerec ten  arkeerplaats (tegen betaling  ca    per ag  voora  reserveren)  

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn elegant en o ern ingeric t  Alle et parketvloer 

en elegant e bilair  Voor ien van aircon itioning  sc rij ta el  atscreen tv  

telefoon, minibar, Nespresso-apparaat en kluisje. In marmer uitgevoerde 

badkamer met dubbele wastafel en bad of douche. De afmetingen van balkon of 

terras vari ren per ka er  so ige ijn itger st et ligbe en en so ige 

met zithoek. Alle kamers bieden uitzicht over de baai van Taormina. Kamers 

kunnen gecombineerd worden.

Superior Kamer (ca    a   pers )  co ortabele ka er

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  et een groot terras en it oek  a ers 

kunnen gecombineerd worden waardoor ideaal voor families.

Junior Suite (ca    a   vol )  slaapka er et kingsi ebe  itge eelte 

met tweepersoonsslaapbank. Badkamer met bad.

Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  ooie s ite in open plan o  et 

aparte oon  en slaapka er  inibar en ijnbar  root terras et sc itteren  

uitzicht.

Suite Atlantide (ca    a   vol )  bij on er ingeric t op e bovenste 

verdieping. De slaapkamer wordt gescheiden van de riante woonkamer door 

een gla en an  inerta el voor  pers  it oek et so a s en ijnbar  e 

badkamer met stoomcabine en jacuzzibad. Terras met ligstoelen en jacuzzi.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   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

S perior a er

el e a er

nior S ite

Gratis nachten   bij verblij  van  t   en van  t   in ien 

geboekt voor 

Honeymoon  es o sseren e ijn en gebak bij aanko st    ontbijt op e ka er

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t   in-

ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslag voor al

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  
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KROATIË

Dubrovnik

e oor een a rbla e ee o oo e k stlijn 

is lang en ruig en voor de kust liggen vele fraaie 

eilanden. Ook op cultureel gebied heeft het land veel 

te bieden. Romeinen, Venetianen en Habsburgers 

hebben er hun sporen achtergelaten. 

ISTRIË
Op een pittoresk schiereiland aan de noordkant van 

de Kroatische Adriatische kust, is Istrië de thuisbasis 

van schilderachtige dorpjes op een heuvel, oude 

havens en een ongeëvenaard cultureel erfgoed. De 

rijke gesc ie enis van e regio kan or en ont ekt 

in e vele kerken en sea  ter ijl er een bloeien e 

kosmopolitische sfeer aanwezig is in de vorm van 

fantastische festivals. Istrië heeft ook een groeiende 

reputatie als veelgeprezen gastronomische 

bestemming, met gerechten die worden geserveerd 

et verse eevr c ten  eersteklas olij olie en 

bekroon e ijnen  ij selecteer en voor  in et 

binnenlan  et elegante eneg etti ine otel en 

het San Canzian Boutique Hotel (raadpleeg onze 

ebsite voor een itgebrei e besc rijving)

SPLIT
Split heeft het meest verbazingwekkende 

stadscentrum van Kroatië. De stad is gebouwd rond 

het meer dan 1700-jaar oude paleis van keizer 

Diocletianus, een waar labyrint van straatjes en 

gebouwen, Korintische zuilen, barokke architectuur, 

en Romeinse reliëfs; dit alles in combinatie met 

talrijke inkeltjes  bars en terrasjes  eniet van et 

centrum van Split, de beroemde waterkant of Riva, 

aar  e vrien elijke en ge ellige s eer van e e 

levendige stad kunt ervaren.  Heritage Hotel Fermai 

ligt in et br isen e art van Split  en eerlijk 

otel o  een aantal nac ten te verblijven

HVAR
Voor de historische stad Split liggen de eilandjes 

Hvar en Braç die met een catamaran of ferry 

binnen ca   in ten bereikbaar ijn  p et 

groene eilan  var or en e eest para ijselijke 

Het gevarieerde landschap van Kroatië is tijdloos en de Kroaten zetten zich in voor het behoud van de 

buitengewone schoonheid van de Dalmatische kust; ondersteund door hoge bergen met honderden eilanden voor de kust, 

is het een van Europa’s populairste vakantiehotspots aan het worden.

stranden afgewisseld met cultureel verleden. Hvar 

is beroe  o  ijn laven el  c lt r  olijven  en  

ijngesc ie enis  et tren  eilan  is gelie  bij 

de vakantievierende jetset van Kroatië, maar ook 

internationale l  sport  en an ere sterren eten 

het eiland, en vooral de mooie hoofdstad Hvar, 

inmiddels te vinden. 

Overnacht u in het Palace Elisabeth hotel dan slaapt 

 letterlijk t ssen et verle en en an elt  o et 

historisch centrum van Hvar in. Op de terrassen 

rond de pittoreske haven is het zomers goed toeven. 

et aslina esort  bij Starigra  is een r aa  

resort in een groen gelegen deel van het eiland (zie 

on e ebsite voor een itgebrei e besc rijving van 

it otel)  e k is ook eker o   een boottoc tje te 

maken naar de kleinere omliggende eilandjes met 

kristalhelder water en witte zandstrandjes. 

DUBROVNIK
brovnik erbergt een scala aan ongeloo ijke 

gebouwen, waaronder een sprookjesachtig fort met 

alle stijlen van arc itect r en prac tige barokke  

gotische en renaissancekerken, die illustreren hoe 

de oude stad door de eeuwen heen is veranderd. 

Met het uiteenvallen van Joegoslavië in 1991 

werd Dubrovnik zwaar gebombardeerd, wat de 

eg vrij aakte voor resta ratie erk aa e en 

die ertoe leidden dat de stad opkwam als een van 

e belangrijkste toeristisc e beste ingen in 

de Middellandse Zee en de status van UNESCO-

erel er goe  kreeg  e oek e sc itteren e 

Stradun, een straat die volledig van marmer is 

gemaakt en wordt omzoomd door renaissance 

huizen. De indrukwekkende stad vormde de 

perfecte achtergrond voor ‘King’s Landing’ in de 

pop laire televisieserie a e o  T rones  

Voor het beste uitzicht over het oude centrum 

van Dubrovnik kunt u over de brede stadsmuren 

wandelen of de kabelbaan nemen naar de berg Srd. 

e e berg ligt vlakbij et centr  van e sta  en 

heeft een hoogte van 412 meter. 

In de zomermaanden worden er op de eeuwenoude 

pleinen en in palei en veel (openl c t)concerten en 

-voorstellingen gegeven. 

Vanuit Hotel Bellevue wandelt u in ca. 15 minuten 

naar het oude centrum. Na een dagje historie is 

et nog even eerlijk rela en aan e ebble beac  

bij et otel  otel celsior ligt op in er an  

minuten wandelen van het centrum en biedt een 

eno enaal it ic t op e o e sta  ilt  een 

bezoek aan Dubrovnik combineren met strand dan 

ra en ij  et S n ar ens esort aan  e r i e 

resi ences van it resort ijn eer gesc ikt voor 

gezinnen met kinderen. 

AUTOHUUR
e eeste otels in roati  bie en ij incl sie  

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een a to ren en e e bij  otel laten be orgen  

nt ek e veel ij ig ei  van roati  tij ens  on e 

gepubliceerde combinatiereis Split-Hvar-Dubrovnik 

et iverse e c rsies on er lei ing van een 

pro essionele gi s  n e r  Travel ons ltants 

in or eren  graag over e ogelijk e en

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

Dagtemperatuur in °C 7  7  10  14  18  22  25  25  21  16  12  9

aterte perat r in             

onne ren per ag             

Dagen met enige neerslag  8  7  8  9  9  9  7  7  7  8  9  8

In et i elijker gelegen brovnik is et over et alge eeen enkele gra en ar er

 ADRIATISCHE
ZEE

Hvar

Pula

Rovinj

Split

Dubrovnik

ZAGREBMeneghetti

BOSNIË & 
HERZEGOVINA

SLOVENIË

ITALIË

HONGARIJE

M
O

N
TE

N
EG

R
O

S
ER

VI
ËIT
A

LI
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Sun Gardens

Excelsior
Bellevue

Palace 
Elisabeth

Fermai
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 Superior Kamer

 Junior Suite

ITALIË | Istrië - Bale | Split

eneg etti is een oase van r st o ring  oor ijngaar en en olij boo gaar en et ijn eigen 

bekroon e ijnen  olij olie en een itsteken  resta rant  it elegante bo ti e otel is avoriet bij 

nat rlie ebbers  lie ebbers van lekker eten  et otel ligt in een lan elijke o geving op ca  

1,5 km van het strand. Het maakt deel uit van een groot landgoed van 25 ha en ligt op 8 km van het 

i elee se orpje ale  e sta  la en e l c t aven liggen op  in ten rij en

FACILITEITEN
et otel besc ikt over  e ba en  ratis toegang tot et Spacenter et sa na  binnen e ba  

en tnessr i te  S ttleservice naar e beac cl b et ligbe en  parasols en bar  e regio 

is tevens gesc ikt o  per ets o  te voet te verkennen  e gerec ten in et gastrono isc e 

restaurant worden bereid met lokale ingrediënten. Elk gerecht is vakkundig afgestemd op het 

eigen assorti ent ijnen en een van e vier soorten olij olie ie et lan goe  pro ceert

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn ont orpen in tra itionele en eigentij se stijl  Tevens ijn er esi ences 

en Villa s  slaapka ers et priv e ba  besc ikbaar

Classic Kamer (ca    a   pers )  co ortabel ingeric t et  aparte be en

Superior Kamer (ca    a   pers )  kingsi ebe  en ic t op e ijngaar en

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van en naar la  

l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

lassic a er   

Superior Kamer 995 1475 1702 1007

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

it on erlijke arc itect r  top esign et orgv l ig geselecteer e etails en e iterrane air  

zo zou het nieuwe hotel Fermai kunnen worden omschreven. Het hotel ligt in het bruisende hart 

van Split  op slec ts  eter van et kei erlijke paleis van iocletian s at op e S  

erel er goe lijst staat  et is een i eaal startp nt o  e gesc ie enis van Split en aar  k nt 

genieten van e lokale s eer  et otel ligt nabij e aven  op ca   k  van e l c t aven Split

FACILITEITEN 
innen e stenen ren en ij eren poorten vin t  een interie r vol klassieke en vintage e bels  

o el in e lobb  als in e ka ers en s ites  et ontbijtresta rant bie t een bre e selectie aan 

gerec ten ie berei  ijn et lokale ingre i nten  itenterras besc ikbaar voor rankjes

ACCOMMODATIE 
en vle gje art no vea elegantie  klassiek en vintage e bilair geco bineer  bepalen e  

ka ers en s ites  Alle voor ien van o a  kingsi ebe  ko e t ee et aciliteiten en atscreen tv

Loft Kamer (ca    a   pers )  elegante ka er et kingsi ebe  en ba ka er et 

inloop o c e  e e ka er besc ikt over een akraa  en sc in a open  pla on  

Comfort Kamer (ca    a   pers )  elegante ka er veel lic tinval  it ic t over e sta

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van en naar Split   

l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

o t a er

o ort a er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Hvar

MENEGHETTI WINE HOTEL - ISTRIË
CULINAIR | BOUTIQUE | AUTO INCLUSIEF

�  �  �  �  �  

HERITAGE HOTEL FERMAI - SPLIT
BOUTIQUE | CITY | HERITAGE

�  �  �  �    DELUXE
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PRIVÉREIS SPLIT - HVAR - DUBROVNIK

Hvar

Ontdek de schitterende Dalmatische Kust met een imponerende natuur, historische steden & dromerige eilanden

Split - Hvar - Dubrovnik  | KROATIË

Dubrovnik

ag : Amsterdam - Split

U vliegt met Transavia vanuit Rotterdam naar Split. 

a aanko st priv trans er naar et stijlvolle er ai 

otel voor een verblij  van  nac ten  eniet van e 

avond in het centrum van Split en de beroemde 

aterkant aar  e vrien elijke en ge ellige s eer 

van deze levendige stad kunt ervaren.  

ag 2: Split

In de ochtend maakt u een stadswandeling met de 

privégids door het stadscentrum. U bezoekt het 

paleis van Diocletianus gebouwd als een woonpaleis 

door de Romeinse keizer Diocletianus en tevens 

een onschatbaar monument dat is opgenomen in de 

S lijst van erel er goe  a e sta sto r 

oont  een a capella concert bij van et tra itionele 

Kroatische mannenkoor, genaamd Klapa. 

ag 3: Split - Hvar

Vandaag vertrekt u per catamaran naar de haven 

van var   verblij t  nac ten in et elegante 

Palace Elisabeth hotel, direct in het centrum. U kunt 

ook kie en voor et aslina esort bij Starigra  

et tren  eilan  var is gelie  bij e jetset van 

roati  aar ook internationale l  sport  en 

andere sterren weten het eiland, en vooral de mooie 

hoofdstad Hvar, inmiddels te vinden.

ag : Hvar

Van aag verkent  et eilan  tij ens een agtoc t  

et een esk n ige gi s  avr is beroe  o  ijn 

laven el  c lt r  olijven  en  ijngesc ie enis  

 geniet tij ens een jeeprit vol ooie lan sc appen 

en vergezichten. Van verborgen baaien aan de kust 

tot eel erige ijngaar en in et art van et 

eiland; Bezoek aan het hoogste punt van Hvar, de top 

van St  ikola  Aansl iten  be oek en ijnproeverij 

van een beken e ijnpro cent in elsa gevolg  

oor een iner in e ijn akerij ac an   sl it 

e ag a  et eerlijke elicatessen itten  op 

de veranda en genietend van de stille schoonheid 

van een traditioneel dorp op een heuvel met een 

fantastisch uitzicht op de zee! 

ag 5: Hvar - ubrovnik

In e oc ten  vertrekt  per l e cata aran naar 

brovnik (ca   r)  ij aanko st priv trans er 

naar et itsteken e celsior otel voor  nac ten

ag   7: ubrovnik

a et ontbijt een an eling et priv gi s 

oor e o e sta  brovnik   ont ekt e rijke 

geschiedenis van Dubrovnik met de imposante 

gebouwen, paleizen en schatten, waaronder de 

stadsmuren. Aan het einde van de tour maakt u 

een ritje van 10 minuten met de kabelbaan naar de 

berg Srd. Vanaf de top van de berg kun u genieten 

van een adembenemend panoramisch uitzicht over 

Dubrovnik en de omliggende eilanden. De volgende 

ag staat ter vrije beste ing   k nt brovnik 

verder verkennen of gewoon genieten van de 

faciliteiten van hotel. Optioneel is een privétocht per 

spee boot ron  e la t eilan en  e e pittoreske 

arc ipel bestaat it  eilan en  eilan en en rotsen  

ag : ubrovnik - Amsterdam

Per privétransfer vertrekt u naar de luchthaven 

van Dubrovnik, alwaar u op het vliegtuig terug 

naar Rotterdam stapt. Uiteraard is een verlenging 

ogelijk b v  naar et nabijgelegen ontenegro

Split-Hvar- ubrovnik, -daagse priv reis

Indicatieprijs per persoon         apr jun aug okt

T eepersoonska er  

Hotels

Split eritage otel er ai el e

Hvar Elisabeth Palace 5*

brovnik otel celsior

ij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Split en van Dubrovnik en luchthavenbelasting.

ec tive o nge op Sc ip ol

e priv trans er t ssen e acco o aties en (l c t) aven

Alle genoe e e c rsies in et progra a

• Catamaran van Split naar Hvar en van Hvar naar Dubrovnik.

 overnac tingen op basis van logies ontbijt   nac ten in 

Split in een Comfort Kamer, 2 nachten in Hvar in een Premium 

a er Sta s ic t en  nac ten brovnik in een lassic a er

Split

Hvar

Split

Dubrovnik

BOSNIË & 
HERZEGOVINA

ADRIATISCHE
ZEE
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196 - SILVERJET VAKANTIES

KROATIE | Hvar | Dalmatië

PALACE ELISABETH HERITAGE HOTEL
HERITAGE | CITY | CULINAIR

�  �  �  �  � 

Deluxe Kamer Zeezicht

Hvar is een eiland voor de kust van Split dat u in slechts 45 min. per catamaran 

vanuit de haven van Split bereikt. Palace Elisabeth is perfect gelegen aan het 

hoofdplein van Hvar met uitzicht op zee, naast het stadhuis en de 15e-eeuwse 

loggia  et is een ge akkelijke an eling naar e aven (  eter) van aar 

cata arans vertrekken en aanko en van it Split en e eilan en or la en 

Vis. Historische bezienswaardigheden zoals de imposante Stephansdom en 

et openbare t eater van var ( et o ste van ropa) liggen letterlijk o  

de hoek op het stadsplein. Dit is het centrum van de toeristische drukte van 

Hvar met vele bars, cafés, restaurants en uitgaansgelegenheden voor de deur. 

et ken erken e otel on ersc ei t ic  oor ijn nieke arc itect r en 

it on erlijk esign en gee t e are essentie van et er goe  van var eer  

 vliegt naar Split (ca   in  tot e aven ( brovnik is ook ogelijk) en 

vervolgens vertrekt u per catamaran naar Hvar. 

FACILITEITEN
Receptie met lobby. Een hoogtepunt is het binnenzwembad met glazen wanden 

op de begane grond dat uitkomt op een zonneterras buiten met ligstoelen om 

te onneba en  An ere aciliteiten ijn een Spacenter et t ee sa na s (T rks 

en bio) en l e sc oon ei sbe an elingen en assaget erapie n op aat  

Het gastronomische restaurant San Marco biedt een mediterrane keuken 

et een sc itteren  it ic t op ee  e gerec ten ijn gebaseer  op verse  

lokale pro cten en aro a s ie sa en orgen voor een erkelijk nieke 

c linaire beleving  e bar i t creatieve cocktails en sc enkt enkele van e 

beste roatisc e en internationale ijnen en stijlvolle sigarenbar et een 

comfortabel interieur en de gevarieerde sigarenselectie. Op ca. 750 meter van 

het hotel ligt de Hvar Beach Club waar u als gast van het hotel van harte welkom 

bent. Hier kunt u tegen betaling gebruik maken van de ligbedden of een Balinees 

bed en een verfrissende duik in de turquoise zee nemen.

ACCOMMODATIE
Alle ka ers ijn niek en karakteristiek ingeric t et een elegant esign en 

Venetiaanse elementen. Ze beschikken over een kingsizebed of 2 twinbedden, 

aircon itioning  espresso apparaat  atscreen tv  kl isje en inibar  ar eren 

ba ka er et ba  en o  o c e  a erbe etting is  personen ten ij an ers 

aangegeven.

Premium Kamer Stads icht (ca   )  co ortabele ka er et beperkt 

uitzicht over de stad. Tevens boekbaar met zeezicht. 

Premier Kamer Balkon (ca   )  elegante ka er en r i  ingeric t et 

kingsizebed of twee aparte bedden. Balkon met open zithoek en uitzicht op de 

haven en het stadsplein.  

elu e Suite Stads icht (ca   )  r i e  co ortabele s ite et kingsi ebe  

a ka er et o c e  it ic t op et raaie centr  van var  e e l e ka ers 

ijn niek en or en geken erkt oor een elegant ont erp et Venetiaanse 

elementen, gastentoilet en Frans balkon. Ook boekbaar met zeezicht.

Penthouse Suite (ca   ) deze lichte en ruime suite met kingsizebed bevindt 

zich op de bovenste verdieping van het hotel en beschikt over een balkon met 

een adembenemend uitzicht op de haven van Hvar. 

Elisabeth Suite (ca   )  e e nieke s ite  vernoe  naar kei erin Sisi el  

is de grootste suite in het hotel en bevindt zich op de 2e verdieping met een een 

groot balkon met een schitterend uitzicht op het stadsplein en de haven. De 

s ite is eerlijk r i  en ee t een ba ka er et signat re ba

Imperial Suite (ca   )  gelegen op e bovenste ver ieping  e e s ite 

met en suite badkamer met douche. Balkon met uitzicht op de haven en de zee. 

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van 

en naar Split  l c t avenbelasting  ec tive o nge  trans er naar en van e aven  overtoc t per 

catamaran /ferry naar en van Hvar.

Kamertype apr jun aug okt

Premium Kamer Stadszicht 708 1012 1078 708

Premium Kamer Zeezicht 726 1046 1112 726

Premier Kamer Balkon 760 1110 1180 760

el e S ite Sta s ic t

Vroegboekkorting:  bij in  nac ten verblij  van  t   in ien geboekt voor 

 iet gel ig voor ent o se S ite  I perial S ite  lisabet  S ite en resi ential S ite

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al pen-

sion en volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl
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197 - SILVERJET VAKANTIES

Deluxe Kamer Zeezicht

Dubrovnik | Orasac | KROATIË

SUN GARDENS DUBROVNIK
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Club Kamer

S n ar ens is een per ecte co binatie van een e iterrane levensstijl en 

betoveren e roatisc e l e  it itgestrekte resort ligt in een e velac tige 

omgeving met een adembenemend uitzicht op de Dalmatische kust en biedt 

een scala aan voor ieningen  Tra itionele gastvrij ei  en o ern esign ko en 

ier sa en bij e A riatisc e ee  et resort bestaat it een otel et ka ers 

en suites en daarnaast een apart gedeelte van fraaie residences met één, twee 

o  rie slaapka ers  i eaal voor a ilies  et stijlvolle  eer aals bekroon e 

hotel is ideaal gelegen voor gasten die de cultuur en geschiedenis van de oude 

binnenstad van Dubrovnik willen ontdekken. De stad is binnen 20 autominuten 

te bereiken. Tevens is er een bootservice vanuit het hotel naar Dubrovnik  

(sei oengebon en)  e l c t aven van brovnik ligt op ca   in ten

FACILITEITEN
Lobbylounge en bar met uitzicht op zee. Voor het hotel, aan de zee, liggen drie 

zwembaden met ligbedden en parasols, een poolbar en 2 kinderbaden. Een 

geplaveid VIP-platformstrand met toegang tot de zee, evenals een kiezelstrand, 

met ondiep water dat geschikt is voor jonge kinderen. Er is ook een strandbar 

waar cocktails en koude drankjes geserveerd worden. Het hotel biedt uitstekende 

voor ieningen voor kin eren  e arco olo i s l b  ab  l b van  

aan en tot  jaar (geopen  in j li en a g st s  tegen betaling)  e inicl b 

 jaar (j ni tot septe ber) nior l b voor  jaar (j ni tot septe ber) en 

e T een l b  jaar (j li a g st s)  e nie e ga e roo  in et Sports 

enter bie t la Station en een scala aan ga es  o erne tnessr i te  oga  

pilates  en tnesslessen  tennisbanen  voetbal  basketbalvel  s as baan en 

een kli r ijn tevens besc ikbaar  et bekroon e spacenter van et otel 

bie t een scala aan ge on ei s  en sc oon ei sbe an elingen  asten k nnen 

genieten van diverse sauna’s, een stoombad met aromatherapie en koude 

dompelbaden. De Spa heeft ook een hydrotherapiebad, een ontspanningsruimte. 

De Vitality Juice Bar beschikt over een eigen zonneterras. Het hotel biedt een 

uitgebreid aanbod aan restaurants en bars. Er worden mediterrane favorieten, 

waaronder zeevruchten, Kroatische specialiteiten en klassieke pastagerechten 

geserveerd. Tevens live cooking en thema-avonden. Verse zeevruchten worden 

geserveer  in T e arket  eersteklas steaks bij T e tc er s rill  verse pasta 

bij a asta en s blie e e iterrane gerec ten bij ilantro  ij et otel is 

tevens een parkeergarage.

ACCOMMODATIE
De 201 ruime en modern ingerichte kamers en suites in het hotel 

ijn alle voor ien van aircon itioning  atscreen tv  ko e t ee et

faciliteiten, minibar en kluisje. Badkamer met bad/douche. Balkon of terras.

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  oger gelegen ka er et ee ic t

Club Kamer (ca    a   pers )  op e  bovenste ver iepingen en et 

toegang tot de Club Lounge met een selectie van drankjes en afternoon tea.

Deluxe Suite (ca    a   pers )  oonka er et so abank en espresso

apparaat, aparte slaapkamer met en suite badkamer en balkon met zeezicht.

Club Suite (ca    a   pers )  als el e S ite  op e  bovenste 

verdiepingen en met toegang tot de Club Lounge.

Executive Suite (ca    a   pers )  oonka er et so abank en eetta el  

aparte slaapkamer en balkon met zeezicht. Incl. toegang tot de Club Lounge.

Naast het hotel liggen 207 luxe residences, elk met een kitchenette voorzien 

van o.a. vaatwasser, koelkast en magnetron, woonkamer met sofabed en balkon. 

Residence -  slaapkamer (ca    a   pers )  oonka er et eet oek  

slaapkamer en riant balkon. Boekbaar met tuin- of zeezicht.

Residence - 2 slaapkamers (ca    a   pers )  r i e oonka er  

 slaapka ers et en s ite ba ka er  Tevens boekbaar et  slaapka ers

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis  

l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e a er

el e S ite

esi ence  slaapka ers (o b v   pers )

Vroegboekkorting   bij verblij  in een a er  S ite van  t   in ien geboekt 

voor  en  in ien geboekt voor   bij verblij  in een esi ence van  

t   en van  t   in ien geboekt voor  en  voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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198 - SILVERJET VAKANTIES

KROATIË | Dubrovnik

�  �  �  �  �    

Deluxe Kamer

Hotel Bellevue ligt op de top van een klif met uitzicht op de Adriatische Zee en op 

loopa stan  van e o e sta  it l e esign otel is volle ig gerenoveer  en is 

daarmee één van de nieuwste hotels in Dubrovnik. Het Bellevue Hotel doet dan 

ook ijn naa  eer aan at betre t et it ic t  e lobb  en alle ka ers en s ites 

bieden panoramisch uitzicht op de Dalmatische kust. Via een lift bereikt u een 

klein kiezelstrand waar u kunt genieten van de Adriatische Zee en mediterrane 

on  o ern co ort en roatisc e gastvrij ei  karakteriseren it otel  otel 

Bellevue ligt op slechts tien minuten lopen van het historische centrum van 

brovnik et ijn r kke geplavei e straatjes  terrasjes en inkels  p ca   

autominuten van de luchthaven Dubrovnik.

FACILITEITEN
Entree met lobby-lounge. Het spacentrum heeft een schitterend uitzicht 

op zee en biedt een scala aan ontspannende behandelingen, evenals een 

zoetwaterzwembad, jacuzzi, stoombad en Finse sauna. Hotel Bellevue is de 

thuisbasis van een aantal gastronomische restaurants, die gebruik maken 

van e beste sei oensingre i nten en gepaar  gaan et een ke r aan e ise 

ijnen  In e Spice o nge or t ontbijt  ko e in e i ag en cocktails bij 

onson ergang geserveer  e ine ar ee t een in r k ekken e selectie 

van eer an  labels  et o erne resta rant Vapor bie t eigentij s ne 

ining  la carte o  eg statie en s  ij et stran  versc olen in e rotsen ligt 

Nevera, waar verse vis, schaal- en schelpdieren uit de wateren van de eilanden 

rondom Dubrovnik op het lunchmenu staan. 

ACCOMMODATIE
ini alistisc  elegant en iterst l e s  e  ka ers en s ites pronken 

et kle rensc e a s van lic tbla  grijs en cr e  evenals o ten vloeren 

en grote ra en ie alle itkijken op e A riatisc e ee  e in r k ekken e 

ba ka ers ijn voor ien van e cl sieve toiletartikelen  An ere voor ieningen 

ijn aircon itioning  inibar  een atscreen tv  ko e t ee et aciliteiten en 

kl isje  r it en ineraal ater op e ka er bij aanko st

Classic Kamer (ca    a   pers )  e e lic te en o erne ka er bie t een 

sc itteren  it ic t op ee  een balkon

Superior Kamer (ca    a   pers )  o erne ka er et it ic t op 

Miramare Bay vanaf het balkon.

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  e e r i e en stijlvolle ka er ee t een 

balkon met uitzicht over de glinsterende Adriatische Zee.

Executive Suite (ca    a   pers )  e e s ite bestaat it een oonka er 

en een l e slaapka er en is sc itteren  ingeric t  Vana  et balkon ee t  een 

betoverend uitzicht op zee. 

Deluxe Suite (ca    a   pers )  e e in r k ekken e s ite et een 

slaapkamer beschikt over 2 badkamers waarvan een met een jacuzzi en een 

aparte lounge en eetkamer. Het balkon met glazen balustrade is gesitueerd op 

de hoek van het hotel en is volledig gemeubileerd en biedt een spectaculair 

uitzicht op zee.

Presidential Suite (ca    a   pers )  e e sc itteren e s ite et een 

slaapkamer beschikt over een aparte woon- en eetkamer die uitkomt op een 

groot terras et vrij it ic t op e A riatisc e ee  en et ar er betegel e 

badkamer met een ruim jacuzzibad en een aparte regendouche. Deze suite 

bevindt zich op de 5e verdieping en kan worden gecombineerd met twee 

Superior Kamers.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis  

l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

Classic Kamer 691 1042 1125 691

Superior Kamer 796 1198 1284 796

el e a er

ec tive S ite

E tra: r it an je en ineraal ater in e ka er  Vana  ec tive S ite ook een esje ijn

Hone moon: o sseren e ijn en bloe en in e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen en aanbie ingen  vraag  

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

BELLEVUE
CITY | CULINAIR | DESIGN

     Deluxe Kamer Odak     Deluxe Kamer Odak
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199 - SILVERJET VAKANTIES

Dubrovnik | KROATIË

HOTEL EXCELSIOR DUBROVNIK
CITY | CULINAIR | WELLNESS

�  �  �  �  �    

     Deluxe Kamer Odak

De spectaculaire ligging aan zee met uitzicht op zowel de Adriatische Zee als de 

o e binnensta  geco bineer  et een onberispelijke service en een ill stere 

gesc ie enis van koninklijke en beroe e gasten  aken et celsior tot een 

iconisc  otel  celsior brovnik ligt op een prestigie e locatie et it ic t 

op zowel de Adriatische Zee als Dubrovnik en de majestueuze haven. Het hotel 

is een voor alige koninklijke villa ie tot op e ag van van aag ijn c ar e 

ee t be o en  a een boeien e renovatie blij t it bo ti e otel een van 

e eest benij ens aar ige a ressen in brovnik  aast e ooie locatie 

kunnen gasten genieten van een aantal uitstekende restaurants, een schitterend 

Spacenter en diverse terrassen met uitzicht op het centrum van Dubrovnik dat 

op ca    ligt  e l c t aven bevin t ic  op ca   a to in ten

FACILITEITEN
obb bar en boetiek  otsstran  et onneterras  nat r e ba  ( o t ater)  

ligbe en en parasols  asten k nnen genieten van  itno igen e resta rants  

aaron er rora  een gastrono isc  resta rant et verr kkelijke eevr c ten 

en visgerec ten op een it on erlijke locatie  e ken erken e pianobar is e 

i eale plek o  bij onson ergang te genieten van een ver rissen e cocktail  et 

ontbijtb et or t geserveer  in et kle rrijke Salin resta rant et al resco 

ogelijk ei  op et terras  In et eigentij se interie r van Sens s resta rant 

geniet u van creatieve gerechten bereid met verse lokale delicatessen die 

verge el  or en van e beste roatisc e ijnen it e eigen ijnkel er  et 

riante binnen e ba  en e nerg  linic Spa ijn gesit eer  in een klassiek 

ontworpen ruimte die doet denken aan een Turks of Romeins badhuis. Er wordt 

een scala aan signature-behandelingen en massages aangeboden. Kapsalon. 

Ver er een stoo ba  inse sa na en jac i (incl sie )  Tevens parkeerplaats 

bij et otel

ACCOMMODATIE
e  ka ers en  s ites ijn r i  lic t en o ern ingeric t en voor ien 

orgv l ig geko en accessoires en ltra o erne tec nologie  it l e otel 

bestaat it  elen  e originele koninklijke villa it  en een o erne 

vleugel, de Tower. Deze combinatie van verleden en heden wordt weerspiegeld 

in et interie ront erp  aar et oorspronkelijke eel van et otel  Villa ak 

e aristocratisc e etails van et ont erp it  ee t be o en  ter ijl 

het interieur in het nieuwere deel van het hotel moderner en hedendaags is 

ingeric t  Alle ka ers ijn voor ien van an ge aakte e bels en lic t eiken 

vloeren  aircon itioning  inibar  t ee ko e et aciliteiten  atscreen tv en een 

kl isje  a ka er et l e ba pro cten  ligba  en aparte regen o c e

Classic Kamer Odak (ca    a   pers )  elegante ka er et kingsi ebe  

en zithoek. Stadszicht. 

Superior Kamer Odak (ca    a   pers )  r i ere ka er et ee ic t  

Deluxe Kamer Odak (ca    a   pers )  als e S perior a er  et balkon  

Executive Suite Odak (ca    a   pers )  r i e s ite et oonka er en 

aparte slaapkamer. Klein balkon met zeezicht.

Classic Kamer Tower (ca    a   vol )  r i e ka er et kingsi ebe

Superior Kamer Tower (ca    a   vol )  als e lassic To er aar et 

ij ee ic t  

Deluxe Kamer Tower (ca    a   vol )  elegant et balkon en ee ic t

Executive Suite Tower (ca    a   pers )  elegante s ite et r i e living 

en aparte slaapkamer. Balkon met zitje en zeezicht.

Deluxe Suite Tower (ca    a   pers )  s eervol ingeric te s ite et 

woonkamer en separate slaapkamer. Riant balkon met loungers en zeezicht.

Presidential Suite Tower (ca     a   pers )  elegante oonka er et 

eethoek. Voorzien van 2 slaap- en badkamers. Balkon met zeezicht.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis  

l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

lassic a er ak

S perior a er ak

el e a er ak

E tra: r it an je en ater in e ka er  Vana  ec tive S ite ook een esje ijn

Hone moon: o sseren e ijn en bloe en in e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

of bezoek www.silverjet.nl. 

     Deluxe Kamer Odak
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200 - SILVERJET VAKANTIES

MONTENEGRO

Montenegro is een Balkanland met ruige bergen, 

middeleeuwse dorpjes en een smalle strook 

stranden langs de Adriatische kust. De baai van 

otor  ie lijkt op een jor  is be aai  et kerken 

en vestingste en oals otor en erceg ovi  

Durmitor National Park, het gebied van beren en 

wolven, omvat kalksteenpieken, gletsjermeren en 

1.300 meter diepe Tara River Canyon. De thuisbasis 

van een van de twee door UNESCO beschermde 

gebie en in ontenegro  e erel er goe locatie 

Kotor - Boka Bay is een van de laatste plaatsen in 

i ropa ie e sc oon ei  ee t be o en 

die de Venetianen aan het einde van de 18e eeuw 

hebben achtergelaten. 

De Republiek Montenegro ligt ten westen aan de 

Adriatische Zee en grenst in het noordwesten aan 

roati  en osni er egovina  in et oosten aan 

Servi  en osovo en in et i en aan Albani

Montenegro is een kleine schatkist die wordt 

begrensd door het kristalheldere water van de 

Adriatische Zee en de hoge bergen van de Balkan. 

angs e bijna  k  lange k st liggen kleine  

onbeken e ba plaatsen en ooie ge ei en oals 

erceg ovi  Tivat  otor  va en ar  ra atisc e 

lan sc appen en eerlijke stran en  

KOTOR & OMGEVING
Kotor is een schitterend bewaard gebleven stad met 

middeleeuwse architectuur die teruggaat tot de 12e 

ee  e talrijke on enten en e rijk o  aan 

artistiek en c lt reel er goe  ebben et tot een 

S erel er goe  ge aakt  e lab rintisc e 

steegjes van de baai van Kotor komen uit op kleine 

pleinen aar  ko e k nt rinken en naar et 

lokale gebabbel k nt l isteren ter ijl e aro a s 

van gerooster e kastanjes en gegril e vis voorbij 

even  e r stige baai van otor is al illennia 

een toevluchtsoord voor piraten en royalty en 

een populaire halte voor luxe cruiseschepen. 

ontenegro it vol gesc ie enis en elk klein orp 

voelt nog stee s als een kleine tij reis t ssen 

e onovergoten k stlijn van ontenegro erbergt tallo e pittoreske plekjes  verborgen lag nes  c ar ante eilan jes en a gelegen stran en  

nt ek et boeien e ontenegro  een klein lan  voor alle sei oenen

prac tige stenen i en en eel erige t inen  

Omringd door kristalhelder water, stralen de steden 

Perast en Kotor de Italiaanse charme uit, door hun 

o e palei en et grootse gevels  ajest e e 

ilengalerijen  ken erken e ro e terracotta 

daken, geplaveide straten en tal van weelderige 

tuinen met mediterrane planten. 

In et noor en  op slec ts een al  r van e 

l c t aven van brovnik  ligt erceg ovi  

een c ar ant k stplaatsje at ic  vastkla pt 

aan de berghelling tot aan een beschutte baai. 

angs e k st  een paar kilo eter ten i en van 

de beroemdste badplaats Budva ligt het oude 

e ee se klooster van Sveti Ste an  en van 

de twee Europese oerbossen is ook te vinden in 

het noorden van dit kleine, maar geweldige land. 

Ongeveer 60% van Montenegro ligt hoger dan 1000 

eter boven eenivea  

ie ebbers van a totoc ten k nnen e beroe e 

a er van otor  op rij en  een na e eg ie 

et tientallen aarspel boc ten vana  eenivea  

honderden meters omhoog voert. Meer dan 40% 

van het grondgebied van Montenegro is bedekt met 

bossen et aar lie st  nationale parken ie  

van het oppervlak beslaan.

PORTO MONTENEGRO
Aan e k st van et a rbla e ater van e 

Adriatische Zee ligt Porto Montenegro, de luxe 

jachthaven van het mondaine plaatsje Tivat. 

ootlie ebbers k nnen een be oek brengen aan 

et aritie se  et inkeltjes  s eervolle 

ca s en ver ijn e resta rants  

De regio wordt ook algemeen beschouwd als een 

para ijs voor ijnlie ebbers en een itsteken e 

locatie voor ijnpro ctie van ege et vr c tbare 

land en het unieke microklimaat. Verschillende 

kleine ijn akerijen in a iliebe it bie en e 

ogelijk ei  o  e lange en rijke gesc ie enis van 

e ijnpro ctie van ontenegro te ont ekken  

ontenegro is een r stiger en onniger alternatie  

voor ijn noor elijke b r roati  en e per ecte 

optie voor diegenen die graag nieuwe paden 

betreden en thuis willen komen met een unieke 

mediterrane herinnering. 

AUTOHUUR
e otels in ontenegro bie en ij incl sie  een 

ra to aan  In plaats iervan k nt  ook kie en 

voor een l e trans er o  voor een paar agen een 

a to ren en e e bij  otel laten be orgen  e k 

is ook om Kroatië & Montenegro te combineren en 

 eigen roa trip sa en te stellen  n e r  

Travel ons ltants in or eren  graag

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

agte perat r in            

aterte perat r in             

onne ren per ag             

Dagen met enige neerslag  13  12  13  9  9  9  6  6  7  8  14  14

PODGORICA

ADRIATISCHE ZEE

Kroatië

Dubrovnik

One & Only 
Portonovi

Regent Montenegro

Kotor

The Chedi Lustica Bay

200-205 MONTENEGRO zomerzon23 SVJ.indd   200 07-12-2022   12:26



201 - SILVERJET VAKANTIES

200-205 MONTENEGRO zomerzon23 SVJ.indd   201 07-12-2022   12:26



202 - SILVERJET VAKANTIES

MONTENEGRO  erceg ovi

ONE&ONLY PORTONOVI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �    DELUXE

Aan e ingang van oka a  een i elijk gelegen jor  aan e A riatisc e ee  

ligt het One&Only Portonovi. Dit schitterende resort werd in 2020 geopend en is 

omgeven door bergen, de glinsterende Adriatische Zee en een luxe jachthaven. 

et oor Veneti  ge nspireer e resort is et eest l e e otel in ontenegro 

en e per ecte itvalsbasis voor et verkennen van o el e sta  otor  ie op 

e erel er goe lijst staat  als e  kilo eter lange k stlijn van et lan  e 

nab rige sta  erceg ovi erbergt i posante orten en een o e binnensta  

e l c t aven van brovnik ligt op ca   k  en ient rekening te o en 

et langere ac ttij en bij e grensovergang van roati  naar ontenegro in 

et oogsei oen

FACILITEITEN
Voor et otel ligt een priv an stran  et co ortabele ligstoelen en cabana s  

et otel besc ikt over een aanlegsteiger en eigen spee boten voor toc tjes 

langs e k st o  naar e an ere eilan en  aast et otel ligt e arin ortonovi 

arina  iant e ba  et o ten terrassen  poolbar  ligstoelen en parasols  

et erel beroe e erk space enot is een sa en erking aangegaan 

et ne nl  ortonovi  et in r k ekken e Spacenter bie t revol tionaire 

behandelingen en therapieën die traditionele Chinese geneeskunde combineren 

met westerse technologie. Op maat gemaakte Chenot Method®-behandelingen 

ijn olistisc  incl sie  voe ings en s  tnesssc e a s  al resco oga  en 

bewegingslessen, gerichte therapieën en een scala aan wellnessactiviteiten. 

r is ook een ltra o ern Tec nog tnesscenter  een groot ver ar  

binnen e ba  van   een sa na  stoo ba  en ontspanningsr i te 

(incl sie )  Aan et stran  iverse atersporten en beac volle bal  Tevens 

 verlic te tennisbanen en een parkeerplaats  e i s nl  l b orgt voor 

speelple ier voor kin eren tot  jaar  et een r i e ke e aan o el binnen  

als b itenavont ren  Tevens e tienercl b neTribe  et otel bie t een scala 

aan resta rants van erel klasse et c linaire ke es van over e ele 

erel  Sabia staat on er toe ic t van e et een ic elin ster bekroon e 

c e kok iorgio ocatelli en bie t Italiaanse gerec ten et lokale  biologisc e 

en sei oensgebon en ingre i nten  eopen  voor l nc  en iner  e Tapasake 

l b voor is een eigentij s apans resta rant et A iatisc e sion gerec ten  

a Veran a voor een b et  en een  la carte en  per ect voor ontbijt en l nc  

a inetti is een ver ijn e ijn  en cocktailbar et een sc itteren  it ic t

ACCOMMODATIE
e  ka ers  s ites en villa s co bineren Venetiaans ge nspireer e elegantie 

et koele nat rlijke kle ren en een sc itteren  it ic t van it e ka er oge 

ra en  ingsi ebe  o   eensi ebe en  Voor ien van alle o erne aciliteiten 

als espresso apparaat  inibar  aircon itioning  ko e t ee et aciliteiten  

kl isje en atscreen tv  iante ar eren ba ka er et regen o c e en 

signat re ba  ineraal ater  r it en an ge aakte pralines bij aanko st  

iant balkon o  terras

Portonovi Kamer (ca    a   pers )  e e c ar ante ka er bie t een 

sc itteren   it ic t op e bergen vana  een balkon o  terras  e ka ers op e 

begane gron  ebben ook toegang tot e ver org e t in van et resort  

Bayview Kamer  oger gelegen et een sc itteren  it ic t op e oka a  

Panoramic Kamer  gelegen op e oogste ver ieping  e e sc itteren e ka er 

bie t een ooi it ic t op e onson ergang over e baai  Terras et ligstoelen

Family Kamer (ca    a   vol    kin )  balkon et it ic t over oka 

a  o  bergen  e e ka er is per ect voor a ilies  Voor ien van een slaapka er 

et een kingsi ebe  ie aansl it op een ka er et  eensi ebe en  en 

royaal gemeubileerd terras. 

Panoramic Bayview Suite (ca    a   pers )  e e in r k ekken e s ite 

is r i  ingeric t en bestaat it een slaapka er et een kingsi ebe  een oon  

en eetka er voor es personen  t ee aparte open aar en en een kleine ke ken 

voor gebr ik oor  toege ij e b tler  p et terras k nt  genieten van een 

panora isc  it ic t over e oka baai

Family Suite 2-slaapkamers (ca    a   vol    kin )  bie t it ic t 

over e oka a  o  e t inen  e e r i e s ite ee t o el een slaapka er 

et een kingsi ebe  als een slaapka er et een  eensi ebe en  en 

ro aal terras aar  b iten k nt ineren voor a i aal es personen  eniet 

van e toege ij e iensten van  eigen b tler tij ens  onvergetelijke 

a ilievakantie

Suite One (ca    a   pers )  slaapka er et kingsi ebe  een eigen 

ijnkel er en pantr  e e bileer  terras et een b iten aar  en spectac lair 

it ic t op e ee en e bergen  Tevens een eigen ingang en een serviceli t voor 

 toege ij e b tler

Suite Two (ca    a   vol    kin )  ingeric t als S ite ne aar et 

een e tra aansl iten e slaapka er et  eensi ebe en
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erceg ovi  MONTENEGRO

Suite Three (ca    a   vol    kin )  bie t een sc itteren  it ic t 

over e oka a  en bergen  elegen op e e ver ieping te bereiken et een 

priv li t  e s ite bie t een sc itteren  it ic t op e A riatisc e ee  Voor ien 

van  slaapka ers aarvan  et een kingsi ebe  en  et een eensi ebe  

iante oonka er  eet oek  ijnbar en b itenterras et open aar

Villa Two (ca    a   vol    kin )  e e spectac laire l e villa ligt in 

een apart gebo  en bestaat it  slaapka ers aarvan  et een kingsi ebe  

en  et een eensi ebe  bei e et een eigen ba ka er  oonka er 

et priv bar  root terras et priv t in en it ic t over e A riatisc e ee  

riv e ba  et rot erapie

Villa One (ca    a   vol  en  kin )  e e sc itteren e villa ee t  

slaapka ers  aarvan  et een kingsi ebe  en  et  eensi ebe en   

ba ka ers  een priv bar en spabe an elka er  rote oonka er en t in en 

een priv e ba  et rot erapie

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van 

en naar Dubrovnik, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Portonovi Kamer 1730 3882  4310  1697

a vie  a er

a il  a er o b v   pers

anora ic a vie  S ite

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t   

in ien  agen voor aanko st geboekt  bij verblij  van  t   en van  

t   in ien  agen voor aanko st geboekt en bij verblij  van  t   

indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

 Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen voor al pension en aan-

bie ingen  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Bayview Kamer
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MONTENEGRO | Porto Montenegro | Tivat

REGENT PORTO MONTENEGRO
CULINAIR |  WELLNESS

�  �  �  �  �     

  Junior Suite

egent orto ontenegro ligt aan e baai van otor een ra atisc e jor ac tige 

inham, omsloten door ruige bergen, op ca. 10 km van de middeleeuwse oude 

binnensta  van otor  et otel bestaat it t ee gebo en  gesc ei en oor 

een groot e ba lan sc ap  e originele Vene ia vle gel is ge nspireer  

op e Venetiaans enaissance arc itect r  ter ijl e aangren en e A a

vle gel eer eigentij s is ingeric t  et otel kijkt it over e i posante 

jac t aven vol et elegante eilboten  et ar e en gastvrije personeel 

bie t een onberispelijke service  on  e jac t aven binnen et gla o re e 

orto ontenegro co ple  bevin en ic  tal van e cl sieve boetieks  bars en 

resta rants  e beroe e baai van otor  nesco erel er goe  ligt op ca   

km, Budva ligt op ca. 23 km en de luchthaven Dubrovnik op ca. 60 km. 

FACILITEITEN
ntree et lo ngebar en bibliot eek  T ssen e vle gels Vene ia en A a ligt e 

ool l b et een overloop e ba  van  eter en t ee kin erba en o ring  

door ligbedden, parasols en palmen. De poolbar serveert drankjes en lichte 

snacks et it ic t op e sprankelen e oka baai  p ca   in  per spee boot 

bevin t ic  een e cl sieve beac cl b (ligstoelen  parasols incl sie  boot tegen 

betaling)  e egent Spa bie t assages en sc oon ei sbe an elingen  sa na  

stoo ba  en a a  Ver er een tnessr i te  een binnen e ba  van  

 et otel organiseert eilc rs ssen (bijvoorbeel  e t ee aagse c rs s 

voor beginners)  et rano resta rant ee t oge pla on s  kroonl c ters  

k nst erken van rano glas en een groot terras et it ic t op e 

jac t aven  e creatieve c e  eljko ne ovi  ie een oplei ing volg e bij o a 

in open agen  serveert ver ijn e creatieve e iterrane gerec ten  gebaseer  

op lokale sei oensgebon en ingre i nten  e ibrar  ar et leren a te ils  

een open aar  en piano iek voor c a pagne en isk  en tra itionele 

patisserie voor gastrono isc e elicatessen  verse pi a s en pasta s  n  

ar  ar en van el ga is een l e e setting voor een aperitie  Tevens 

parkeerplaats en garage.

ACCOMMODATIE
e Vene ia vle gel besc ikt over  ka ers en s ites  et ecor is s btiel 

ingeric t et et gebr ik van o t  sto en in bla  cr e en beige  ar e 

a onie o ten e bels en parketvloer  Alle voor ien van kingsi ebe  

espresso apparaat  ko e t ee et aciliteiten  inibar  it oek  kl isje en 

sc rij ta el  e r i e ba ka ers ijn voor ien van een ba  en een inloop o c e 

en l e toiletartikelen  e A a vle gel ee t  ka ers en s ites et tren  

ini alistisc e interie rs  een co binatie van lic t o t en sto en in s btiele 

bla e en beige tinten  retro c i e e bels en e en aagse k nst erken  

Classic Kamer (ca    a   pers )  gelegen in e nie e vle gel  naast et 

oo gebo  Slaapka er et kingsi ebe  o   aparte be en

Premium Kamer (ca    a   vol    kin )  gelegen aan e ac ter ij e 

van et  otel  Terras et beperkt it ic t  ok boekbaar et ee ic t

Premium Kamer erg icht (ca    a   vol    kin )  gelegen aan e 

ac ter ij e van et otel et balkon o  terras en ic t op e bergen

Studio Suite erg icht (ca    a   pers )  in open plan et it oek  iant 

terras van ca    et it ic t over e bergen  ok boekbaar et ee ic t

Suite Aqua & Baia (ca    a   pers)  voor ien van een oon  en eetka er 

ie itko en op et ge e bileer e balkon  e r i e ba ka er is voor ien 

van  een inloopdouche. Sommige suites hebben een kitchenette. Ook boekbaar 

et ee ic t  Tevens  en slaapka er s ites besc ikbaar  aa pleeg on e 

ebsite voor e prij en en een itgebrei e besc rijving

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van 

en naar Dubrovnik, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

lassic a er  

re i  a er ee ic t   

Vroegboekkorting  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen en aanbie ingen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

  Junior Suite  Deluxe Kamer
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  Junior Suite

Luštica Bay | a ovi i  MONTENEGRO

HOTEL THE CHEDI LUŠTICA BAY
CULINAIR |  WELLNESS

�  �  �  �  �   

et bijna et ele jaar oor onnesc ijn bie t ontenegro alle ingre i nten 

voor een eerlijke vakantie  T e e i aakt eel it van et nie e en l e 

jac t aven orp tica a  e baai strekt ic  it aan e noor estkant van et 

schiereiland Luštica en beschikt over restaurants, boetieks en een jachthaven 

direct naast het hotel. The Chedi ligt aan de rand van het Bay Marina Village en 

bie t een sc itteren  it ic t op ee  irect toegang tot et stran  en een eigen 

aanlegsteiger voor watersporten en boottochten. De elegante kamers en suites  

et it ic t op e jac t aven  ee o  e bergen ijn ont orpen in een c i e 

stijl ie e aritie e o geving eerspiegelt  otor  een van e ooiste baaien 

ter erel  en nesco erel er goe  ligt op ca   a to in ten  e l c t aven 

brovnik van et b rlan  roati  ligt op ca   k

FACILITEITEN
The Lobby Bar biedt de hele dag door lichte snacks en een selectie taarten en 

koekjes van T e ake o nter  iten e ba  et eer ere nivea s  asten 

van et otel ebben e cl sie  toegang tot et stran  van e arina en et 

priv stran  van T e e i  Voor ien van ligstoelen  parasols en rankjes in 

e eac bar  aarnaast staan er  an ere an stran en ter besc ikking 

et ligbe en en parasols (cabanas tegen betaling)  en elboten ijn op 

aanvraag besc ikbaar  atersport  en eiltoc ten  o ntainbikes en e bikes 

te r  e A iatisc  ge nspireer e spa loso e van T e e i vin t ijn 

oorsprong in de tradities van exotisch Bali. De deskundige therapeuten uit 

Thailand en Bali bieden behandelingen op maat. In The Spa wordt een speciaal 

geselecteerd assortiment VOYA-cosmetica gebruikt. Dit product biedt een reeks 

res ltaatgeric te ge ic tsbe an elingen op basis van ee ier  innen e ba  

sa na en stoo ba  (incl sie )  itnessr i te en persoonlijke trainingslessen  

kooklessen en kleine kin erspeelt in  e aaltij en in e resta rants ijn 

gebaseerd op de mediterrane keuken met de invloed van Noord-Montenegro. 

In The Restaurant kunnen gasten genieten van regionale gerechten met een 

eigentij se e iterrane t ist  eopen  voor ontbijt en iner  T e Spot ligt 

aan e jac t avenpro ena e et ein elo e it ic ten op ee  pge et in 

brasseriestijl aar verse en ge on e gerec ten or en geserveer  T e ok 

eac   o nge ar is gelegen op een nat rlijk rots terras boven e ee  et 

bie t een veel ij ig en  et gevarieer e gerec ten et e iterrane s aken 

(sei oensgebon en)

ACCOMMODATIE
e  elegante en kle rrijke ka ers en s ites staan ron  een jac t aven tica 

a  Alle voor ien van it oek  kingsi ebe  o   aparte be en  aircon itioning  

atscreen tv  kl isje  inibar  ko e t ee et aciliteiten  espresso apparaat  

mediahub met Bluetooth-luidsprekers. Badkamer met regendouche.

Grand Superior Kamer (ca    a   pers )  terras et berg ic t  

ingsi ebe  en kitc enette  a ka er et ba  en aparte o c e

Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  riant balkon en it ic t over ee

Grand Kamer wembad ijde (ca    a   pers )  it ic t op et e ba

Grand Deluxe Kamer (ca    a   pers )  r i er et it ic t over ee

Junior Suite (ca    a   vol    kin )  balkon o  terras et ge eeltelijk 

ee en e jac t aven  a ka er en gastentoilet  itc enette en inloopkast  

Deluxe Suite (ca    a    vol    kin )  voor ien van een aparte oon  

en slaapka er et kingsi ebe  gastentoilet en inloopkast  a ka er et 

regen o c e en riant balkon et ee ic t  

Grand Deluxe Corner Suite (ca    a   vol    kin )  voor ien 

van  slaap  en ba ka ers aarvan n et ba  en o c e  en e e et 

inloop o c e  oonka er en kleine ke ken  root balkon et ee ic t

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van 

en naar Dubrovnik, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

ran  S perior a er   

el e a er   

Vroegboekkorting   bij in  nac ten verblij  van  t   in ien geboekt voor 

31/03/23. Niet geldig voor de Suites.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen en aanbie ingen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

 Deluxe Kamer
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GRIEKENLAND

De warmte van Griekenland omarmt iedere 

bezoeker. Het aangename mediterrane klimaat, 

et aantrekkelijke en gevarieer e lan sc ap  e 

gastvrije en vrien elijke bevolking en e eerlijke 

ke ken staan garant voor een ple ierig verblij  

e rijke en ee eno e c lt r van riekenlan  

ee t ijn sporen vooral nagelaten op et vastelan  

in de vorm van indrukwekkende gebouwen en 

r nes it e ei  e opko st van et rieks

ort o o e geloo  ee t boven ien raaie kerken 

opgelever  aarnaast ijn e k ststreken et n 

ge oe elijke orpjes en itno igen e stran en 

voor enig toerist on eerstaanbaar  e eilan en 

in e ge sc e en Ionisc e ee ebben een ge eel 

eigen aantrekkingskrac t

Aan vrij el elk st kje gron  is een t e verbon en  

et vaak een kern van istorisc e aar ei  aar 

ook als  niet geloo t in e go en en ni en  an ijn 

er altij  nog e overblij selen van te pels  ilen en 

o a eken o   te erinneren aan e roe rijke 

gesc ie enis van et lan  riekenlan  ee t een 

rijke istorie et veel tra ities  en ooi voorbeel  

iervan is e berg l p s in ieria  l p s 

as e plek aar e l pisc e go en verbleven 

en aar e troon van e s ston  volgens e 

riekse t ologie  e o en aal en regel atig 

a  o  e ensen lp te bie en  te stra en en 

el s o  kin eren te ver ekken  e kin eren ie 

ver ekt er en it e verbin ing t ssen een go  

en een ens or en al go en genoe  en ij 

a en bij on ere eigensc appen  ij verric ten 

heldendaden en werden door iedereen bewonderd. 

et beroe ste go en elijk it e klassieke 

o ei  as t ssen e s en era  et paar at over 

et riekse ant eon eerste

e riekse ke ken ee t een itgebrei e vari teit 

aan gerec ten elke een it on erlijk s aakvol 

c linair avont r k nnen ijn  aar ke ken ee t 

rie ge ei en  goe e en verse ingre i nten  et 

j iste gebr ik van kr i en en specerijen en e 

riekenlan  steelt ie ers art  en lan  et een vrien elijke  gastvrije bevolking  

een sc itteren e nat r en een ongeken e c lt rele rijk o  

Van na isc  At ene tot et allerkleinste eilan je aar e tij  lijkt stil te staan  et verveelt geen o ent

beroe e riekse olij olie  Speci ek e ke ken van 

reta o  e reten isc e ke ken in riekenlan  

staat al jaren beken  als een van e ge on ste 

ke kens ter erel  n er oek toon e na e T ee e 

erel oorlog aan at e voe ingsge oonten van 

e in oners bij on er goe  aren aangepast aan 

e nat rlijke rijk o en van et eilan  en e 

be oe ten van e be oners  Voor e rieken is 

et elen van een aaltij  et vrien en en a ilie 

t is  in een resta rant o  in een taverne aan et 

stran  een iepge ortel e sociale aangelegen ei  

at er in e erlan  vele riekse resta rants 

te vin en ijn  al enigeen beken  ijn et e 

tra itionele riekse gerec ten  al s aken e in 

riekenlan  eel an ers an bij ons  e aaltij  

begint vaak et e es  it ijn kleine apjes 

ie e spijsvertering op gang brengen  aarna 

volgen gerec ten als so vl kia (gerooster e 

st kjes varkensvlees)  t at iki ( ip van og rt en 

ko ko er)  riekse sala e ( et eta) en ke t es 

(varkensge aktballetjes)  A ankelijk van e locatie 

staan ook vaak la s  en visgerec ten op et en  

eer en eer ien e at vlees  en visgerec ten 

vervangen o  aangev l  or en op e kaart et 

itsteken e vegetarisc e en el s veganistisc e  

gerec ten  

ijnlie ebbers k nnen in riekenlan  n art 

op alen  Tra itionele ijngebie en als ao ssa 

in ace oni  en apa oanno  in e eloponnesos 

oc ssen stee s eer op k aliteit et gebr ik a

king van lokale r iven  etgeen interessante 

res ltaten oplevert  ijvoorbeel  ken erken  voor 

e ijnbo  op Santorini is e anier aarop e 

druiven worden verbouwd: een mandvorm van in 

bosjes sa engebrac te stokken laag bij e gron  

een ee eno  s stee  genaa  ko lo ra  

o blijven e r iven besc er  tegen e vaak 

elle eilan in  en e on  et levert een le ke 

a isseling op in et beel  van verticale ijnranken 

oals beken  it an ere streken

ij selecteer en voor  e allerbeste resorts en 

l e otels op e eloponnesos en et noor elijke 

sc iereilan  alki iki  als e e op e prac tige 

riekse eilan en or  ak nt os  reta  os  

konos en Santorini  Ter g in ons port olio 

is o os  et op rie na grootste eilan  van 

riekenlan  gelegen in et oostelijke eel van e 

i ellan se ee  vlak on er e T rkse k st  

aast een stran vakantie op n van e riekse 

eilan en  is et ook ogelijk o  At ene o  t e 

At eense ivi ra te co bineren et n van 

e eilan en   at ac t  van een sc itteren e 

co binatie van sta  en stran  oor At ene te 

co bineren et bijvoorbeel  alki iki   een 

co binatie van e cla isc e eilan en Santorini 

en konos  Vraag on e reisa vise rs ger st naar 

e vele ogelijk e en   

HOTELVOORZIENINGEN
In e eeste riekse l e e stran otels 

en prac tige resorts k nnen kin eren vaak 

gratis gebr ik aken van e ki scl b  In e 

eeste gevallen ijn ook e niet ge otoriseer e 

atersporten en an ere sporten gratis ( v  

tennissen in e avon ren bij verlic ting)  

e otoriseer e atersporten en bab sitting 

ijn tegen betaling  ok anneer  gebr ik ilt 

aken van e ellness aciliteiten is it in e 

eeste gevallen tegen betaling  it on eringen op 

bovenstaan e regels vin t  bij e besc rijvingen 

van e betre en e otels en resorts

EGEISCHE
ZEE

IONISCHE
ZEE

MIDDELLANDSE
ZEE

Mykonos

Santorini

Kreta

Halkidiki

PeloponnesosZakynthos

Corfu

Kos

Rhodos

Thessaloniki

Kalamata

Heraklion

ATHENE

Chania

Preveza

ALBANIË

BULGARIJE TURKIJE

TURKIJE

MACEDONIË
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208 - SILVERJET VAKANTIES

CORFU & PARGA

Ten esten van et vastelan  van riekenlan  ligt et groene onovergoten eilan  or  in e bla e ee  raaie stran en en een prac tig

geresta reer e oo sta  arga  op et vastelan  ee t ooie stran en en een interessant ac terlan  et o e en en een nieke nat r

vana  ar ella li  te be oeken  Sportievelingen 

trekken erop it et e o ntainbike aar eerlijk 

bijko en in  eigen s i p e ba  et 

ee ic t be oort ook tot e ogelijk e en   

ar ella li  te bereiken vliegt  naar reve a 

van aar  priv trans er  naar  otel brengt   

ok k nt  it otel bereiken van it ar ella i o 

op or

• SPECIAAL AANBEVOLEN
p arga is ar ella li  on e avoriet van ege e 

prac tige ligging en r i e ka ers  p or  is T e 

livar S ites een e se aanra er  ijk op pagina 

213 en 218-219.

CORFU
or  ooit on er eel van et itgestrekte 

antijnse ijk  e ep bliek Veneti  er  later 

be et oor a isselen  ranse en ritse troepen  

it e e perio es get igen o a  e Venetiaanse 

orten in or sta  et s eervolle o e centr  

van or sta  o te el erk ra staat sin s  

op e erel er goe lijst van nesco  or  is een 

pop laire vakantiebeste ing

p et eilan  bevin en ic  vele baaien et kie els 

en ijn an  Aan e estk st ijn voorna elijk 

lange an stran en en in et noor oosten  aar 

e k st rotsac tiger is  liggen ooie baaien en 

kie elstran en  en van e ooiste plekken is 

et para ijselijke aleokastritsa  ier k nt  et 

een boot e vele baaitjes ont ekken en e grotten 

invaren  en klooster ligt op e top en bie t prac tig 

ic t over et eilan  en e ee

Aan et raaie stran  van assia ko en ij voor 

 et all incl sive li est le resort Ikos assia at 

wordt gekenmerkt door een moderne mediterrane 

stijl en tra itionele riekse gastvrij ei

ij Agios Ioannis bie en ij et c ar ante a lts 

onl  otel ar ella i o  on er eel van S all 

r  otels o  t e orl  Service staat ier oog 

in et vaan el  aast et ar ella i o k nt  op 

or  ook kie en voor o es o  ira are als a lts 

onl  resort  it grote en tevens r i  opge ette 

resort ligt aan et stran  en blinkt it in service

ij een verblij  in et l e e Angsana k nt  

genieten van e e cellente service van e e van 

oorsprong A iatisc e keten  ie  in et aanbo  van 

Silverjet is et a ilie otel recotel or  I perial

Tevens nie  in et aanbo  is T e livar S ites  

aar en veel aar e ec t aan r aa ei  

on er l e en co ort it et oog te verlie en

PARGA
et sterrenresort ar ella li   ligt in arga op 

et vastelan  sc in tegenover or  et resort 

ligt ier versc olen aan een baai et el er ater 

en oge pijnbo en  et ac terlan  is absol t 

interessant te noe en et o a  et antieke t eater 

van o oni it e e ee  voor rist s  aar ook 

e erel beroe e kloosters van eteora ijn 

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

agte perat r in             

aterte perat r in             

onne ren per ag             

agen et enige neerslag             

IONISCHE
ZEE

Corfu-Stad 
(Kérkira)

Ágios Matthéos

Dassia

Ágios Ioannis
Moraitika Beach

Benitses

ALBANIË
Ikos Dassia

MarBella Nido

Domes Miramare

Angsana

Domes of Corfu

MarBella Elix
(vasteland)

Kontokáli
Grecotel Corfu Imperial

Olivar Suites
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Agios Ioannis  or   GRIEKENLAND

MARBELLA NIDO
ADULTS ONLY | BOUTIQUE I HONEYMOON

�  �  �  �  � 

Deluxe Suite Private Pool

it a lts onl  bo ti e otel  gelegen tegen een e vel aar oor alle s ites 

een prac tig it ic t bie en over e bla e Ionisc e ee  ee t een elegante 

o erne itstraling et een vle g classi e c ic  e persoonlijke aan ac t 

van et personeel orgt ervoor at et  aan niets ontbreekt en at  k nt 

genieten van een elver ien e vakantie  ij ar ella i o staat persoonlijke 

service oog in et vaan el en k nt  prac tige onsopgangen ien vana   

s ite  e l c t aven van or  ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
raaie entree et receptie  lo nge en lobb bar  et otel besc ikt over een 

in nit pool et onneterras en poolbar  p et stran  (gesc ei en oor een 

eg) staan ligbe en en parasols voor e otelgasten en er or en iverse 

ge otoriseer e en niet ge otoriseer e atersporten aangebo en  e Spa 

bie t  een ke e aan assages en lic aa sbe an elingen  Ver er is er een 

tnessr i te et o erne apparat r  e ver orging is op basis van logies

ontbijt  al pension is tevens ogelijk  San iovanni is et oo resta rant 

voor ontbijt en iner  in b etvor  et  la carte resta rant Apaggio o r et 

serveert e iterrane go r etgerec ten voor iner  ver ag k nt  in et 

A avit ool resta rant terec t voor lic te aaltij en  snacks en ver rissen e 

rankjes  e eritage ar in e lobb  serveert o a  ko e  t ee en cocktails  

egel atig is ier live iek in e avon  et otel besc ikt aarnaast over 

rs roo service en een b gg service o   naar  s ite te brengen

ACCOMMODATIE
Alle  s ites ebben een stijlvolle inric ting en besc ikken over een kingsi ebe  

aircon itioning  atscreen tv  inibar  espresso apparaat  t ee et aciliteiten 

en kl isje  a ka er et regen o c e  alkon o  terras et ee ic t

Junior Suite (ca    a   vol )  r i e ka er et kingsi ebe  itje en 

balkon met ligbedden.

Grand Terrace Junior Suite (ca    a   vol )  co ortabele ka er et 

terras van ca    et jac i  ligbe en en lo ngebank

Junior Pool Suite (ca    a   vol )  r i e ka er et kingsi ebe  en 

itje  Terras et ligbe en en priv e ba  van ca   

Deluxe Junior Suite* (ca    a   vol )  open plan oon slaapka er en 

groot terras et itje  ligbe en en jac i

Deluxe Junior Pool Suite* (ca    a   vol )  open plan oon slaapka er 

en groot terras et itje  ligbe en en priv e ba  van ca   

Deluxe Suite Jacuzzi* (ca    a   vol )  r i e s ite et een oonge eelte 

et eetta el en it oek  slaapka er et kingsi ebe  n s ite ba ka er et 

ligba  en separate o c e  Terras et ligbe en  itje en jac i

Grand Terrace Deluxe Suite Jacuzzi* (ca    a   vol )  oonge eelte 

et eetta el en it oek  slaapka er et kingsi ebe  n s ite ba ka er et 

ligba  en separate o c e  Terras van   et ligbe en  itje en jac i

Deluxe Pool Suite* (ca    a   vol )  r i e s ite et een oonge eelte et 

eetta el en it oek  slaapka er et kingsi ebe  n s ite ba ka er et ligba  

en separate o c e  Terras et ligbe en  itje en priv e ba  van ca   

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van or  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

nior S ite

ran  Terrace nior S ite

el e nior ool S ite

Signature suite-program  e tra voordeel bij de e kamert pes bij verblijf van min  7 nachten: 

vroege c eck in  late c eck o t  ins ite elko stattentie  stran tas  t rn o n service   ine 

t in lokaal resta rant    in  oo  en nek assage per s ite   ijnproeverij n  ag 

een auto. 

Mealupgrade  pgra e naar al pension bij verblij  in el e S ite ac i   ran  Terrace e-

l e S ite ac i en el e ool S ite

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   en 

 bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   bij verblij  van 

 t   in ien geboekt van  t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen al pension  vraag  

reisa vise r o  be oek  silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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GRIEKENLAND  or   l a a

DOMES OF CORFU
FAMILY

�  �  �  �   DELUXE

Horizon Open Plan Suite

Aan e sc itteren e groene estk st van or  ligt et o es o  or  

A tograp  ollection  it otel ric t ic  op o el stellen als ge innen ie op 

oek ijn naar een ijne  orgelo e vakantie  aast et pop laire serviceconcept 

a te iving Selection  o vat et otel voortre elijke resta rants  s eervolle 

bars voor cocktails en nger oo  een ltra o ern Spacenter  rie e ba en 

en een r i  an stran  et ligbe en  ij o es o  or  k nt  genieten van 

e bla e Ionisc e ee et ijn go geel an  en a open e eebo e  op et 

onnige l a a beac  e l c t aven van or  ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
raaie entree et e oge t pisc e o es  een r stieke receptie en 

s eervolle lo nge et bar  et otel besc ikt over rie b iten e ba en  et 

a ilie e ba  et kin erba  en et a lts onl  e ba  et an stran  et 

co ortabele ligbe en en parasols bie t ook een groot aantal atersporten 

(tegen betaling)  e So a Spa ver orgt be an elingen en et o en van e o e 

rieken geco bineer  et e eest recente ealing  tec nieken  ok is er 

een bea t salon en een itgebrei e tness et o erne apparat r aar ook 

tnesslessen or en aangebo en  Voor e jonge gasten is er een cr c e (tegen 

betaling)  een kin ercl b en or en er voor tieners activiteiten georganiseer  

e ver orging is op basis van al pension  Volpension is ogelijk tegen een 

toeslag  Voor ontbijt en iner k nt  terec t in et Agora b etresta rant voor 

riekse en ltic lt rele gerec ten  et iner k nt  gebr iken in et Italiaanse 

resta rant ro rio o  in e Topos taverna aar lokale specialiteiten en verse 

vis geserveer  or en   p et stran  en bij et e ba  ver orgt e aralia 

eac   ool ar rankjes  snacks en nger oo  e enia obb  bar serveert 

over ag rankjes en lokale lekkernijen en in e kaleri o nge ar k nt  s 

avon s terec t voor een van e lokale like ren o  cocktails  ie  per o er 

 is e S nset Tr ck ar  aar  iverse snacks vin t  Tevens  per eek 

een s ttle naar or sta  (reserveren verplic t)

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn ingeric t in ar e kle ren en et o ern 

e bilair  Alle besc ikken over aircon itioning  atscreen tv kl isje  inibar  

ko e t ee et aciliteiten en strijk aciliteiten  en en s ite ba ka er et 

o c e  e A T  iving Selection ka ers (aangegven et ) ebben 

toegang  toegang tot e a te iving oo  incl sie  apjes  rankjes  

a sc ei spresentje  oo k ssen en  en pre i  ba pro cten

Sapphire Tweepersoonskamer (ca    a   vol )  co ortabele ka er 

et kingsi ebe  en s ite ba ka er et o c e  alkon et itje en ee ic t

Horizon Open Plan Suite (ca    a   vol    kin )  open plan s ite  

oonka er et so abe  slaapka er et kingsi ebe  en s ite ba ka er et 

o c e  alkon et itje en en berg ic t ac ter ij e otel

Sapphire Open Plan Suite  (ca    a   vol    kin )  open plan s ite  

oonka er et so abe  slaapka er et kingsi ebe  en s ite ba ka er et 

o c e  alkon et itje en ee ic t  ok te boeken et Swim p.

Sapphire Sublime Suite Swim p Pool  (ca    a   vol    kin )

open plan s ite op e begane gron  et oonka er et een so abe  en 

slaapka er et kingsi ebe  en s ite ba ka er et o c e  Terras et s i  

p pool  ligbe en en ee ic t

Tropical Sublime Family Suite* (ca    a   vol    kin )  s ite 

et aparte oonka er et so abe  slaapka er et kingsi ebe  en s ite 

ba ka er et o c e  alkon et itje en berg ic t

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  halfpension, vliegreis 

naar en van or  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

Sapp ire T eepersoonska er  

Sapp ire pen lan S ite  

Tropical S bli e a il  S ite

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   

 bij verblij  van  t   en van  t    bij verblij  van 

 t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen en aanbie ingen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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assia  or   GRIEKENLAND

IKOS DASSIA
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | FAMILY

�  �  �  �  �

it all incl sive resort gelegen aan een raaie baai en o oo  oor et 

groene  e velac tige ac terlan  en een  eter lang an stran  in et 

noor en van or  or t geken erkt oor een o erne e iterrane stijl  et 

In nite i est le  all incl sive concept van Ikos legt e na r k op elegantie en 

k aliteit  Ikos assia is een i eaal resort voor o el a ilies et kin eren als 

voor koppels  e l c t aven van or  ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
T ee e ba en  elk et kin erba  en poolbar  onneterras  ligbe en en 

parasols  ok t ee a lts onl  pools  p et an stran  k nnen otelgasten 

gebr ik aken van ligbe en en parasols en beac service  itnessr i te 

et o erne (car io )apparat r  Ver er tennisbanen en agelijks oga  en 

balessen  Voor e je g  is er een speelt in en er or en iverse activiteiten 

georganiseer  aast e inicl b voor kin eren van  jr is er een cr c e voor 

e allerkleinsten (  n  jr)  In j li en a g st s voor teenagers (  jr) een 

apart activiteitenprogra a  In e Spa b  Anne Se onin vin t  een ver ar  

binnen  en b itenba  et jac i  stoo ba  en sa na  e Spa besc ikt tevens 

over be an elka ers voor assages en sc oon ei sbe an elingen  et 

e iterrane b etresta rant lavors is voor ontbijt  l nc  en iner  aarnaast  

la carte resta rants  resco is et Italiaanse specialiteitenresta rant voor iner  

Ana a serveert go r etgerec ten geric t op e A iatisc e ke ken  o is een 

tra itioneel rieks resta rant bij et stran  Voor lokale specialiteiten a viseren 

ij resta rant erk ra  e roven aalse ke ken proe t  bij et s eervolle 

rovence  e rgon serveert tra itionele riekse elicatessen tij ens l nc  en 

iner  et e Ikos ine t Service  k nt  ook ineren in een geselecteer  

lokaal resta rant b iten et resort  et resort besc ikt over aar lie st  bars  

aaron er e Sea ain ool ar en Sk  ain ool ar o  te genieten van een 

tropisc e cocktail o  an er ver rissen  rankje  e el e ool ar is e ge ele 

ag geopen  voor snacks en rankjes   e ge ellige Teatro ar en ig t l b ijn 

geopen  tot in e vroege rtjes  Aangera en or t o    la carte iner van 

te voren te reserveren  Ten slotte is er rs roo service  

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ebben een e en aagse inric ting en liggen in een 

van e t ee oo gebo en o  in e b ngalo s ie versprei  liggen in e t inen  

Alle voor ien van aircon itioning  atscreen tv  inibar  espresso apparaat en 

kl isje  a ka er et regen o c e 

Tweepersoonskamer Land icht (ca    a   pers )  ka er et klein 

balkon  ok boekbaar et ee icht. 

Superior Kamer Land icht (ca    a   pers )  co ortabele ka er et 

balkon  ok boekbaar et ee icht

Familiekamer (ca    a   pers )   t eepersoonska er et 

verbin ings e r  et balkon en lan ic t  ok boekbaar et ee icht. Junior 

Suite (ca    a   pers )  open plan oon slaapka er et lan ic t  ok 

boekbaar met ee icht  

Panorama Junior Suite (ca    a   vol    kin )  nior S ite et ei s 

ee ic t en balkon o  terras et kleine t in  

Suite -  slaapkamer (ca    a   vol    kin )  slaapka er et 

kingsi ebe  aparte oonka er et it oek en balkon  a ka er et ligba  

en separate o c e  ee ic t

Voor el e S ites en ngalo s raa pleeg e ebsite  silverjet nl

Indicatieprij en p p  inclusief:  overnac tingen o b v   pers  all incl sive  vliegreis naar en van 

or  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven. 

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er an ic t

a ilieka er ee ic t

nior S ite ee ic t

E tra:  ag a to r (e cl  bran sto ) gratis per ka er per verblij

Vroegboekkorting: in ien geboekt voor   bij verblij  t ssen  en  

en t ssen  en  in ien geboekt voor   bij verblij  t ssen  

en  en t ssen  en  in ien geboekt voor   bij verblij  t s-

sen  en  en t ssen  en 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  reisa vise r o  

be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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GRIEKENLAND  or   erkira

GRECOTEL IMPERIAL CORFU
ACTIVE | FAMILY I HERITAGE

�  �  �  �  �

Panorama Kamer Zeezicht

ie  in et aanbo  van Silverjet Vakanties is et grote en l e stran otel 

recotel or  I perial gelegen op et groene sc iereilan  o eno  oals e 

naa  al oet ver oe en een groots i peri  aar  niets te kort lt ko en  

en per ect voor a ilies aar ook voor stellen  recotel or  I perial is n 

van e eest in r k ekken  gelegen otels van riekenlan  oog boven 

e olij gaar en aan et ein e van et panora isc e sc iereilan  o eno  

aan  in een erel  van olij bo en aan ee  ar er  pal en  stran baaien  

lekker eten en een ijne pro ena e  et sta je assia ligt op ca  k  rij en  e 

l c t aven van or  ligt op ca   a to in ten

FACILITEITEN
i e entree et receptie en grote lobb  et it oeken in et oo gebo  

al aar e c eck in plaats vin t on er et genot van een elko st rankje  Voorts 

besc ikt et otel over een l e boetiek   bars en  resta rants  tnessr i te  

atersport (tegen betaling)  A p itrite ikcentr  en  b iten e ba en 

( aarvan  ver ar  in april  ei en oktober) en  over ekt oet ater e ba  

van  (ver ar  ei  oktober)  Aan et stran  ligstoelen en parasols  e 

li ir Spa et  ver iepingen besc ikt over een binnen e ba  recotel i s 

l b  voor lee tij en van  t   jaar  en reco Teens vana   jaar

ij on epos geniet  van et ontbijt en inerb et  aangev l  et live cooking

Aristos  la carte resta rant is vernoe  naar e riekse sc eepvaart agnaat 

Aristoteles nassis et een ver ijn e rans geori nteer e ke ken  ali Sea oo  

aar  k nt genieten van e verse vangst van e ag  erlin s ar esta rant 

et sion gerec ten ge nspireer  op e A iatisc e en atijns A erikaanse 

ke ken  e Italiaanse Trattoria  ine ar et naastgelegen elateria  Alkinoos 

ar lo ngebar voor een cocktail bij onson ergang  ali eac  ar voor snacks 

en rankjes aan et stran  sse s ocktail Terrace bij et e ba  en tot 

slot anilia  voor een tra itioneel riekse ke ken (reserveren verplic t)  

ACCOMMODATIE
e  co ortabele ka ers  s ites  b ngalo s en villa s ijn klassiek en 

s eervol ingeric t en vor en een i  van o ern en a t entiek  Alle voor ien 

van kingsi ebe  o   aparte be en  atscreen tv  ko e  en t ee et aciliteiten  

inibar  i  kl isje en aircon itioning  ar eren ba ka er et inloop o c e  

ba jassen en slippers  alkon o  et terras et itje  

elu e Kamer ee icht (ca    a   vol  o   vol    kin )  openplan 

ka er gelegen in et oo gebo  op e e  e o  e ver ieping  ar eren 

ba ka er et inloop o c e  alkon et itje en ( ij ) ee ic t  

Panorama Kamer ee icht (ca    a   vol )  openplan ka er et 

o ten parketvloer en ka er oge ra en  gelegen in et oo gebo  op e e 

o  e ver ieping  alkon et itje en panora isc  ee ic t  

Cruise Kamer ee icht (ca    a    vol )  gelijk aan panora a ka er 

maar hoger gelegen.

elu e ungalow ee icht (ca    a   vol  o   vol    kin )  openplan 

b ngalo  gelegen et t inge eelte  op e e ver ieping  a ka er et ba  o  

o c e  alkon et ee ic t  

amilie ungalow Open Plan Gedeeld wembad (ca    a   vol    

kin )  co ortabele a ilieka er et t eepersoonsbe  en  so abe en  

Toegang tot de tuin met gedeeld zwembad en ligbedden.  

Voor overige ka ert pes ie on e ebsite

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van T essaloniki  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e et verblij

Kamertype apr jun aug okt

el e a er ee ic t

anora a a er ee ic t

el e a liie S ite ee ic t  

S i  p nior ngalo  S ite  

Vroegboekkorting: Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van 

 t    bij verblij  van  t   en van  t   

en  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   bij verblij  van 

 t   en van  t    bij verblij  van  t   

en van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 
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essong i  or   GRIEKENLAND

THE OLIVAR SUITES
BOUTIQUE | CULINAIR I WELLNESS

�  �  �  �  �

Premier Pool Suite

elko  bij T e livar S ites op or   ier vin t  prac tige s ites in retro c ic 

stijl op een e ee s lan goe  et veel olij bo en  gelegen in et prac tige 

lan sc ap van e i oostk st van or  aan e Ionisc e ee  T e livar S ites 

ec t veel aar e aan r aa ei  on er l e en co ort it et oog te 

verlie en e persoonlijke aan ac t van et personeel orgt ervoor at et  

aan niets ontbreekt en at  k nt genieten van een elver ien e vakantie  e 

l c t aven van or  ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
Stijlvolle entree et receptie  lo nge en lobb bar  In it gebo  vin t  ook 

e tness en s eervolle Spa aar  eerlijk k nt ontspannen tij ens  

verblij  op or  et otel besc ikt voorts over een beac  ront pool et 

onneterras en poolbar  gren en  aan et stran  on o  et o erne 

e ba  staan l e ligbe en  ier serveert libar  ver rissen e rankjes  

eerlijke riekse e es en ge on e sala es  ij l a  k nt  terec t 

voor een innovatieve e iterrane l nc  en o  iner  e ec tive e

kok Sp ros Vo lis as et een sc at aan ervaring is altij  op oek naar 

nie e s aken en creatieve gerec ten  ijn i  van or otisc e en riekse 

kookk nsten s elten sa en et e s akelijke recepten it groot oe ers 

kookboek  r aa  eten berei en or t ier tot k nst ver even   et n  

gaat o  een in or ele e e  aan et e ba  o  een stran iner tij ens 

onson ergang  ineren bij l a  is een nieke ervaring voor  s aakpapillen

ACCOMMODATIE
o erne en stijlvol ingeric te s ites o geven oor een olij gaar  Alle 

s ites ebben een kingsi ebe  aircon itioning  i  tv  kl isje  ko e

t ee et aciliteiten  inibar  ba ka er et o c e  l e artikelen in e 

ba ka er  aar roger  ba jassen en slippers  

Junior Suite Tuin icht (ca    a   pers )  co ortabele ka er op e 

eerste ver ieping et balkon et itje  te i en van een itb n ige olij gaar

Junior Pool Suite Tuin icht  (ca    a   pers )  elegante s ite gelegen op 

e begane gron  van aar  irecte toegang ee t tot terras et itje  ligbe en 

en priv e ba

E ecutive Pool Suite Tuin icht (ca    a   pers )  r i e s ite et aparte 

oon  en slaapka er in ar e ac te tinten voor een ge ellige en ontspannen 

s eer  i e t in et itje  ligbe en en een priv e ba

Cor ot Pool Suite Tuin icht (ca    a   pers )   slaapka er s ite (  et 

kingsi ebe   et aparte be en)  ei e ka ers ebben een eigen terras  e 

aster slaapka er ee t toegang tot et priv e ba

Premier Pool Suite (ca    a   pers )  s ite et aparte oon  en 

slaapka er  voor ien van kingsi ebe  i  b itenterras et priv e ba  

i eaal voor een l e a ilievakantie

Riviera Suite ee icht (ca    a   pers )  e e open plan s ite bie t een 

ongeevenaar  it ic t op e Ionisc e ee en is gelegen op e eerste ver ieping  

e s ite besc ikt over een ba ka er et ba  en balkon et itje en ligbe en

Ionian Pool eachfront Suite (ca    a   pers )  c ar ante s ite et 

t ee ka ers  elke oor i el van een sc i e r kan or en gesc ei en  

Voor ien van kingsi ebe  sc rij ta el et ver onken tv  it oek en t ee l e 

ba ka ers aarvan  et vrijstaan  ba  e kn sse t in bie t veel privac  en 

grenst aan et stran  aar  eigen ligbe en voor  gereserveer  klaarstaan

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van or  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

nior S ite T in ic t

ec tive ool S ite T in ic t

Ionian ool eac ront S ite

Gratis nachten:  en  bij verblij  van  t   en van  t  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

elkomstattentie: elko st rankje  bij aanko st en ineraal ater en een es ijn op e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 
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GRIEKENLAND | Corfu | Benitses

ANGSANA CORFU RESORT & SPA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS 

�  �  �  �  �

Angsana or  is et eerste resort van e A iatisc e otelketen at ijn 

e ren ee t geopen  in ropa  In e ba plaats enitses op een e veltop 

aan e estk st van et eilan  bie t Angsana or  een spectac lair it ic t 

over et t rkooi en ater van e Ionisc e ee  en verblij  ier is iterst 

gesc ikt voor o el een eerlijk a ilievakantie  alsook een ro antisc e en

o  ellnessvakantie  voor elk at ils  en be oek aan e oo sta  or

sta  oor e eilan be oners erk ra genoe  en gelegen op ca   k  ag 

eigenlijk niet ontbreken  e l c t aven ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Via een ooi geplavei e eg ie e velop aarts voert langs o e olij bo en  

bereikt  et plein et e r i e entree  eceptie et stijlvolle lobb  et itjes  

boetiek en Angsana aller  et enor e b iten e ba  is o geven oor 

eer ere terrassen et ligbe en en parasols  et priv stran  ligt on eraan 

e e vel en is via een t nnel on er e eg o  et e gratis inib s van et 

otel te bereiken  p et stran  vin t  e eral  eac  l b et ligbe en  

parasols en atersport ogelijk e en  Voor e kleine gasten is er e angers 

l b et agelijks iverse activiteiten on er s pervisie van een pro essionele 

begelei ing  oven ien is er een apart kin er e ba  eer ere alen 

on ersc ei en is e Angsana Spa et ver ar  binnen e ba  sa na en 

a a   be an elka ers incl sie   b iten Spa paviljoens  Tevens is er een 

eer r i e tnesscl b te vin en en een oga pla or  

 verblij t op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  Voor et ontbijt 

en iner k nt  terec t in et en o sai et een internationale kaart en 

So rito is er voor l nc  en iner et eerlijke lokale specialiteiten  ij et tren  

resta rant o  geniet  van Asian sion en bij et ic elinsterrenresta rant 

otrini staan over eerlijke e iterrane gerec ten op e kaart  Starboar  

o nge is e plek voor cocktails  kleine apjes en rankjes  e A o nge is e 

ko e  en t eelo nge aar tevens snacks verkrijgbaar ijn en in e V o nge 

staan nger oo apjes klaar  e S nrise ool ar is voor e otisc e cocktails  

ACCOMMODATIE
e  l e e s ites en  villa s  e s ites in et sc itteren e oo gebo   

ijn alle voor ien van aircon itioning  tv  ko e t ee et aciliteiten  inibar  

kl isje  ba jas  slippers  alkon o  terras et itje  e vrijstaan e o ern (ca  

ingeric te villa s  voor ien van alle ge akken  bie en alle ee ic t en liggen 

versprei  in e ooi aangeleg e t inen

Hill View Grand King (ca    a   pers )  r i e ka er et kingsi ebe  o  

t ee aparte be en en so abank  ba ka er et o c e en balkon et itje en 

lan ic t  ok boekbaar et ee ic t

Junior Suite ee icht (ca    a   pers )  r i  oon  en slaapge eelte 

et so a  oor een an  gesc ei en  n s ite ba ka er et ba  en separate 

o c e  balkon et itje en ee ic t

Suite ee icht (ca    a   pers )  aparte oon  en slaapka er et it  en 

eet oek  n s ite ba ka er et ba  en balkon et ligbe en  itje en ee ic t  

Corner Suite (ca    a   pers )  r i e s ite et aparte Slaapka er  

oonka er et it oek en eetta el  n s ite ba ka er et ba  i  terrras 

et itje  ligbe en en prac tig ic t op ee

Pool Villa ee icht (ca    a   pers )  open plan oon  en slaapge eelte 

et so abe  ba ka er et ba  root terras et o ten ek et ligstoelen 

en parasols  priv e ba  en ee ic t  ok boekbaar et  o   slaapka ers

Voor overige ka ert pes ie on e ebsite  o  vraag  reisa vise r

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van or  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr     jun      aug          okt

T eepersoonska er ee ic t 

orner S ite 

ool villa ee ic t

Hone moon: r it  elko st rankje  elijksgesc enk  be ecoratie en ba cere onie  

Vroegboekkorting:  in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor  

elkomstattentie:  elko st rankje en es ater op e ka er bij aanko st

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Tweepersoonskamer Zeezicht
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enitses I or   I A

Angsana Spa

A Lounge

2 slaapkamervilla met privé zwembad
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DOMES MIRAMARE
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  �

Pavilion Retreat

it e cl sieve a lts onl  resort is gelegen op een toplocatie irect aan et 

stran  in een ee eno e olij gaar  et een prac tig panora isc  it ic t 

over e Ionisc e ee en e k stlijn van et riekse vastelan  et resort is 

ge nspireer  op et c lt rele er goe  van or  ier or en o e ele enten 

geco bineer  et e en aagse l e  et resort is tevens on er eel van e 

r  ollection en et is iter ate gesc ikt voor stellen en one ooners  

asten ijn elko  vana   jaar  or sta  ligt op ca   in ten rij en van 

et otel  e internationale l c t aven van or  ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
 ko t binnen in e raaie en r i e lobb  van aar  een sc itteren  it ic t 

ee t  r ijn t ee e ba en  Voor e sportlie ebbers is er een tnessr i te 

en en kan op et stran  iverse atersporten beoe enen oals  eilen  iken  

akeboar en en tal van an ere sporten  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  Voor et iner k nt  terec t bij 

et akris resta rant  ier or en voorna elijk e iterrane en or otisc e 

gerec ten geserveer  e e or en berei  oor een ic elin sterrenc e  ij 

 astrono  k nt  genieten van o el internationale als locale c isine  

ent  gek op s s i  an ra en ij  e a  ar aan  een s s i  en cocktailbar  

ij e Ver e ar staan nger oo  san ic es en cocktails klaar  In e l  ar 

rinkt  een rankje bij et aar v r et op e ac tergron  een aangenaa  

pianospel  et is ook ogelijk  te laten ver ennen en gebr ik te aken van e 

b tlerservice  In e So a Spa in e VI  area k nt  eerlijk tot r st ko en en 

er ijn allerlei ogelijk e en voor assagebe an elingen en t erapie n  ok 

is er een bea t salon

ACCOMMODATIE
et resort bestaat it  l e ka ers  elegante s ites  r i e resi enties en 

priv villa s  r ijn  oo gebo en aar en e eral  etreats  e eral  

S ites en e eral  esi ences kan vin en  aarnaast is er een e cl sie  

ge eelte aan et ater et e avilion S ites  e avilion etreats en e  

Villas  Alle voor ien van aircon itioning  atscreen tv  ko e t ee et aciliteiten  

inibar  aar roger  kl isje en een balkon o  een terras  e A T  iving 

Selection ka ers (aangegven et ) ebben  toegang tot e a te iving 

oo  incl sie  apjes  rankjes  a sc ei spresentje  oo k ssen en  en 

pre i  ba pro cten

Emerald Retreat (ca    a   pers )  r i e ka er et ba ka er en 

inloop o c e  Terras o  patio et t in ic t  ok te boeken et ee icht.

Emerald Suite ee icht (ca    a   pers )  s ite et kingsi ebe  a ka er 

et inloop o c e en aarnaast nog een gastentoilet et inloop o c e  S ite 

et patio o  terras en it ic t op ee

Emerald Suite eachfront (ca   a   pers )  irect gelegen aan et 

stran  et een patio o  terras en panora isc  it ic t op ee

Emerald Residence -  slaapkamer ee icht  (ca    a   pers )  

resi ence et een slaapka er en een ba ka er et inloop o c e  en balkon 

et it ic t op ee en e olij gaar  ok te boeken et 2 slaapkamers .

Pavilion Retreat ee icht met Jacu i  (ca      a   pers )  et een 

grote veran a van   et een b iten o c e en jac i

Pavilion Retreat Waterfront* (ca      a   pers )  irect gelegen aan 

ee et een   grote veran a

  

Voor overige ka ert pes en eer in or atie ie on e ebsite

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van or  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e 

l c t aven

Kamertype                  apr        jun aug okt

eral  etreat ee ic t

eral  S ite eac ront

avilion etreat ee ic t et ac i

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t    in ien geboekt voor  

 in ien geboekt voor   in ien geboekt voor  en  in ien geboekt 

voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen vraag  reisa vise r o  

be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

GRIEKENLAND | Corfu | Moraitika
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GRIEKENLAND  reve a  arga

MARBELLA ELIX
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �   

it eer l e en elegant ingeric te resort is gelegen aan een versc olen baai  

o oo  oor bo en  et kie elstran  en el er ater  ar ella li  otel 

bevin t ic  in e lan elijke streek arga ie beken  staat van ege e tra itioneel 

riekse gastvrij ei  en orpjes ie nog niet ont ekt ijn oor toeristen  et 

ac terlan  no igt it voor een an eling oor e ee eno e pijnboo bossen 

o  een be oek aan e overblij selen it e riekse o ei  e elegante ka ers 

en s ites  aarvan een aantal et priv e ba  bie en sc itteren  it ic t 

over e t rkooi en Ionisc e ee en et stran  p o el sportie  als c linair 

gebie  lt  ier niets te kort ko en  aast itgebrei e kin er aciliteiten bie t 

et resort goe e Spa ogelijk e en en sport aciliteiten voor jong en o  o 

k nt  een korte an eling aken on er begelei ing van een gi s over e 

Ancient i okastro Trail  An ere ogelijk e en ijn  o ntainbiken  eilen  

ka akken en tennis  p et r i e priv stran  ook bereikbaar per li t  staan l e 

ligbe en et parasols  eac service aan e ig  ar ella li  gesc ikt voor 

o el a ilies et (kleine) kin eren als voor koppels  bie t  in een ijne en 

l e o geving alles at no ig is voor een ontspannen  orgelo e vakantie  e 

l c t aven van reve a ligt op ca   r en  in ten rij en

FACILITEITEN
In e enor e esign ingeric te lo nge et receptie or t  blik eteen 

getrokken naar e oge ra en ie rontaal ic t bie en op e bla e ee  

p e r i e terrassen et ee ic t vin t  co ortabele lo ngeplekken  r 

is een groot e ba  et poolbar en apart kin erba  et e ba  or t 

o ring  oor een onneterras et ligbe en en parasols  p et stran  

k nnen otelgasten ook gebr ik aken van ligbe en en parasols  Tevens is 

er beac service en een ge ellige stran bar  e tnessr i te besc ikt over 

o erne (car io ) apparat r  Ver er ijn er  tennisbanen en agelijks oga  en 

balessen  Voor e je g  is er een speelt in en or en er iverse activiteiten 

georganiseer  aast e ki scl b voor kin eren van  t   jaar is er een 

cr c e voor e allerkleinsten (  aan en t   jaar)  In e aan en j li en 

a g st s is er voor teenagers (  t   jaar) een apart activiteitenprogra a  

In e o erne en stijlvolle li ir Spa b  a ar  inning Spa ran  Aria ne 

At ens vin t  een jac i  stoo ba  en sa na  e Spa besc ikt tevens over 

be an elka ers voor assages en sc oon ei sbe an elingen  

e ver orging is op basis van al pension  Tegen een toeslag reserveert  

volpension aarbij  naast e l nc es ook   een  la carte iner aangebo en 

krijgt  In ien  kiest voor Itra All Incl sive or t  verblij  itgebrei  et alle 

rankjes bij  aaltij en  l nc  bij In igo  A re      la carte per eek en 

een ine t in een eer goe  lokaal resta rant  Tevens toegang tot alle bars 

tot  r  et e iterrane b etresta rant Sa ron is geopen  voor ontbijt  

l nc  en iner  aarnaast ijn er e volgen e  la carte resta rants  earl bie t 

e iterrane specialiteiten en itsteken  geselecteer e ijnen  e In igo ool 

esta rant  ar serveert lic te (ook vegetarisc e) l nc es en sala es  et 

A re eac  esta rant  ar ligt besc t op et stran  ier or en e ge ele 

ag rankjes en lekkere l nc es berei  ij e b  ar et panora isc  

it ic t over ee geniet  van een cocktail  Ten slotte is er rs roo service  

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ebben een o erne  stijlvolle en lic te inric ting en 

bie en ee ic t vana  et balkon  Alle voor ien van aircon itioning  atscreen tv  

inibar  espresso apparaat en kl isje  a ka er et regen o c e

Superior Kamer (ca    a   pers )  co ortabele ka er et so abe  

balkon en ee ic t  ok te boeken als -persoonskamer et een speciale prijs

elu e Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  r i e ka er et balkon 

en ee ic t

elu e Tweepersoonskamer Swim p (ca    a   pers )  r i e ka er 

et balkon  ee ic t en priv e ba  (ca   )

Familiekamer (ca    a   pers )  r i e ka er et  so abe en  balkon 

en ee ic t

amiliekamer Swim p (ca    a   pers )  elegante open plan ka er et 

 so abe en  balkon  ee ic t en priv e ba  (ca   )

Superior Familiekamer Interconnecting (ca    a   pers )   ka ers et 

 ba ka ers   balkons en ee ic t

Junior Suite Panorama* (ca    a   pers    kin )  eer elegante en 

r i e ka er et  so abe en  balkon en ee ic t

Junior Pool Suite Panorama* (ca    a   pers    kin )  eer elegante en 

r i e ka er et  so abe en  balkon  ee ic t en priv e ba  (  )
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arga  reve a  GRIEKENLAND

Family Suite* (ca    a   pers    kin )  eer elegante en r i e 

slaapka er  oonka er et  so abe en  eer r i  balkon en ee ic t

Family Suite Private Pool* (ca    a   pers    kin )  eer elegante en 

r i e slaapka er  oonka er et  so abe en  eer r i  balkon  ee ic t en 

priv e ba  (ca   )

Deluxe Pool Suite* (ca    a   pers    kin )  eer elegante en r i e 

s ite slaapka er et  so abe en  eer r i  balkon  ee ic t en in nit  

priv e ba  (ca   )

aisonette Suite Priv wembad  (ca    a   pers )  in ple  p e 

begane gron  oonka er   so abe en  ba ka er  terras et ee ic t 

en priv e ba  (ca   )  p e eerste ver ieping  slaapka er et 

woonkamer.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  al pension  vliegreis 

naar en van reve a  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven  

Kamertype mei jun aug okt

S perior a er

a il  oo  S i  p

nior ool S ite anora a

 Signature suite-program  e tra voordeel bij de e kamert pes bij verblijf van min  7 nachten:

vroege c eck in  late c eck o t  ins ite elko stattentie  stran tas  t rn o n service  klein ge-

sc enk bij c eck o t    ets r (per verblij )    in  oo  en nek assage per s ite en  

 ijnproeverij 

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   

en  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   bij verblij  van 

 t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Deluxe Twepersoonskamer Swim Up
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IONISCHE
ZEE

Zakynthos

Vassilikos

Tragaki

Agios Nikolaos

Kalamaki
Zante Maris Suites

Olea All Suites
Lesante Classic

Lesante Blu
Porto Zante

Lesante Cape

Contessina 
Suites & Spa

Hotel Contessina

o es A l s ante

Shipwreck
Beach

ZAKYNTHOS

ak nt os is een bij on er groen eilan  et itte an stran en en lie ijke orpjes aan e el erbla e ee  

p so ige plekken is e k slijn grillig et rotsen en grotten  r een bootje en be on er et eilan  vana  e aterkant

eerst een aangena e s eer  en staan persoonlijk 

service en r aa ei  oog in et vaan el

AUTOHUUR
e otels op ak nt os bie en ij incl sie  

priv trans ers aan  In plaats iervan k nt  ook 

kie en voor een ra to o  voor een paar agen 

een a to ren en e e bij  otel laten be orgen

• SPECIAAL AANBEVOLEN
p ak nt os ebben et l e orto ante en esante

ape ons art gestolen  

ijk op pagina  en  

Ten esten van et vastelan  van riekenlan  

ligt ak nt os  aar  geniet van et e iterrane 

kli aat et in e o er aan en vrij el altij  

zonnig en aangenaam warm weer. De oude 

orpjes  prac tige stran en o geven oor steile 

rots an en en et el ere ee ater aken it 

eilan  tot een nieke beste ing voor een per ecte 

stran vakantie  

e iens aar ig ei  n er n van et eilan  

ijn e eno enale la e rotten  aar een 

nieke lic tinval orgt voor een bij on er spektakel  

at ook niet overgeslagen ag or en tij ens een 

verblij  op et ooie eilan  ak nt os is  avagio 

eac  at et et beroe e sc eeps rak n van 

e eest ge otogra eer e stran en ter erel  is   

k nt et sc eeps rak at in  op e klippen liep 

alleen per boot be oeken  Vana  e kli  bovenaan 

aakt  el  e ooiste oto s  

en aantal stran en is besc er  nat rgebie  

van ege e sc il pa en ie ier broe en en leven   

e en en onneba en is geen problee  aar 

een aantal st kken stran  is a gesc er  et 

stran  bij o es A l s ante in aganas ee t een 

a gesc er  stran   vin t ier geen ligbe en 

op et stran  aar  k nt el naar artel st 

zwemmen in de zee.

ij Tsilivi bie en ij et eer aals on ersc ei en 

en r stig gelegen lea All S ite otel aan  

alsook et naastgelegen ante aris S ites  

ei en voor a lts onl  vana   jaar en o er

Iets eer naar et centr  toe bie en ij et 

ge ellige a ilie otel  esante lassic otel aan  p 

loopa stan  van et stran  van Tsilivi ligt et a lts

onl  otel ontessina S ites  Spa aar  ook voor 

ellness aan et j site a res bent  ilt  et  

ge in op reis  an is et bo oc i e ontessina 

Hotel een goede keuze.

ij Tragaki ligt et a lts onl  otel esante l  

aar  in alle r st k nt genieten van prac tige 

panora isc e verge ic ten en van c linaire 

lekkernijen  Voor ltie e privac  is e l e i ea a  

orto ante Villas  Spa e aanra er  In Akrotiri in 

een ee eno e olij boo gaar  ligt esante ape 

esort  Villas aan ee te sc itteren  In it otel 

ak nthos Jan eb rt Apr ei Jun Jul Aug Sep Okt Nov ec

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag

Navagio Beach
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Tragaki  ak nt os  GRIEKENLAND

LESANTE BLU
ADULTS ONLY | DESIGN | HONEYMOON

�  �  �  �  �

Deluxe Pool Suite

abij et pittoreske orpje Tragaki ligt et a lts onl  otel esante l  oals 

e naa  al oet ver oe en ligt et resort aan et bla e ater van e Ionisc e 

ee  et e en aagse ont erp en e state o t e art tec nolog  ko en sa en 

in e stijlvol ingeric te s ites ie alle ee ic t ebben en vrij el alle aal 

over een eigen e ba  besc ikken  et li aatsc ap van e prestigie e 

ea ing otels o  t e orl  groep staat garant voor een oog servicenivea  

et is i ers all abo t o  et ge ellige centr  van ak nt os sta  et 

bo levar  en pleinen ligt op ca   in ten en et vliegvel  op ca   in ten 

rij en  

FACILITEITEN
raaie entree et receptie en lo nge  et otel besc ikt over een in nit pool 

et jac i  onneterras en poolbar  r is irecte toegang tot et stran  et 

ligbe en en parasols  e ssence Spa bie t  een r i e ke e aan assages 

en lic aa sbe an elingen  aarnaast is er een ver ar  binnen e ba  

jac i  sa na  a a  en tnesscenter et o erne apparat r  a 

sport k nt  ook terec t op e tennisbaan  et otel besc ikt over een eigen 

elikopterplat or  

e ver orging is op basis van logies ontbijt   ee t e ke e it versc illen e 

resta rants en bars  o at er voor ie er o ent van e ag en voor elk at 

ils is  aia is et oo resta rant voor ontbijtb et en et iner  et  la carte 

resta rant elia serveert internationale go r etgerec ten  ij ra en  aan ier 

voora  een reservering te aken  eker in et oosei oen  e ren e e ag 

k nt  in e stria ool ar  esta rant et riekse en e iterrane ke ken 

terec t voor lic te aaltij en  snacks en verkoelen e rankjes  e s eervolle 

Al ra eac  ar is over ag geopen  voor o a  ko e  t ee en cocktails  In e 

anora a a pagne ar geniet  van e prac tige onson ergang  

ACCOMMODATIE
Alle  s ites ebben een o erne inric ting en bie en alle it ic t op e 

Ionisc e ee  e s ites besc ikken over een kingsi ebe  aircon itioning  

atscreen tv  bl etoot speakers  inibar  espresso apparaat  kl isje en 

ba ka er et ligba  en separate o c e  alkon o  terras et ee ic t

Suite ee icht (ca    a   vol )  co ortabele open plan oon

slaapka er et so a  i  balkon et een antastisc  panora isc  it ic t 

op ee

Signature Pool Suite (ca    a   vol )  open plan oon slaapka er et 

so a en ee ic t  i  terras et ligbe en en itje  et versc a t toegang tot 

et e ba  van   at oor een laag rtje or t gesc ei en van et 

naastliggen e e ba

Honeymoon Pool Suite (ca    a   vol )  open plan oon slaapka er  

et een e elbe  en ro antisc  ingeric t  a ka er et jac i en separate 

o c e  Vana  et r i e terras toegang tot e ba  van   at oor een 

laag rtje or t gesc ei en van et naastliggen e e ba  

Deluxe Pool Suite (ca    a   vol )  s ite et open plan oon

slaapka er et it oek en grote ron e jac i  i  terras et itje  ligbe en 

en een priv e ba  van   

Royal Grand Pool Suite (ca    a   vol )  in ple  et op e begane 

gron  een oonka er et it oek  eetta el  sc rij ta el  inloopkast en toegang 

tot e t in et irecte toegang tot et elipa  Voorts een r i  terras et itje  

ligbe en en priv e ba  van   p e bovenver ieping een slaapka er 

et jac i  ba ka er en balkon

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van ak nt os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

S ite ee ic t

Signat re ool S ite

one oon ool S ite

o al ran  ool S ite

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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GRIEKENLAND  ak nt os  Akrotiri

LESANTE CAPE RESORT & VILLA’S
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

�  �  �  �  �    DELUXE

it prac tige nie  en eer r i  opge ette otel ligt op een raaie en 

bij on ere locatie  pal aan ee en in een ee eno e olij boo gaar  esante 

ape  on er eel van e l e otelketen esante op ak nt os  al eenie er 

aanspreken ie van l e elegantie et een r aa  tintje o t en van e 

ar e riekse gastvrij ei  aar et lan  o o  beken  staat  esante ape 

is als een klein rieks orp gebo  aarbij e arc itect alle s ites en villa s 

veel r i te en privac  ee t gegeven  e r stieke a biance  et gebr ik van 

l e lic te aterialen oals ar er  o t en glas o el binnen als b iten  e 

o e olij bo en er en er op et lan goe  en e knalro e bo gainville aken 

 vakantie ier b itenge oon prettig  it gerie elijke kleinsc alige resort al 

vooral bij ge innen et (kleine) kin eren in e s aak vallen van ege e riante 

s ites en villa s en e vele aciliteiten  aar ook koppels llen eer tevre en 

ter gkijken op n verblij  r ijn eer ere e ba en o ring  et l e 

lo ngebe en en een s al priv stran  e in en ige ens or t ier ook 

niet vergeten  er is een r i e ke e aan ijne resta rants en ge ellige bars  e 

l c t aven van ak nt os ligt op ca   k  esante ape open e op  j ni  

haar deuren.

FACILITEITEN
i e lobb  et lange  oge raa partijen  rs receptie en co ortabele 

itjes  oor i el van een trap o  li t bereikt  e serene Spa ie  et gevoel 

gee t van een l e o eins ba is  et ver ar e e ba  e vele spa

ogelijk e en en et overvloe ige gebr ik van lic t ar er orgt voor een 

el a ige r st  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  In lea ain 

esta rant geniet  van een eer itgebrei  ontbijtb et  esta rant ovita is 

e ge ele ag geopen  voor l nc  en iner  e ec te ijnproevers llen n 

art op alen bij iore ine ining  Voor e ge ellige avon ren bent  van arte 

elko  in T e oble ar voor een goe  glas ijn en signat re cocktails  In 

e ovita ool ar geniet  tevens van eerlijke rankjes en e a eac  

ar ver orgt versberei e sapjes en an ere rankjes  Voor jonge gasten ee t 

e c e kok een speciaal en  ont ikkel  esante ape ee t een e se 

rookka er aar prac tige ijnen en iske s geserveer  or en  on o  

et pleintje vin t  een taverne in o riekse stijl et e beken e o ten 

stoeltjes en ontbreekt ook e bibliot eek et boeken in vele talen niet  In et 

kleine se  staan o e lan bo aterialen en ijn ook kle er rac ten te 

be on eren  Vana  et enor e in nit  e ba  en e r i e terrassen ron o  

kijkt  over e bla e Ionisc e ee  p et kleine priv stran  vin t  een aantal 

ligbe en en parasols  Sportlie ebbers k nnen terec t in e tnessr i te en 

op e tennisbaan  Ver er is er een anic re  pe ic re en kapper  

r aa ei  staat oog in et vaan el bij et anage ent van esante ape  

e oest in staat vol et r it en groente elke oor e c e kok et veel 

lie e ver erkt or en in e lekkerste gerec ten  oven ien or t ca   van 

et ar e ater via onnepanelen ver ar

ACCOMMODATIE
e  s ites bie en veel privac  en ooie it ic ten op e Ionisc e ee  e 

ijn r i  stijlvol ingeric t in ar e ac te tinten  et accessoires van o t en 

glas  e s ites besc ikken over aircon itioning  atscreen tv  i  espresso

apparaat en kl isje  e ar eren ba ka er ee t een aparte o c e  Terras 

et itje en ee ic t

Deluxe Suite (ca    a   vol )  l e en s eervol et kingsi e be  so abe  

ba ka er et o c e  Terras et itje  ok te boeken met ee icht  

Hone moon Suite met Jacu i en ee icht  (ca    a   vol )  prac tige 

ka er et so abe  groot terras et itje en jac i

Signature Pool Suite  (ca    a   vol  o   vol    kin )  elegante ka er 

et so abe  Terras et priv e ba  (ca   )  ok te boeken met ee icht  

Familie Pool Suite (ca    a   vol    kin )  raaie s ite et  

slaapka ers  een et kingsi ebe  en een et t inbe en   oonka ers en 

groot terras et  priv e ba en  (ca   )

e  villa s et veel privac  en rontaal ee ic t ebben een kingsi ebe  

ba ka er et o c e en een volle ig ingeric te ke ken  Voor e villa ligt et 

r i e terras et ligbe en en et priv e ba

Pool Villa -slaapkamer  (ca    a   vol )  aparte slaapka er et in e 

oonka er so abe  en ba ka er et aparte o c e  Terras et priv e ba  

(ca   ) en ee ic t

Pool Villa Premium -slaapkamer (ca    a   vol )  r i ere villa et 

priv e ba  (ca   ) en ee ic t

Signature Pool Suite
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Akrotiri  ak nt os  GRIEKENLAND

Pool Villa 2-slaapkamers met ee icht  (ca    a   vol    kin )  t ee 

slaapka ers et en s ite ba ka ers et aparte o c e  In e oonka er een 

so abank  riv e ba  (ca   )

Pool Villa 3-slaapkamers met ee icht  (ca    a   vol    kin )   

slaapka ers et en s ite ba ka ers  oonka er et so abank en r i  terras 

et priv e ba  (ca   )

Cape Pool Villa 3-slaapkamers met ee icht (ca    a   vol    kin )  

eer r i e en l e villa et  slaapka ers et en s ite ba ka ers en eer 

goe  ingeric te oonka er et r i te voor so abe  i  priv e ba

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis van 

en naar ak nt os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

el e S ite 

one oon S ite

a ilie ool S ite

ool Villa slaapka er (o b v   pers )

ool Villa slaapka ers (o b v  vol )

E tra: elko stattentie  es ijn  ater en r it in ien geboekt voor  

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen en aanbie ingen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Deluxe Suite
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GRIEKENLAND  ak nt os  Tsilivi

ZANTE MARIS SUITES
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | HONEYMOON

�  �  �  �  �

Junior Suite

Pool Suite

ante aris S ites is een s eervol a lts onl  co ple  aar een ac te 

at os eer voelbaar is en aar  or t ver elko  oor een oase van r st  

ante aris S ites ric t ic  op a lts onl  gasten ijn elko  vana   jaar  

et resort is gebo  op een e vel o ring  oor olij bo en boven e Tsilivi

baai en ee t een spectac lair it ic t over e Ionisc e ee  e arc itect r is 

in ar onie et e o geving en voor e inric ting en ecoratie van et otel is 

gebr ik ge aakt van voorna elijk aar etinten en nat rlijke aterialen oals 

ba boe  o t en riet  et ooie an stran  van Tsilivi  aar ook e bla e 

vlag appert  is et e gratis s ttleservice te bereiken  In e e ba plaats 

vin t  iverse inkels  resta rants en iverse stran bars  et centr  van e 

oo sta  van ak nt os ligt op ca   k  A stan  ca   k  e  l c t aven 

van ak nt os ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
e receptie is een i  van een tren  lo nge en een cocktailbar  et e ba  

or t o geven oor een teak o ten ek  et lig  en lo ngebe en en parasols  

e ante aris Spa is gespecialiseer  in ontspannen e be an elingen et o a  

nat rlijke ingre i nten rec tstreeks it e eigen kr i ent in  ier oor voelt 

 ic  irect rela ter  ok k nt  kie en voor een assage in e openl c t

assagekiosk  e gek ali ceer e Spa e e erkers staan te allen tij e voor 

 klaar o  een aangepast progra a naar  ensen te cre ren  Tevens een 

tnessr i te et o erne apparat r  

 verblij t bij ante aris S ites op basis van logies ontbijt  alpension is tevens 

ogelijk  e c e kok van et resta rant gebr ikt o veel ogelijk verse  lokale 

ingre i nten  o at  k nt genieten van et beste at e e iterrane ke ken te 

bie en ee t voor o el ontbijt als iner  oe s aakt per ectie  ie vraag or t 

irect beant oor  o ra  et speciaal ge i te elko st rankje van e ante 

aris ool ar proe t  e e bar ngeert als et kloppen e art van et otel  

Ie ere oens ag or en ier proeverijen georganiseer  en ie ere ater ag een 

ak nt iaanse avon  Ten slotte bie t et otel rs roo service

asten van ante aris S ites ogen ook gebr ik aken van e aciliteiten van 

et naastgelegen lea All S ite otel

ACCOMODATIE
e  ante aris s ites a e en privac  e lo nger i tes co pleteren it 

serene beel  Alle s ites ijn voor ien van aircon itioning  tv  koelkastje  kl isje  

ba jas en slippers  alkon o  terras

Deluxe Suite (ca    a   pers )  r i e open plan s ite gelegen op e 

eerste etage et balkon en ij ee ic t ee ic t  

Junior Suite (ca    a   pers )  eer r i e open plan s ite op e eerste 

etage  a ka er et ba  en separate o c e  alkon et ee ic t

Swim p Suite (ca    a   pers )  open plan s ite op e begane gron  

Terras et itje en lo nge ek irect aan et oor  s ites ge eel e e ba  

ee ic t

Swim p Junior Suite (ca    a   pers )  et een oor  s ites ge eel

verwarmd zwembad

Pool Suite (ca    a   pers )  open plan s ite op e begane gron  et 

groot terras (  ) et itje en lo ngebe  en priv e ba  (ca   ) et 

ee ic t

Honeymoon Suite (ca    a   pers )  o erne open plan s ite et groot 

terras (ca   ) en priv e ba  (ca   ) et ee ic t

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van ak nt os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamert pe mei jun aug sep

el e S ite 

nior S ite

S i  p S ite 

ool S ite 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen al pension  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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225 - SILVERJET VAKANTIES

Tsilivi  ak nt os  GRIEKENLAND

OLEA ALL SUITE HOTEL
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  � 

Junior Suite Landzicht

Cocoon Restobar

et tren  en ippe lea All S ite otel ligt boven Tsilivi op e e vel t ssen e 

olij bo en et sc itteren  it ic t over e Ionisc e ee en et ac terlan  van 

ak nt os  lea is een bij on ere co binatie van ater  lan  en l c t  gebo  

et nat rlijke aterialen ie per ect in ar onie ijn et e o geving  lea 

All S ite otel ee t een a ar  ge onnen voor est Interior esign  r ijn 

veel S i  p s ites et r i e e ba en en grote o ten onne ekken 

et aarop ikke atrassen o at  in alle co ort van e on k nt genieten  

agelijks gaat er eer ere keren per ag een gratis s ttleservice naar et 

an stran  van Tsilivi  Tsilivi is een kleine ba plaats et een ooie an stran  

en een ge ellige an elbo levar  et ippe beac  en cocktailbars  ak nt os

sta  et een ge ellig plein et taverna s ligt op ca   k  e l c t aven van 

ak nt os ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
In et oo gebo  bevin en ic  e receptie  lobb  bar en resta rant et bre e 

veran a s  et resort ee t in totaal   aan priv  en openbare e ba en 

ie ook op versc illen e nivea s gebo  ijn  ieraan liggen e S i  p 

S ites en e bar et ligbe en en parasols  e itgebrei e lea Spa strekt 

ic  it over   et een eer itgebrei  assorti ent aan be an elingen  

t erapie n en assages  Ver er een tnessr i te  bea t salon  anic re

pe ic re en een ogaplat or  Vana  o er  llen er een aantal keer per 

eek ogasessies en s nset e itations gegeven or en  In e boetieks k nt  

terec t voor resortkle ing  bijo  en tra itionele lokale pro cten  

e ver orging is op basis van logies ontbijt in l e b etstijl  et tevens 

 la carte gerec ten  al pension is tegen een toeslag ogelijk  ntbijt en 

iner or en geserveer  in ikron esta rant  ocoon estobar voor 

vr c tensappen en lic te snacks voor l nc  en iner en lo  ine  ine 

et spectac lair verge ic ten en een eg station en  elke is ontstaan it 

een sa en erking et et At eense esta rant aci co b  ikkei  e  ar 

serveert eerlijke riekse en internationale ijnen en e   ar is voor lokale 

ijnen en over eerlijke cocktails

ACCOMMODATIE
Alle  s ites ijn ingeric t in ac te aar etinten  et lic tgekle r  o t  

ba boe atten en nat rlijke aterialen et grote ra en aar oor er veel 

lic tinval is  Alle s ites besc ikken over aircon itioning  pla on ventilator  

inibar  tv  koelkastje  espresso  t ee et aciliteiten en kl isje  a ka er et 

inloop o c e  ba jas en slippers   

Junior Suite Land icht wembad icht ee icht (ca    a   pers )  open 

plan s ite et t eepersoonsbe  en so abe  alkon (ca   )  oekbaar in  

varianten  an ic t  e ba ic t o  ee ic t  elegen op e e ver ieping

Superior Swim p Suite Land icht wembad icht (ca    a   pers )  

open plan s ite et een terras (ca   ) gren en  aan een ge eel  e ba  

oekbaar et an ic t o  e ba ic t

Superior ater Suite wembad icht (ca    a   pers )  terras (ca   ) 

met loungebedden grenzend aan het gedeelde zwembad.

E ecutive Pool Suite Sunset (ca    a   pers )  eer r i e s ite voor ien 

van kingsi ebe  sc rij ta el en it oek  Terras van ca    et een in nit pool 

(ca   ) en it ic t over ak nt os  elegen op et oogste ge eelte van et 

resort

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van ak nt os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

nior S ite an ic t 

nior S ite ee ic t

S perior S i  p S ite an ic t 

ec tive S ite rivate ool S nset

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen vraag  reisa vise r o  

be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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226 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  ak nt os  Tsilivi

CONTESSINA SUITES & SPA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

�  �  �  �  �  

Upper Floor Suite

ontessina S ites  Spa is een o ern a lts onl  otel at een totaalpakket 

bie t aan e o erne rei iger van n  ver ijn  esign  eel erig groen  o erne 

voor ieningen gecobi eer  et e ar e riekse gastvrij ei

e ligging van et otel speelt ook eker een belangrijke rol ant et 

an stran  aar e l e lag appert  ligt op nog geen  in ten an elen  

oven ien loopt ier een ooi aangeleg e bo levar  et ge ellige cocktailbars 

et terrassen aan ee  et interie r van otel ontessina S ites  Spa straalt 

r st it oor et gebr ik van ar e aar etinten  nat rlijke aterialen en 

tren  accessoires  et na e jongere koppels beleven ier een ijne vakantie  

e l c t aven van ak nt os ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
e entree is ingeric t in bo e ien stijl  In e lobb  ie naa loos overloopt in 

e ontbijt area  vin t  co ortabele itjes  et ver onken e ba  is o ring  

et l e ligbe en en parasols  ij e poolbar van et e ba  geniet  

van lic te sala es  ge on e san ic es en ver rissen e signat re cocktails  

ocktails o  sapjes

en be oek aan e a ara Spa ag niet ontbreken tij ens  verblij  in 

ontessina S ites  Spa  e l e Spa bie t een bre e ke e aan assages en 

lic aa sbe an elingen en een be oek al eker bij ragen aan e r st ie  

oekt tij ens  vakantie o  e r kte van et agelijks leven even ac ter  te 

laten  aarnaast is er een o erne tnessr i te

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is  ogelijk  roe  

in et entika esta rant e s akelijke gerec ten ie ijn berei  oor c e

kok a aros ia antis  ie e tra itionele recepten van e Ionisc e eilan en 

o vor t tot e en aagse gerec ten van gastrono isc  topnivea  In ibole  

et ne ining roo gar enresta rant  k nt  genieten van een gangen 

eg station en  (reserveren verplic t)  Ten slotte is er e kn sse ijnkel er 

 ( ovantaTre) aar  verstel  lt staan van e r i e ke e aan ooie 

lokale en internationale ijnen ie ier gesc onken or en  

ACCOMMODATIE
e  s ites ijn in ar e  r stgeven e aar etinten ingeric t en besc ikken 

over aircon itioning  atscreen tv  i  koelkastje  ko e en t ee aciliteiten  

espresso apparaat  ars all bl etoot speaker en kl isje  

pper loor Suite (ca    a   pers )  co ortabele ka er  a ka er 

et o c e  aar roger  ba jas en slippers   alkon et itje en ic t op et 

e ba  elegen op e eerste ver ieping

pper loor Junior Suite (ca    a   pers )  co ortabele ka er  gelegen 

op e eerste ver ieping  et ba ka er et o c e  aar roger  ba jas en 

slippers  alkon et itje en  ic t op e t in  

Shared Pool Superior Suite (ca    a   pers )  r i e en co ortabele 

ka er et kingsi ebe  ba ka er et o c e  aar roger  ba jas en slippers  

Terras et itje en toegang tot ge eel  e ba  elegen op begane gron  

Private Pool Junior Suite (ca    a   pers )  r i e en co ortabele 

ka er et ba ka er et o c e  aar roger  ba jas en slippers  Terras et 

itje en priv e ba  elegen op begane gron  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van ak nt os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

pper loor S ite

pper loor nior S ite

S are  ool S perior S ite

rivate ool nior S ite

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen al pension  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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227 - SILVERJET VAKANTIES

CONTESSINA HOTEL
DESIGN | FAMILY I WELLNESS

�  �  �  �  �

otel ontessina  een co ortabel en toegankelijk sterren otel nabij et 

an stran  van Tsilivi  In et otel eerst een prettig lai back s eertje ron o  

het zwembad dat omringd wordt door luxe lounge- en ligbedden. Het interieur 

straalt r st en een ei  it oor et gebr ik van nat rlijke aterialen oals 

o t en ba boe  tren  accessoires en et ar e kle rgebr ik van e tinten 

ac tbr in en cr e  In ontessina otel llen et na e jongere koppels en 

a ilies et (kleine) kin eren ic  goe  ver aken  In e irecte o geving van 

et otel liggen eer ere ge ellige resta rantjes en (cocktail )bars   vin t e e 

o el in et orp Tsilivi als aan e bo levar  langs et an stran  ak nt os

sta  et een ooi plein en ge ellige taverna s ligt op ca   in ten rij en en 

e l c t aven van ak nt os ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
ij aanko st in ontessina otel or t  elko  ge eten oor et tea  bij 

e receptie  aar ic  ook een r i e en o ern ingeric te lo nge bevin t et 

een ge ellige cocktailbar  et oet ater e ba  et een apart kin erba  

is o ring  oor l e ligbe en en parasols  e ver orging is op basis van 

logies ontbijt  al pension is tevens ogelijk  et itgebrei e ontbijtb et  

aarbij e c e kok en ijn tea  veel gebr ik aken van ge on e lokale 

pro cten kan gen ttig  or en op et s eervolle al over ekte terras  In et 

Ve e a resta rant toont et tea  van c e kok risto oros eskias at p re 

ak nt isc e gerec ten een goe e co binatie vor en et e ranse ke ken  

ij et e ba  geniet  in e poolbar van lic te sala es  iverse san ic es 

en ver rissen e cocktails o  sapjes  

Voor een ltie e Spa ervaring k nt  in et l e vij sterren otel ontessina 

Spa  S ites terec t at op ca   a stan  ligt  e l e a ara Spa bie t een 

r i e ke e aan assages en lic aa sbe an elingen  

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn in r stige aar etinten ingeric t en voor ien 

van aircon itioning  atscreen tv  koelkastje  t ee et aciliteiten  espresso

apparaat  l etoot  speaker  kl isje  aar roger en strijk aciliteiten  a ka er 

et o c e  ba jas  slippers en l e toiletartikelen  

Tweepersoonskamer Superior (ca    a   pers )  kn sse ka er gelegen 

op e eerste o  t ee e ver ieping  alkon et itje en ic t op e ba  o  t in

E ecutive Loft (ca    a   pers )  gelijk aan e t eepersoonska er 

S perior   a er et e tra a biance oor oog pla on  elegen op e er e 

ver ieping  alkon et ic t op e ba  o  t in

Superior Kamer Sharing Pool (ca    a   pers )  co ortabele ka er 

et e tra so abe  Terras et itje en a be  et irecte toegang tot ge eel  

e ba  elegen op e begane gron

Suite Supreme (ca    a   pers )  s ite et e tra so abe  alkon et 

ic t op e ba  o  t in  elegen op e eerste ver ieping

Junior Suite met hottub (ca    a   pers )  co ortabele ka er et 

in oor ott b  Terras o  balkon et itje

Suite met Priv wembad (ca    a   vol   kin  o   vol )  s eervolle 

s ite et e tra so abe  Voorts een terras et itje en ligbe en bij  

priv e ba  e ka er ligt op e begane gron  en grenst aan e t in

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van ak nt os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar 

e l c t aven

Kamertype    apr jun aug okt

T eepersoonska er S perior  

S perior a er S aring ool

nior S ite et ac i 

S ite et riv e ba     

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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228 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  ak nt os  Tsilivi

LESANTE CLASSIC
FAMILY 

�  �  �  �   DELUXE

esante lassic otel  Spa (o cieel vij sterren) is gelegen langs e oostk st 

van et prac tige Ionisc e eilan  ak nt os  een paar in ten van et ge ellige 

orpje Tsilivi  it otel is li  van re erre  otels  esorts  et bie t e gasten 

een co ortabel verblij  et et klassieke  elegante ont erp van e ka ers  

s ites en openbare r i tes  et ijn all abo t o  et os is een verblij  in 

esante lassic een eest voor ie ereen  et openbare an stran  van Tsilivi 

ligt op ca    (loop )a stan  en e l c t aven van ak nt os op ca   k  

a stan  

FACILITEITEN
raaie entree et receptie en lo nge  et otel besc ikt over een groot e ba  

o geven oor ligbe en en parasols en een on iepe splas pool speciaal voor e 

kleine gasten  Sanitas er A a  (a gekort et S A) is atijn voor ge on ei  

oor ater  it e nieert e issie van e esante ellness  Spa  asten 

k nnen kie en it een versc ei en ei  aan ge ic tsbe an elingen  bo scr bs  

bo raps en assages  oven ien is er een a a  een ver ar  binnenba  

stoo ba  jac i  een volle ige sc oon ei ssalon en een tnesscentr  et 

ltra o erne apparat r  e ver orging is op basis van al pension  ec tive 

e  isis Tsetilas or t ge nspireer  oor ijn riekse a ko st en cre ert 

en s et verse eevr c ten it e Ionisc e ee  lokaal vlees  groenten 

en an ere pro cten ( et na e olij olie  oning en ro ijnen)  et A brosia 

esta rant (in e riekse t ologie voe sel van e go en) serveert ontbijt en 

iner  et ept ne  la carte resta rant et in r k ekken e open ke ken gee t 

 e kans o  e c e koks te be on eren ie be ig ijn et e berei ing van 

 gerec t  In e iano obb  ar  et een open terras (boven et e ba ) 

or en op speciale avon en live ja  o  klassieke concerten gegeven  e ectar 

ool ar ver orgt ge ren e e ag e poolservice en serveert s avon s 

signat re cocktails  

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites  ver eel  over rie gebo en et t ee ver iepingen 

besc ikken alle over aircon itioning  atscreen tv  v speler  kl isje  inibar  

ko e t ee et aciliteiten  a ka er et ba  en separate o c e  ba jas en 

slippers  

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  ka er et kingsi ebe  o  t inbe en  

so a  i  balkon et t in  o  e ba ic t

Premium Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  ka er et 

kingsi ebe  so a  i  balkon et t in  o  e ba ic t

Premium Executive Kamer (ca    a   vol    kin )  slaapka er et 

kingsi ebe  en oonka er et so a  i  balkon et e ba ic t

Deluxe Familie Kamer (ca    a   vol    kin )  t ee slaapka ers et 

verbin ings e r  en slaapka er et kingsi ebe  en een et t inbe en en 

so a  T ee ba ka ers en balkon et t in  o  e ba ic t

Senior Suite (ca    a   vol    kin )  slaapka er et kingsi ebe  en 

oonka er et so a  i  balkon et ee ic t

Superior Suite met Jacuzzi (ca    a   vol    kin )  slaapka er et 

kingsi ebe  en oonka er et so a  i  balkon et jac i en e ba ic t

Grand Suite met Jacuzzi (ca    a   vol    kin )  slaapka er et 

kingsi ebe  eetka er en oonka er et so a  i  balkon et jac i  

e ba  en ee ic t

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  halfpension, vliegreis 

naar en van ak nt os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

el e a er 

re i  el e a er

el e a ilie a er

S perior S ite et ac i

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen volpen-

sion  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e 

broc re
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229 - SILVERJET VAKANTIES

aganas I ak nt os  GRIEKENLAND

DOMES AULUS ZANTE
ALL-INCLUSIVE I FAMILY I WELLNESS

�  �  �  �   DELUXE

Tropical Serenity Retreat

e beken e otelgroep o es open e in j ni  een gloe nie  en r stig 

gelegen resort op een benij ens aar ige locatie aan et an stran  op 

ak nt os  o es A l s ante ligt in een besc er  nat rgebie  van e 

caretta caretta sc il pa  aan e pittoreske baai van aganas  o es A l s 

ante besc ikt over r i e ka ers en s ites en is voor o el ge innen als 

koppels eer gesc ikt  et leven ige orpjes in e b rt ie ic tbij genoeg ijn 

o  naartoe te lopen  en net ver genoeg o  r stig te k nnen ontspannen  is it 

otel ar  op eg naar een van e pop lairste otels van ak nt os te or en  

ante sta  ligt op ca   in ten rij en van et otel  e l c t aven ligt op ca  

 in ten rij en

FACILITEITEN
i e entree et lobb  en itjes  on o  et e ba  o erne ligbe en 

et l e atrassen  oor at et stran  besc er  nat rgebie  is  staan er op 

et stran  geen ligbe en  aar aan e ran  van et stran  op et resort staan 

ligbe en op een on ergron  van ijn an  o  o et stran gevoel te geven  In 

e l e So a spa geniet  van spabe an elingen en et o en it e tij  van e 

o e rieken aarbij recente geneestec nieken en res ltaatgeric te pro cten 

van et beken e erk IS or en gebr ikt  e alve e So a spa bie t 

o es A l s bij on ere e itatie sessies bij onsopgang aan en a a oga 

op een prac tige locatie aan ee  ier ko en lic aa  geest en iel in balans  

o es A l s ante bie t be alve e grote versc ei en ei  aan rieks eten 

ook an ere gebr ikelijke avorieten  evenals onbeperkt rankjes en cocktails  

onac s is et oo resta rant voor agelijks ontbijt en iner  bij e e aan et 

stran  k nt  terec t voor  la carte gerec ten  ianolia is een elegant a lts 

onl  resta rant en poolbar  aarnaast is er aretta eac  e t ee e  poolbar en 

ikia  een ge ellige cocktailbar  

ACCOMMODATIE
e  o erne esign ka ers  s ites en villa s ijn s eervol ingeric t in  een 

ar  kle rpallet et een l e itstraling en besc ikken over aircon itioning  

atscreen tv  i  kl isje  inibar en ko e t ee et aciliteiten  a ka er et 

o c e  alkon o  terras et itje  

e  inving Selection ka ers (aangegven et ) ebben toegang tot e 

 iving lo nge aar  ar e en ko e ranken  r it  sala es en snacks 

k nt n ttigen  Tevens geniet  bij e e ka ert pes van een pgra e en e tra 

services  aaron er en k ssen en  l ere ba pro cten   concierge en 

e cl sieve c eck in

Tropical Nest (ca    a   vol  )  ini alistisc  ingeric t et 

t eepersoonsbe  a ka er et o c e  Terras et itje en t in ic t  ok te 

boeken als Sapphire Nest et ee ic t

Sapphire Cocoon (ca    a   vol )  ingeric t et tropisc e ele enten 

et t eepersoonsbe  a ka er et o c e  Terras et itje en ee ic t

Tropical Serenity Retreat ( ca    a   vol )  r i e ka er ingeric t 

et tropisc e ele enten et t eepersoonsbe  en so abank  a ka er et 

o c e  Terras et itje en t in ic t  

Tropical Co  Nest  ca    a   vol   kin )  r i e ka er et 

t eepersoonsbe  en so abank  a ka er et o c e  Terras et itje en 

t in ic t

Grand Tropical Nest  (ca    a   vol    kin ) et t ee slaapka ers 

et t eepersoonsbe  T ee ba ka ers et o c e  Terras et itje en 

t in ic t  

Voor overige ka ert pes en ogelijk e en ie on e ebsite

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  all incl sive  vliegreis van 

en naar ak nt os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype                  mei      jun aug okt

Tropical est

Sapp ire ocoon

Tropical o  est  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   

 bij verblij  van   t   en van  t    bij verblij  van 

 t   in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen vraag  reisa vise r o  

be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

206-243 GRIEKENLAND- CORFU T/M HALDIKI.indd   229 07-12-2022   12:29

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/domes-aulus-zante/zakynthos/griekenland


230 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  ak nt os  Tragaki

PORTO ZANTE VILLAS & SPA
BOUTIQUE | FAMILY | HIDEAWAY 

�  �  �  �  �    DELUXE

p et agisc e eilan  ak nt os ligt it e cl sieve bo ti e resort at al vele 

prestigie e prij en ee t ge onnen  orto ante ee t een a e bene en  

it ic t op et nabijgelegen eilan  e alonia en et i posante llini kasteel 

in e eloponnesos   or t ier ge nspireer  oor sc il erijen van pro inente 

riekse sc il ers en esign e belen van Ar ani asa en ervasoni  

In et jarig bestaan van it resort aren al vele ro als  regeringslei ers 

en celebrities te gast  In it nieke resort geniet  van e ltie e privac  ie 

e irect aan et stran  gelegen villa s bie en  et is ook iter ate gesc ikt 

als elijkslocatie  e ver ijn e riekse  e iterrane en A iatisc e ke ken  

et sprookjesac tige ellnesscenter  een groot scala aan activiteiten en 

persoonlijke service aken it e cl sieve verblij  tot een nieke ervaring voor 

jong en o  ak nt os sta  et ijn ge ellige centr  ligt op ca   in ten en 

et vliegvel  op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
e ater ront Spa ee t een en  et el  versc illen e be an elingen en 

assages ie o el in e Spa als in e privac  van  villa k nnen or en 

gegeven  ij e be an elingen or t gebr ik ge aakt van nat rlijke riekse 

Apivita pro cten en vlgari pro cten it Itali  Aan et stran  ijn agelijks 

oga  en pilatessessies  

Voorts is er een tnesscenter et o erne Tec no apparat r  ij et 

stran  or en iverse atersporten aangebo en oals s ppen  kano n  

ater etsen en snorkelen  Ver er is er ta eltennis  gebr ik van een tennisbaan 

en inigol  in e o geving ogelijk  

Voor e kin eren is er een speelt in en een speciaal atersport  en 

activiteitenprogra a at begelei  or t oor een ervaren sta  ok kan en 

e o geving verkennen oor i el van een prac tige toc t te paar  In e 

buurt van het hotel zit een manege. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt  ineren is ogelijk in  villa o  in 

et l b o se esta rant aan et ater  ier staan verse vis  kree t en an ere 

e iterrane specialiteiten op et en  Voor jonge gasten ee t e c e  een 

speciaal en  ont ikkel  et a a esta rant serveert Asian sion isine 

et een apanse o  T aise air  e c ill o t  l b o se ar serveert cocktails  

artini s en an ere verkoelen e ranken  et is e i eale locatie o  e avon  

in te l i en et een glas c a pagne o  el a e cognac it e grote collectie 

van e bar  egel atig or t er live iek ten ge ore gebrac t  oo service

ACCOMMODATIE
e  villa s bie en a i ale privac  en panora isc e it ic ten op e Ionisc e 

ee  e alonia en e eloponnesos  e ijn stijlvol ingeric t et esign e belen 

en besc ikken over aircon itioning  i o ockingstation  i ac esktop  Son  

la station   atscreen tv  espresso apparaat  kitc enette (o  ke ken) 

et inibar en kl isje  ar eren ba ka er et ligba  r i e inloop o c e 

et regen o c e  assagejets en vlgari toiletartikelen  T in et veran a  

ligbe en  itje en ver ar baar priv e ba  tlerservice en t rn o n 

service  eist  et kin eren an or t n slaapka er speciaal voor en 

ge ecoreer  en ijn er in e villa o a  speelgoe  en bor spellen aan e ig  In ien 

ge enst kan er voor e veilig ei  een o eining o  et e ba  or en 

geplaatst  

Deluxe Spa Villa (ca    a   vol    kin )  oonka er et it oek en 

kitc enette  slaapka er et kingsi ebe  t ee e oonka er et so abe  en 

sc rij ta el  riv e ba  van ca    en irect aan et stran  gelegen

ONE Royal Spa Villa (ca    a   vol  o   vol    kin )  slaapka er 

et kingsi ebe  sc rij ta el  inloopkast  en s ite ba ka er  r i e oonka er 

et it oek en eetta el  ke ken en e  ba ka er  T in et veran a en 

priv e ba  (ca   ) en priv ge eelte op et stran

Presidential Spa Villa (ca    a   vol    kin )  begane gron  et 

oonka er  eetka er  ke ken  slaapka er  ba ka er en t in et veran a en 

priv e ba  van ca    ovenver ieping et oonka er  slaapka er  

ba ka er en balkon  irect aan et stran  gelegen

Grand Presidential Spa Villa (ca    a   vol    kin )  als resi ential 

Spa Villa aar r i er en et priv ge eelte op et stran

The Ro al In nit  (ca    a   vol    kin )  et priv e ba  

en priv stran  e villa besc ikt over  oonka ers   slaapka ers en  

ba ka ers

Imperial Spa Villa The Royal Infinity
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Tragaki  ak nt os  GRIEKENLAND

Royal Spa Villa (ca    a   vol    kin )  r i e villa et  slaapka ers 

et en s ite ba ka ers  ke ken  eetka er en grote oonka er  Veran a 

et t in  barbec e  eigen Spa aciliteiten en priv e ba  van ca    et 

priv ge eelte op et stran

Grand Residence (ca    a   vol    kin )  e e r i e resi ence 

bestaat it t ee resi ential Spa Villa s et verbin ings e r in e oonka er 

en in e t in  I eaal voor verblij  van een groep vrien en o  a ilies et 

vol assen kin eren

Imperial Spa Villa (ca    a   vol    kin )  et s  van l e 

en privac  villaco ple  bestaan  it een o al Spa Villa en t ee  o al 

Spa Villa s et in totaal  e ba en   slaapka ers en  oonka ers  e  

villa s ijn via e veran a s et elkaar verbon en  aast e gastenslaapka ers 

k nnen in et so terrain van e e villa nog  personeelsle en verblijven

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van ak nt os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

el e Spa Villa

 o al Spa Villa  

resi ential Spa Villa (o b v   pers )

ran  resi ential Spa Villa (o b v   pers )

E tra: elko stattentie  es c a pagne en r it bij aanko st

Vroegboekkorting:  in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

The Royal Infinity
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HALKIDIKI & LITOCHORO

et sc iereilan  alki iki in et noor en van riekenlan  bie t een lange k stlijn  ie als een an  speels et 

rie vingers in e ge sc e ee reikt  eniet ier van e tra itionele arc itect r  e vele k nstsc atten en e ooie an stran en

AUTOHUUR
e otels op alki iki en in itoc oro bie en ij 

incl sie  priv trans ers aan et it on ering van 

Villa ro en iraggio T er al Spa esort  e e 

ijn stan aar  incl sie  ra to  iteraar  k nt  

ook kie en voor een ra to voor een paar agen 

en e a to bij  otel laten a everen

• SPECIAAL AANBEVOLEN
p alki iki ee t et kleinsc alige agles Villas

 ons aangenaa  verrast et aar ar e at os eer

 en o erne inric ting  ijk op pagina 

alki iki  et sc iereilan  et e rie vingers  is 

een van e eest aantrekkelijke streken van oor

riekenlan  e raaie k stgebie en no igen it tot 

een ontspannen stran vakantie  et voor alige 

eilan  assan ra is sin s  oor een br g 

et et vastelan  verbon en  angs e k st vin t 

 ier vele pittoreske vissers orpjes  Vlak voor 

assan ra bij et plaatsje ea o ania ko en 

ij voor et all incl sive resort Ikos ceania  

p assan ra bie en ij et Sani esort  een eer 

l e en itgestrekt co ple  at it vij  a on erlijke 

otels bestaat en over eer veel aciliteiten besc ikt  

iraggio Spa  esort is aan ee gelegen en ee t 

n van e grootste Spa s van riekenlan  et 

villaco ple  Villa ro is iterst gesc ikt voor ie 

van kleinsc alige l e acco o aties o t  

Sit onia is eer bergac tig en bie t een grillige 

k stlijn  ier ijn grote en kleine baaien et ooie 

stran en te vin en  Aan et raaie stran  van e ol  

van Toroneos ko en ij ier voor et eigentij se all

incl sive li est le resort Ikos livia  ok At os is 

bergac tig  et bevat e eilige berg At os en is een 

a tono e onnikenrep bliek et el  kloosters  

versc illen e nevenkloosters en klooster oeves  

et o ste klooster sta t it e e ee  e 

toegangspoort tot At os is et plaatsje ranopolis  

in e b rt aarvan ij e niek gelegen resorts 

agles alace en agles Villas aanbie en  

itoc oro ligt aan e voet van e berg l p s  

Volgens e riekse t ologie lee en e 

t aal  l pisc e go en in e ravijnen van 

l p s  ant eon ( et i ige tikas) as n 

ont oetingsplaats aar e s e e tige isc ssies 

vana  ijn troon kon oren  Van aar it ontketen e 

ij ijn toorn oor i el van blikse sc ic ten en 

on er olken  e l p s et een respectabele 

oogte van  eter is e oogste berg in 

riekenlan  en er  in  itgeroepen tot 

ational ark  

In  riep S  e berg it tot iosp ere 

eserve  Alle inspanningen o  e t isc e berg 

te bekli en beginnen in itoc oro op slec ts een 

paar in ten a stan  van et a lts onl  otel avo 

l po  at pal aan et stran  ligt

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

agte perat r in             

aterte perat r in             

onne ren per ag            

agen et enige neerslag            

Thessaloniki

Nea
Moudania

Ouranoupolis
Litochoro

HALKIDIKI

Kassandra

Sithonia
Athos

Sani Resort

Ikos
Olivia

Eagles
Palace

Eagles
Villas

Cavo
Olympo

Ikos
Oceania

Villa d’Oro
Miraggio
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itoc oro  ieria  GRIEKENLAND

CAVO OLYMPO
ACTIVE I ADULTS ONLY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Tweepersoonskamer Zeezicht

et a lts onl  (vana   jaar) otel avo l po ligt irect aan et stran  aan 

e voet van e beroe e berg l p s  et otel is r i  opge et en straalt 

r st en ontspanning it et e stiek van et o e riekenlan  In e riekse 

t ologie staat l p s beken  als e plaats aar e t aal  l pisc e 

go en oon en en at op e bergtop tikas ( ) e troon van oppergo  

e s ston  et ationale ark l p s et een oppervlakte van ca   k  

staat sin s  op e S lijst van ens en ios eerprogra a  avo 

l po is een goe e itvalsbasis voor an elingen en trekkingtoc ten in it 

park  Tallo e activiteiten als bijv  kano n  ra ten  paragli ing en  e c rsies 

be oren tot e ogelijk e en  In et ge ellige nabijgelegen berg orpje 

itoc oro vin t  inkeltjes en taverna s  iteraar  k nt  er ook voor kie en 

o  lekker te rela en bij e in nit pool van et otel  et stran  o  tij ens n 

van e Spabe an elingen  et otel is overigens eigen o  van n van e 

grootste olij pro centen in riekenlan  etgeen  ter g iet en proe t in on er 

an ere e gerec ten en ecologisc e ba  en Spapro cten  e l c t aven van 

T essaloniki ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
et otel besc ikt over een s eervolle rs receptie en een inkeltje et 

olij pro cten  rie e ba en  aaron er een in nit pool et ligbe en en 

parasols en t ee e ba en aar e bar en et resta rant als een eilan  in 

liggen en te bereiken ijn via een br ggetje  

e live Spa bie t een oase van el ijn aar lic aa  en geest tot r st ko en  

 ee t e ke e it een itgebrei  aanbo  van assages en t erapie n  r 

is tevens een sa na  a a  jac i en ver ar  binnen e ba  Ver er 

besc ikt et otel over een goe  itger st tness  en bea t center  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  Voor et 

ontbijt en  la carte iner k nt  terec t in et ero esta rant gelegen op 

lobb nivea  et e ke e o  o el binnen als b iten op et o ten ek te 

genieten van lokale specialiteiten  ijvoorbeel  tr els en gerec ten berei   et 

et vlees van et arte varken van o nt l p s en et avo l po s eigen 

virgin olij olie en olijven  et Aegeas Sea oo  esta rant is een tra itionele 

taverna aar eevr c ten  verse vis en riekse e es geserveer  or en et 

it ic t over e t inen en op e ac tergron  e ge sc e ee  rivate ining 

be oort iteraar  ook tot e ogelijk e en  e anka lobb  bar  a til s beac  

bar en e veran a pool bar serveren eerlijke s oot ies en signat re cocktails  

r is rs roo service

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites in avo l po besc ikken over AT atrassen  

aircon itioning ver ar ing  atscreen tv  ko e t ee et aciliteiten  inibar  

kl isje  aar roger  ba jas en slippers  alkon o  terras

Tweepersoonskamer Ol mpus (ca    a   vol )  s aakvol en elegant 

ingeric te ka er et een ris kle renpalet  i  balkon et it ic t op e berg 

l p s  ok te boeken et ee ic t als Tweepersoonskamer ee icht

Superior Kamer Ol mpus (ca    a   vol )  r i ere ka er et 

so abank  jac iba  in e ba ka er o  ot t b op et balkon  alkon et ic t 

op e berg l p s  ok te boeken et ee ic t als Superior Kamer ee icht

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van T essaloniki  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er l p s

T eepersoonska er ee ic t

S perior a er l p s

S perior a er ee ic t

Gratis nachten:   bij verblij  t ssen  en  

Vroegboekkorting:  in ien geboekt voor   in ien geboekt t ssen  en 

 en  in ien geboekt t ssen  en  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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IKOS OLIVIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Provence

Bungalow Suite met Tuin

et Ikos livia esort ligt in et karakteristieke k stplaatsje erakini te i en 

van een raaie t in et o e olij bo en  et et In nite i est le  all incl sive 

concept orgt et voor een antastisc e vakantie ervaring in alki iki aarbij 

e na r k ligt op elegantie en k aliteit  Voor o el koppels als a ilies et 

kin eren is Ikos livia een eer gesc ikt resort  e l c t aven van T essaloniki 

ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
In e t in  e ba en  elk et kin erba  en o ring  oor onneterrassen 

et ligbe en en parasols  p et an stran  voor e otelgasten ligbe en en 

parasols en beac service  iverse atersporten  Tevens  tennisbanen en een 

tnessr i te  aast e ini l b en ini A vent re voor kin eren van  jr 

is er e ero r c e voor e allerkleinsten (  n  jr  tegen betaling) en ook 

een Teen l b (j li en a g ) voor teenagers van  jaar  e Ikos Spa besc ikt 

over een ver ar  binnen  en b itenba  jac i  stoo ba  sa na en a a  

Tevens be an elka ers voor assages en sc oon ei sbe an elingen  

etresta rant lavors voor ontbijt  l nc  en iner  aarnaast eer ere  la 

carte resta rants  oven ien  versc illen e ijnen en gn  ic elin Starre  

en s  resco  et  la carte resta rant bij et stran  serveert Italiaanse 

specialiteiten voor iner  Ana a  go r etresta rant et bij on ere A iatisc e 

gerec ten voor iner  o  tra itioneel rieks resta rant aan et stran  e 

ele ag geopen  rovence  s eervol resta rant et roven aalse ke ken 

geopen  voor ontbijt  l nc  en iner  et e Ikos ine t Service  k nt  

ineren in een geselecteer  lokaal resta rant b iten et resort  e ool ar en 

el e ool ar en e All a  ar voor snacks en rankjes ge ren e e ag  

Voor een riekse ko e o  ver rissen e cocktail gaat  naar e eac  ar bij 

et stran  en e obb  ar  Ver er is er nog e Teatro ar en e elateria  Ten 

slotte is er roo service

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ebben een o erne inric ting en ijn alle voor ien van 

aircon itioning  atscreen tv  inibar  espresso apparaat  t ee et aciliteiten 

en kl isje  a ka er et ba  en o  o c e  aar roger  ba jassen en slippers

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  co ortabele ka er et klein 

balkon en lan  o  ee ic t

Superior Kamer (ca    a   vol    kin )  r i e ka er et so a  balkon 

en lan  o  ee ic t

ungalowkamer (ca    a   pers )  co ortabele ka er et terras o  

balkon et itje en t in ic t

Panorama Junior Suite (ca    a   vol    kin )  open plan oon

slaapka er et so a  balkon en panora isc  ee ic t

ungalow Suite (ca    a   vol    kin )  oonka er et itje en 

so abe  ba ka er et ba  en o c e  slaapka er en balkon et itje en 

t in ic t

ungalow Suite met tuin (ca    a   vol    kin )  als e ngalo  

S ite aar et t in en terras et itje  ligbe en en t in ic t

ungalow Suite ee icht (ca    a   vol    kin )  als e ngalo  

S ite aar et terras o  balkon et itje en ligbe en en ee ic t

elu e ungalow Suite (ca    a   vol    kin )  oonka er et 

it oek  eetta el  slaapka er et en s ite ba ka er et ligba  en separate 

o c e  Terras et itje  ligbe en en e ba ic t

elu e ungalow Pool Suite (ca    a   vol    kin )  als e el e 

ngalo  S ite aar et priv e ba  en t in ic t

Voor overige ka ert pes raa pleegt  on e ebsite silverjet nl

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  all-inclusive  vliegreis naar 

en van T essaloniki  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er T in ic t

S perior a er ee ic t

ngalo  S ite   slaapka er T in ic t

ngalo  S ite   slaapka ers eac ront (o b v   pers)

E tra:  ag a to r (e cl  bran sto ) gratis per ka er per verblij

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

GRIEKENLAND  alki iki  erakini
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Panorama Junior Suite
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ea o iana  alki iki  GRIEKENLAND

IKOS OCEANIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Panorama Junior Suite

In et art van alki iki bie t Ikos ceania een spectac lair it ic t over e 

ge sc e ee  it all incl sive resort or t geken erkt oor een o erne 

e iterrane stijl geco bineer  et riekse gastvrij ei  Versprei  over  a 

t in liggen ka ers en s ites veelal et it ic t op ee en e l p s op e 

ac tergron  e t inen lopen gelei elijk a  naar et   lange an stran  

o geven oor ennenbo en  olij bo en en cipressen  et In nite i est le  all

incl sive concept van Ikos staat beken  o  ijn s perie re k aliteit   lt ier 

an ook niets te kort ko en  e l c t aven ligt op ca   in ten

FACILITEITEN
In e r i e lobb  vin t  e receptie  lo nge en inkels  rie e ba en  

aaron er een in nit pool in et a lts onl ge eelte  ijn o geven et 

terrassen en een lig ei e  aar  gebr ik k nt aken van e ligbe en en 

parasols alsook op et stran  Tevens is er een beac service  In e Ikos Spa 

bevin en ic  et ver ar e binnenba  sa na e stoo ba en  assages 

en sc oon ei sbe an elingen (tegen betaling)  itnessr i te   itgebrei e 

kin er aciliteiten et o a  een cr c e voor e allerkleinsten van  n  jr  

inicl b van  jr en e Teen cl b van  jr aken Ikos ceania eer 

gesc ikt voor ge innen et kin eren  et otel besc ikt over een a lts onl  

pool aar oor et ook voor koppels ie r st oeken iter ate gesc ikt is   

ee t e ke e it   la carte resta rants et eerlijke gerec ten sa engestel  

oor ic elin sterrenc e s  lavo rs bie t een e iterraan b et in een rela te 

s eer tij ens ontbijt  l nc  en iner  o bij et e ba  et tra itionele 

riekse specialiteiten voor ontbijt  l nc  en  la carte iner  et elegante ranse 

resta rant rovence bie t eerlijke roven aalse gerec ten in een nieke 

s eer  geopen  voor ontbijt  l nc  en iner  resco serveert Italiaanse gerec ten 

berei  et verse ingre i nten voor iner  Ana a bie t een antasierijk en  van 

Ana a s sterrenc e s  ie e s aken van ina  T ailan  en In ia co bineren  

geserveer  binnen o  b iten op et terras et it ic t op e oceaan  et e 

ine t Service  ee t  e ogelijk ei  o  in een lokaal rieks resta rant te 

ineren  et otel ee t  bars et een ke e aan eerlijke cocktails  o  an ere 

alco olisc e en non alco olisc e rankjes  e obb  ar  e eac  ar  e ool 

ar  el e ool ar  e A lts nl  ar en e ig tcl b  ok staat Ikos beken  

o  een grote selectie top ijnen ie  la carte te bestellen ijn en bij et all

incl sive be oren  e roo service co pleteert et ge eel

ACCOMMODATIE
e  o erne ka ers en s ites ijn stijlvol ingeric t et kingsi ebe  en 

aircon itioning  kl isje  inibar  espresso apparaat  t ee et aciliteiten  en 

atscreen tv  o ortabele ba ka er et o c e en aar roger  ba jassen en 

slippers  alkon o  terras et itje

Superior Kamer ij ee icht (ca    a   pers )  co ortabele ka er et 

itje   eenpersoonsbe en o  een t eepersoonsbe  a ka er et o c e en 

balkon o  terras et itje  ok te boeken als Superior Kamer met ee icht.

amilie Kamer ee icht (ca    a   pers )  t ee S perior a ers et 

verbin ings e r gelegen op e bovenste ver ieping et it ic t op ee

amil  Suite -  slaapkamer (ca    a   pers )  et oonka er  aparte 

slaapka er en ba ka er et ba  en o c e  Terras et ligbe en  e e s ite 

is ook te boeken als amil  Suite -  slaapkamer met tuin.

Junior Suite ee icht (ca    a   pers )  co ortabele open plan oon

slaapka er et itje   be en o  een t eepersoonsbe  a ka er et ba  

o  o c e  alkon o  terras et itje  ok boekbaar als Junior Suite met tuin

o  Panorama Junior Suite ( a   vol  en  kin ) et panora isc  ee ic t

Voor overige ka ert pes raa pleegt  on e ebslite silverjet nl

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  all-inclusive  vliegreis 

naar en van T essaloniki  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaat-

se van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er ij ee ic t

nior S ite ee ic t

a il  S ite  slaapka er ee ic t

E tra:  ag a to r (e cl  bran sto ) gratis per ka er per verblij

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

o  be oek silverjet nl  eisin or atie ie ac terin e e broc re
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238 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  alki iki  assan ra

SANI RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Sani esort bestaat it vij  resorts  elk et een eigen karakter en ligt aan et  k  

lange o so la an stran  et art van et resort is e sc il erac tige Sani 

arina  et een ge ellige bo levar  et vele boetieks  inkels  resta rants en 

bars  e itgestrekte an stran en  e oeveel ei  aangebo en activiteiten  e 

goe e resta rants en r i e ke e aan acco o aties aken it resort eer 

gesc ikt voor jong en o  e l c t aven van T essaloniki ligt op ca  r rij en

FACILITEITEN
Sani esort is eer co pleet en bie t vele ogelijk e en voor ontspanning en 

activiteiten voor alle lee tij en  asten ogen gebr ik aken van e iverse 

aciliteiten in e versc illen e otelge eeltes en e itgestrekte an stran en 

et ligbe en en parasols  lk otel besc ikt over ten inste n e ba  et 

onneterras en poolbar  Voor assages en lic aa sbe an elingen o  gebr ik 

van binnenba  en sa na k nt  terec t in n van e vij  Spa s  r or t veel 

aan ac t bestee  aan kin eren van alle lee tij en aarvoor in et oogsei oen 

tal van activiteiten or en georganiseer  aarnaast k nnen er iverse 

atersporten or en beoe en  oals iken  aterski n  in s r en  eilen 

en kano n  e  bars en ca s en  resta rants  aaron er een riekse 

erie  et c linaire ater resta rant  ats  et apanse specialiteiten en 

et Italiaanse acaroni resta rant staan garant voor een ple ierige i ag en 

avond.

ACCOMMODATIE
Sani esort besc ikt over een totaal van  otels en eer an  ka ert pes

Alle ka ers besc ikken over aircon itioning  atscreen tv  ko e  en 

t ee et aciliteiten  koelkast inibar en kl isje   er otel is e inric itng 

van e ka ers versc illen  voor eer in or atie over e resorts en e vele 

ka ert pes  vraag  reisa vise r o  kijk op on e ebsite silverjet nl

SANI BEACH
et Sani eac  is een ge ellig a ilie otel raai gelegen t ssen  an stran en  

et otel besc ikt over  bars   resta rants en  e ba en  Alle  ka ers 

en s ites ijn voor ien van aircon itioning  atscreen tv  koelkastje  ko e

t ee et aciliteiten en kl isje  a ka er et ligba  en o  o c e   verblij t ier 

op basis van halfpension.

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  et balkon en t in  o  ee ic t

Family Kamer (ca    a   pers )   t eepersoonska ers et verbin

ings e r  T in  o  ee ic t

SANI ASTERIAS
o ti e otel aan een priv stran  et slec ts  s ites  et besc ikt over  

resta rants  e ba  en een l e Spa  Verblij  op basis van logies ontbijt.

Junior Suite (ca    a   pers )  open plan oon slaapka er op e e 

ver ieping  balkon et itje en ligbe en en ic t op e jac t aven o  e ee

elu e Suite eachfront (ca    a   vol  o   vol    kin )  aparte 

oon  en slaapka er  T in et terras  itje en ligbe en  irecte toegang tot 

et stran

Deluxe Family Suite (ca    a   vol    kin )  r i e s ite et  

slaapka ers  oonka er et it oek en eetta el  terras o  balkon et itje en 

ligbe en  et it ic t op e jac t aven o  e ee  

PORTO SANI
Als een orpje liggen e  l e en eer elegant ingeric te s ites van et orto 

Sani ron  een groot lag ne e ba  et resort besc ikt over  resta rants   

bars   e ba en en een ijne Spa   verblij t ier op basis van volpension.

Junior Suite Privétuin (ca    a   vol  o   vol    kin )  open plan 

oon slaapka er  a ka er et ba  en regen o c e

Grand alcon  Suite  slaapkamer (ca    a   vol  o   vol    kin )   

aparte oon  en slaapka er  alkon et t in  o  e ba ic t

Tuin Suite -  slaapkamer (ca    a   pers )  aparte oon  en slaapka er  

riv t in et ligbe en en t in  o  e ba ic t

amil  Tuin Suite - 2 slaapkamers (ca    a   pers )  r i e s ite et 

oonka er  slaapka er et kingsi ebe  itje  en s ite ba ka er et o c e 

en ligba  e slaapka er et  eenpersoonsbe en en ba ka er et o c e  

riv t in et ligbe en en t in  o  e ba ic t

SANI DUNES
Sani nes besc ikt over  ka ers en s ites et stijlvolle inric ting  et 

resort is gelegen aan een prac tig an stran  en e arina   bars   resta rants 

n et grootste e ba  van riekenlan  Verblij t op basis van halfpension.

Porto Sani - strand
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239 - SILVERJET VAKANTIES

assan ra  alki iki  GRIEKENLAND

Tweepersoonskamer (ca    a   vol    kin )  ka er et e ba ic t

Marina Deluxe (ca    a   pers )  open plan oon slaapka er  gelegen 

op e e ver ieping et balkon en it ic t op e jac t aven

SANI CLUB 
aagbo  otel in een park gelegen en i eaal voor ge innen et kin eren  e  

 ka ers en s ites in b ngalo stijl liggen ver eel  over iverse gebo en 

gelegen in een t in   verblij t ier op basis van halfpension.

2-persoonskamer (ca    a   pers )  ka er et t in  o  ee ic t

elu e 2-persoonskamer (ca    a   pers )  ka er et terras et itje 

en priv t intje  et t in o  ee ic t

amil  Suite Grand alcon  ee icht (ca    a   vol    kin )  

bestaan e it  nior S ites ran  alcon  ee ic t op e e ver ieping et 

verbin ings e r  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  vliegreis naar en van 

T essaloniki  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e 

l c t aven  (Sani Asterias o b v  logies ontbijt  orto Sani is op basis van volpension  Sani eac  

Sani l b en Sani nes o b v  halfpension.

Kamertype apr jun aug okt 

Sani eac   T eepersoonska er t in ic t

Sani eac   nior s ite anora a

Sani Asterias  nior S ite arina ront

Sani Asterias  el e S ite eac  ront

orto Sani  ran  alcon  S ite  slaapka er T in ic t  

orto Sani  S ite   slaapka er e ba ic t

Sani nes  a ilieka er e ba ic t (obv  pers )

Sani nes  T eepersoonska er t in ic t  

Sani l b  el e ka er arina ic t 

Sani l b  el e a il  S ite  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Porto Sani - strand Sani Asterias - Deluxe Suite Beachfront

Sani Dunes

Sani Beach - Ammos Restaurant
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240 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  alki iki  At os rano polis

EAGLES PALACE
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �   DELUXE

Superior Kamer

Aan et an stran  van e oostelijke vinger van alki iki ligt et s eervolle en 

ar  ingeric te agles alace  e ligging aan et an stran  en et prac tige 

groene ac terlan  vol e vels et olij bo en  slaperige orpjes en e eilige 

berg At os aakt een verblij  gesc ikt voor koppels ie van r st  nat r en 

stran  o en  ok a ilies et kin eren llen ic  ier pri a ver aken 

van ege et ijne stran  en ge ellige beac cl b  oogteversc illen t ssen e 

iverse nivea s aken et otel in er gesc ikt voor gasten ie slec t ter 

been ijn   e l c t aven van T essaloniki ligt op ca  r rij en

FACILITEITEN
ntree et lobb bar  lo nge  j elier en boetiek  In e t in ligt een e ba  

et kin erba  en onneterras et ligstoelen en parasols  Voor kin eren is er 

een inicl b (  jaar) en een speelt in  Ver er tennisbaan en etsver r  

Stran  et ligbe en  parasols en beac service  iverse atersporten  e 

agles Spa besc ikt over een binnen  en b itenba  sa na  jac i  stoo ba  

en tnessr i te  ok sc oon ei sbe an elingen en iverse assages   

verblij t op basis van logies ontbijt  al pension is tevens ogelijk  et otel 

besc ikt over e volgen e resta rants (geopen  van j ni t  septe ber)  

elat ron  b etresta rant et e iterrane en internationale specialiteiten 

voor ontbijt en iner  Ar ra  riekse taverna voor  la carte l nc  ok geopen  

voor iner et visspecialiteiten  a ares  go r etresta rant at veel lokaal 

gepro ceer e pro cten op e en kaart ee t  Vin  rill  grillspecialiteiten  

et A iatisc e as i esta rant is gelegen net boven et e ba  en bie t 

tij ens et iner een antastisc e blik op e on ergaan e on  agles ca  ee t 

veel ko especialiteiten  over eerlijk gebak en esserts  e A os eac  ar 

et lo nge itjes is er voor een over eerlijke cocktail  In e agels l b geniet  

van nger oo  en lekkere rankjes  Voor een ge on e snack en lic te aaltij en 

is er e Ar ra ool ar

ACCOMMODATIE
et otel besc ikt over  stijlvol ingeric te ka ers  s ites en b ngalo s  alle 

voor ien van inibar  atscreen tv  kl isje en aircon itioning  a ka er et 

ba  o  o c e  alkon o  terras et itje

Superior Kamer: (ca    a   pers )  elegante ka er et klein balkon en 

t in ic t  ok te boeken et ee icht.

Junior Suite (ca    a   vol    kin )  it oek  r i  balkon et ee ic t  

ok te boeken gelegen op e e lijn van e ee  Tevens te boeken et jac iba  

in de badkamer.

Family Suite (ca    a   pers  o   vol    kin )  itge eelte oor 

sc i e r a gesloten van e slaapka er  T in ic t

Pool Suite Nero (ca    a   vol  o   vol    kin )  oonka er et 

it oek  slaapka er et en s ite ba ka er  Terras et itje  ligbe en en 

priv e ba  van ca   

Grand Pool Suite Tuin icht (ca    a   pers )  grote oonka er et 

it oek  eetta el  t ee eenpersoonsbe en en ba ka er et o c e  Aparte 

slaapka er et kingsi ebe  inloopkast  n s ite ba ka er et ba  en 

separate o c e  root terras et itje  ligbe en en priv e ba  (ca   )  

ok te boeken gelegen op e e lijn vana  et stran

Suite ee icht 2 slaapkamers (ca    a   pers )  elegante s ite et 

it oek en balkon  ee ic t

ungalow (ca    a   pers )  r i e ka er  terras et ligbe en en 

t in ic t  ok te boeken et ee icht o  gelegen op e e lijn vana  e ee  

Tevens te boeken et 2 slaapkamers, priv wembad en onderbroken ee icht

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van T essaloniki  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaat-

se van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er T in ic t

a il  S ite T in ic t

S ite ee ic t (o b v   pers )

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin
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241 - SILVERJET VAKANTIES

At os rano polis  alki iki  GRIEKENLAND

�  �  �  �  �

Ocean Pool Villa

Lobby

et agles Villas is et nie ste resort van e beken e riekse otelier

a ilie Tornivo kas ie ook et naastgelegen agles alace anagen  e  

stijlvolle villa s besc ikken alle over een priv e ba  ijn r stig gelegen 

op een groene e vel en bie en raaie it ic ten op ee en e eilige berg 

At os  asten van agles Villas k nnen gebr ik aken van alle aciliteiten van 

et ster otel agles alace  I eaal voor iegenen ie op oek ijn naar een 

stijlvolle villa et e service en aciliteiten van een vij sterren otel  iter ate 

gesc ikt o  een rela te vakantie oor te brengen  ver eg van alle r kte en 

stress  e ligging nabij e eilige berg At os aakt agles Villas tot een i eaal 

beginp nt van een priv cr ise langs e in r k ekken e kloosters ie e k st 

van et sc iereilan  sieren  e l c t aven van T essaloniki ligt op ca  r 

rij en

FACILITEITEN
raaie entree et lo nge en it ic t op ee  en binnen  en b iten e ba  

o ring  oor onneterras et ligbe en en parasols en tevens een kin erba  

Ver er is er een separaat ge eelte voor agles Villas gasten op et stran  van 

agles alace  Tevens k nt  er gebr ik aken van e itgebrei e agles Spa 

en e i s l b

e ver orging is op basis van logies ontbijt  et o os resta rant et terras 

serveert een internationaal ontbijtb et en  la carte gerec ten voor l nc  en 

iner  e abin ar en lo nge bie en een i eale setting voor een ro antisc e 

cocktail bij onson ergang  aarnaast bie t agles alace  nog ke s it  

resta rants  (In e aan  april is et agles alace nog niet geopen  en ijn e 

resta rants van it otel s niet besc ikbaar  e agles Spa is in april al el 

geopen ) rs roo service  

ACCOMMODATIE
e  gesc akel e villa s ebben een stijlvolle en o erne inric ting en 

besc ikken over aircon itioning  atscreen tv  espresso apparaat  inibar en 

kl isje  raaie ba ka er et ligba  en separate o c e

Junior Pool Villa (ca    a   vol  o   vol    kin )  open plan 

oon slaapka er et so a  terras et itje  ligbe en en b iten o c e en 

priv e ba  van ca    ee ic t  ok boekbaar met priv tuin

Ocean Pool Villa (ca    a   vol    kin )  slaapka er et en s ite 

ba ka er et ligba  en separate o c e  oonka er et it oek en ba ka er 

et o c e  Terras et itje  ligbe en en b iten o c e en priv e ba  van 

ca    ee ic t  ok boekbaar met priv -tuin. 

Residential Pool Villa - 2 slaapkamers (ca    a   vol    kin )  t ee 

slaapka ers et en s ite ba ka er  oonka er et it oek en ba ka er  

Terras et itje  ligbe en en b iten o c e en priv e ba  van ca    Via 

een trap bereikt  et akterras et ligbe en  ee ic t  

Residential Pool Villa - 3 slaapkamers (ca    a   vol    kin )  rie 

slaapka ers et en s ite ba ka er  oonka er et it oek en ba ka er  

Terras et itje  ligbe en en b iten o c e en priv e ba  van ca    en 

kleine t in  Via een trap bereikt  et akterras et ligbe en  ic t op t in en 

on erbroken ee ic t

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van T essaloniki  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaat-

se van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

nior ool Villa

cean ool Villa

esi ential ool Villa slaapk rs (o b v   pers )

esi ential ool Villa slaapka ers (o b v   pers )

3185

Vroegboekkorting: bij verblij  van  t   en  t   in ien 

geboekt voor   bij verblij    t   in ien geboekt voor  

 bij verblij  van   t   in ien geboekt voor  en  bij verblij  

 t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

EAGLES VILLAS
BOUTIQUE | DESIGN | FAMILY
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242 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  alki iki  At os anistro

MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT 
CULINAIR I FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Deluxe Kamer Zwembadzicht

iraggio T er al Spa esort ee t een van e grootste en eest itgebrei e 

ellnesscentra van riekenlan  Van ege e ligging aan ee en et ivere 

ater van e anistro bron et een elen e erking co bineren veel gasten e 

vakantie et een aantal be an elingen in it Spacenter  aar iraggio T er al 

Spa esort is ook een eer l e otel et veel aciliteiten voor jong en o  et 

eer ere e ba en  versc illen e goe e resta rants  co ortabele r i e 

s ites en een eer goe e ki scl b et bij on ere activiteiten  e l c t aven 

van T essaloniki ligt op ca   r rij en  

FACILITEITEN
i e lo nge et receptie  lo ngebar en boetieks  on o  e rie e ba en  

en op et stran  staan ligbe en en parasols  Tegen betaling ijn iverse 

atersporten ogelijk  In e grote  o erne spa (vana   jaar) vin t  eer ere 

ar  en ko aterba en en k nt  kie en it versc illen e be an elingen  

et ater van e rt ia T er al Spa ko t it e anistro bron  it bron ater 

is o cieel erken  als T er al at ral eso rce oor et ational o ittee 

on at ral T er al eso rces rotection  et anistro ater  ar  en sterk 

kool r o en  ko t naar e oppervlakte oor oergesteenten van it een 

iepte van  eter en bij een te perat r van ongeveer  

 verblij t op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  e riekse 

c e kok e teris S ltatos en ijn tea  gaan respectvol et eten o  ij ien 

koken als een vor  van k nst aarbij e s aakpapillen altij  eer geprikkel  

oeten or en  In So elier s  eat  inebar geniet  van itsteken e 

vleesgerec ten en bijpassen e ijnen  ij e S s i ar staan apanse gerec ten 

op et itgebrei e en  ie ebbers van vis en sc aal ieren k nnen n art 

op alen in et Toroneo esta rant et een groot terras et ic t op ee  

in eren llen ic  absol t niet vervelen in irragio  i s lanet  gesc ikt 

voor kin eren en teenagers is een niek interactie  pretpark van r i   a   r 

is ook een bioscoop  speelt in  een ga e one en een i s lanet ca  voor 

c linaire asterclasses  et ani atie tea  ver orgt een a isselen  en actie  

agprogra a et oa  g lessen  ans en tekenen  

ACCOMMODATIE
e  eer co ortabele ka ers  s ites  b ngalo s en villa s ebben 

een o erne en l e itstraling  Alle voor ien van kingsi ebe  o   aparte 

be en  tele oon  atscreen tv  ko e  en t ee et aciliteiten  inibar  kl isje en 

aircon itioning  ssen en  e ba ka er et inloop o c e  aar roger  

ba jassen en slippers  alkon o  et terras et itje  

Standaardkamer Tuin icht (ca    a   vol  en  kin )  co ortabele 

ka er et kingsi ebe  en so abank  

elu e Kamer wembad icht (ca    a   vol  en  kin )  r i e ka er 

et kingsi ebe  en so abank  

amil  Kamer Tuin icht (ca    a   vol  en  kin )  r i e ka er et 

apart oonge eelte et so abe

Club ee icht kamer: ( ca    a   vol )  r i e l e ka er et ee ic t  

ok te boeken et et priv wembad

Voor overige ka ert pes en eer in or atie ie on e ebsite

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van T essaloniki  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e et verblij

Kamertype apr jun aug okt

Stan aar ka er T in ic t

a il  a er T in ic t

el e a er e ba ic t                               

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   bij 

verblij  van  t   en van  t   en  bij verblij  van  

t   in ien geboekt van  t    bij verblij  van  t   

en van  t   in ien geboekt van  t  

elkomstattentie  elko st rankje bij aanko st

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  

be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Deluxe Suite Private Pool - Ioanna
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243 - SILVERJET VAKANTIES

alio ri  alki iki  GRIEKENLAND

VILLA D’ORO
BOUTIQUE | FAMILY I HIDEAWAY

�  �  �  �   DELUXE

Pool Villa - Paliouri

Deluxe Villa Private Pool - Christina Deluxe Suite Private Pool - Ioanna

Villa ro is een resort bestaan  it  gebo en op een prac tige i ea a  

locatie ic tbij et orpje alio ri en e ee  Voor lie ebbers van r st en 

kleinsc alige l e is Villa ro een eerlijke vakantiebeste ing  p it 

resort ijn villa s en s ites gecre er  et r i e interie rs  aar l e en et 

l e ge sc e ini alis e sa enko en  Van per o erne ple  villa s 

tot elegante klassieke villa s  e ogelijk e en ijn ier eer ivers  ij Villa 

ro is e persoonlijke service n van e pijlers  en ko t graag tege oet 

aan  ensen  o or t er een bree  scala aan activiteiten aangebo en  et 

een ligging in alio ri  e eest i elijke beste ing op et sc iereilan  

assan ra  oet it resort e locatie eer aan  alio ri staat beken  o  ijn 

c ar ante stenen i en  ongerepte beboste e vels  rela te s eer en prac tige 

stran  et bla e vlag  Villa ro ligt ca   k  van et orp et inkels en 

tavernes  e l c t aven van T essaloniki ligt op ca  k  (ca   in )

FACILITEITEN
en kleine eg lei t naar e entree van et resort et een kleine receptie  Vana  

et e ba  et ligbe en en parasols geniet  van e prettige a biance 

en et ooie ee ic t   verblij t ier op basis van logies ontbijt  e poolbar 

ver orgt goe e l nc es  ge on e sapjes en cocktails   eer itgebrei e 

ontbijt or t ie ere oc ten  in  s ite o  villa gebrac t  it k nt  agelijks 

bestellen en al vers berei  or en  Voor een ontspannen e a sl iting van een 

agje stran  o  c lt rsn iven reserveert e eigenaresse graag een assage 

o  ge ic tsbe an eling voor  elke an in  eigen s ite o  villa plaatsvin t  

Sportieve gasten k nnen o ntainbikes o  etsen ren en o e re elijk vlakke 

o geving verkennen  aarnaast besc ikt et resort over een priv stran  op ca  

  van et resort  

ACCOMMODATIE
Villa ro telt  villa s en  s ites ver eel  over  ple  s ites   j nior s ites  

 pre i  s ites   el e s ites en  gran  s ite  e j nior s ites ijn gelegen 

nabij et e ba  en besc ikken over een terras et it ic t op e ba

e o erne ple  s ites liggen iets oger op et resort en ebben  etages 

en een priv e ba  Alle ijn eer goe  en ver org  ingeric t in o erne 

bo ostijl en ijn tevens voor ien van volle ig ingeric te ke ken  e villa s et 

s ites genieten st k voor st k van een eer klassieke en elegante inric ting en 

besc ikken alle over een priv e ba  en t in et ligbe en en it oek

Junior Suite: (ca    a   vol  en  kin )  r i e open slaapka er elke 

oor een rtje a gesc ei en is van et itge eelte et so abank  Volle ig 

ingeric te ke ken  eetta el en ba ka er et o c e

Elegant Suite: (ca    a   vol  en  kin )  s ite ingeric t in e stijl van 

een apparte ent  Voor ien van oonka er et it oek en ke ken et eetta el 

en aparte slaapka er et t eepersoonsbe  

Premium Suite Private Pool: (ca    a   vol  en  kin )  s ite ingeric t 

in e stijl van een apparte ent  Voor ien van oonka er et it oek en ke ken 

et eetta el en aparte slaapka er et t eepersoonsbe  et priv e ba  

van ca    en ge e bileer  terras

Duplex Suite Private Pool (ca     vol  o   vol  en  kin )  op e begane 

gron  een ke ken  oonge eelte et so abank  t eepersoonsbe  en kleine 

ba ka er  p e eerste etage slaapka er et t eepersoonsbe  en ba ka er  

riv e ba  et terras  itje en ligbe en  ic t over t in en e ee in e verte  

Duplex Suite Private Heated Pool (ca     vol  o   vol  en  kin )   gelijk 

aan ple  S ite rivate ool  ec ter et ver ar  e ba

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van T essaloniki  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e et verblij

Kamertype apr jun aug okt

nior S ite

re i  S ite rivate ool

ple  S ite rivate ool (o b v   pers )  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

 in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

206-243 GRIEKENLAND- CORFU T/M HALDIKI.indd   243 07-12-2022   12:29

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/villa-d-oro/halkidiki/griekenland


244 - SILVERJET VAKANTIES

ATHENE & PELOPONNESOS

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

historische stad Athene, de zonnige, mondaine Atheense Rivièra of de heilgdommen op de Peloponnesos.

AUTOHUUR
e otels bie en ij incl sie  a to r aan  

iteraar  is et ook ogelijk  otel et 

privétransfers te boeken, ter vervanging van de 

ra to  otel A an oe bij orto eli is overigens 

ook per helikopter bereikbaar vanaf Athene.

• SPECIAAL AANBEVOLEN
et in  nie  geopen e  osta avarino ee t 

ons betover  ijk op pagina 

Vaak wordt gezegd dat Griekenland de bakermat 

is van e esterse besc aving  aar eigenlijk 

is at At ene  e sta  or t al even i en  

jaar be oon  en belee e ijn grootste bloei in 

e e ee  voor rist s  At ene as toen een 

ona ankelijke sta staat en regeer e over bijna et 

ele oostelijke eel van e i ellan se ee  it ie 

tij  ijn veel overblij selen te vin en  nat rlijk op 

de Akropolis, maar ook op andere plekken in de stad 

en eker in e goe  itger ste sea  

e At eense ivi ra is een ltie e co binatie van 

c lt r en rela te stran vakantie  et o r Seasons 

Astir alace is gelegen op een sc iereilan je bij

Vo liag eni en staat beken  van ege e prac tige 

stranden.

Ten i oosten van At ene ligt e Te pel van 

Poseidon die vooral beroemd is vanwege de 

spectac laire onson ergangen  e ee bij So nion 

is kristalhelder en heeft tot ver in het zomerseizoen 

aangena e te perat ren  ec t tegenover e 

Te pel aan et stran  ligt et recotel ape 

So nion  

e kos opolitisc e ba plaats orto eli ontbreekt 

iteraar  ook niet in ons aanbo  ier ligt et eest 

prestigie e otel van riekenlan  A an oe  

at ic  ken erkt oor een ltie  servicenivea  

aar al vele celebrities n vakantie oorbrac ten

ie op oek is naar et klassieke ellas ko t op 

e eloponnesos volle ig aan ijn trekken  aar 

het is niet alleen een streek van archeologische 

vindplaatsen. Ook het moderne Griekenland heeft 

ier ijn oorsprong  e eloponnesos is ongeveer 

half zo groot als Nederland en is door een landengte 

van 6 km breed met de rest van Griekenland 

verbon en  et is aar oor net geen eilan  

essinia staat beken  van ege ijn nieke 

arc itect r  goe e lokale ke ken en specialiteiten  

aar ook van ege e sc itteren e nat r  

golfbanen en lange zandstranden met sfeervolle 

beac cl bs  In los  in e streek essinia en niet 

ver van e l c t aven van ala ata bie en ij 

aar lie st  otels aan  T e estin  T e o anos 

n et nie e  osta avarino  Alle rie on er eel 

van arriott aar ie er otel ee t aar eigen 

charme en doelgroep.

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

agte perat r in             

aterte perat r in             

onne ren per ag             

agen et enige neerslag             

Porto Heli

MIDDELLANDSE ZEE

Piraeus

Pylos

Korinthe

Nafplion

Kalamata

Patras ATHENE

Monemvasia

Vouliagmeni

The Westin
The Romanos

Cape Sounio

Grande Bretagne

Astir Palace

Amanzoe
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245 - SILVERJET VAKANTIES

Vo liag eni  At eense ivi ra  GRIEKENLAND

FOUR SEASONS ASTIR PALACE
CULINAIR  | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �    DELUXE

Bungalowkamer

Aan e ver ijn e At eense ivi ra  op et p ntje van een et pijnbo en 

begroei  sc iereilan  bie t o r Seasons et beste van t ee erel en  een 

rela te ontsnapping aan ee op slec ts ca   in ten van et istorisc e 

sta scentr  p slec ts vij  in ten a stan  ligt e c i e k stplaats 

Vo liag eni et c ar ante inkels  taverna s en een t erape tisc  t er aal 

eer  e l c t aven van At ene ligt op ca   a to in ten  

FACILITEITEN
et otel bestaat it t ee oo gebo en  et ippe en o erne a sika 

voor a ilies en et stijlvolle Arion at eer gesc ikt is voor vol assenen  e 

prac tige b ngalo s liggen versprei  over et resort  ei e gebo en ebben 

een receptie en een s eervolle lo ngebar et groot terras en een spectac lair 

it ic t over e baai  iverse inkeltjes et e cl sieve erken  rie grote 

e ba en en een kin erba  on  et e ba  en op e rie stran en ijn 

ligbe en en parasols aan e ig en iteraar  stran service  e ki scl b bevin t 

ic  in e a sika vle gel  Voorts rie tennisbanen  basketbalvel  tness  

joggingparco rs en niet ge otoriseer e atersporten  e o ntain o se Spa 

biedt een binnenbad, hydrotherapiezone, aromastoomgrot, hamam, vitality pool 

en assage o c es  et binnenba  is op ge ette tij en geopen  voor a ilies  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  r ijn  resta rants  aaron er 

et et een ic elin ster bekroon e elagos voor riekse visspecialiteiten  

In et Italiaans geori nteer e ercato geniet  van ge rige espresso en verse 

broo jes  pi a s en lic te sala es en an is er nog e riekse Taverna  aan 

ee  In et atijns A erikaanse grillresta rant elios bij et e ba  geniet  

van eerlijke tapas en grillgerec ten  Voorts is er cocktailbar Avra ar  lobb bar 

Astron  a ool  eac  ar en tot slot Aristoleles bar  rs roo service

ACCOMODATIE
e r i e ka ers  s ites en b ngalo s ijn et strakke lijnen en retro c ic  et 

lic te kle ren ingeric t  Voor ien van ka er oge ra en  atscreen tv  tele oon  

inibar  ar eren ba ka er et ligba  en separate o c e

e ka ers en s ites bevin en ic  in et Arion  en a sika gebo  

e b ngalo s liggen versprei  in e t in

ARION-gebouw

Tweepersoonskamer (ca    a   vol )  r i e ka er et kingsi ebe  en 

balkon. Ook boekbaar met zeezicht.

Junior Suite (ca    a   vol )  et aparte oon  en slaapka er en 

balkon. Ook boekbaar met zeezicht.

Arion Suite (ca    a   vol    kin )  r i e s ite et oonka er et 

zit- en eethoek, gastentoilet en aparte slaapkamer met kingsizebed en sofabed. 

i  terras et itje en antastisc  ee ic t

NAFSIKA-gebouw

Tweepersoonskamer (ca    a   vol    kin )  r i e ka er et 

kingsi ebe  en balkon et ee ic t en terrast in

Suite (ca    a   vol    kin )  r i e s ite et oonka er en aparte 

slaapkamer met kingsizebed en sofabed. Terras met zitje en zeezicht.

Garden Suite met privézwembad (ca    a   vol    kin )  oonka er 

en aparte slaapkamer met kingsizebed en sofabed. Terras met privézwembad, 

zitje en zeezicht.

BUNGALOWS

Bungalowkamer (ca   a   pers )  r i e ka er et kingsi ebe  en

terras. Ook te boeken met privézwembad en zeezicht.

Voor overige b ngalo t pes raa pleeg on e ebsite  silverjet nl

Indicatieprij en p p  incl :  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en van 

At ene  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e  verblij

Kamertype apr jun aug okt

Arion a er ee ic t

a sika S ite ee ic t

ngalo ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

o  be oek silverjet nl   Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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GRIEKENLAND  At eense ivi ra  So nio

GRECOTEL CAPE SOUNIO
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS 

�  �  �  �  �

Deluxe Bungalow met privézwembad

o ti e otel recotel ape So nio ligt aan ee tegenover e Te pel van 

osei on op et iterste p ntje van et riekse vastelan  et een kristal el ere 

ee ie aan et ein  van e o er nog een aangena e aterte perat r kent  

e spectac laire onson ergang en et it ic t geven et otel een stieke 

s eer  e t e van e ge sc e ee o ringt et resort  at el  op een 

arc eologisc e vin plaats ligt et t ee priv stran en en b ngalo s en villa s 

versc olen in e ennen e vels  e arc itect r van et otel is geinspireer  

op e Te pel van osei on et veel pilaren en open r i tes  aar et toc  

een lic te o erne inric ting  et vissers orpje avrio ligt op  k  et centr  

van At ene op ca   a to in ten en e l c t aven op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
ij binnenko st in e lobb  voelt  irect e stiek van e e bij on ere plek

e r i e receptie lei t naar een oor pilaren o oo e binnenplaats et 

it ic t op e te pel  et resort besc ikt over een groot o t ater e ba  

omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols. Verder is er een 

kin erba  en bij e ki scl b (  jaar) nog een apart e ba je  e ren e 

e o ervakantie is er ook een teencl b  e t ee stran en bie en ligbe en 

et parasols en beac service  e itgebrei e li er Spa ee t eer ere 

behandelcabines en baden en biedt verschillende behandelingen aan zoals 

a rve a  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is tevens ogelijk  et 

ape So nio resta rant bie t riekse  reten er en internationale specialiteiten 

voor ontbijt en iner  S  riental serveert A iatisc e siongerec ten voor iner  

T e esta rant is gelegen op et akterras en is et beste go r etresta rant 

van So nio aar et reco ranse en  ont orpen is oor c e kok Sakis 

T annetos  In e Aegean rill bij et e ba  k nt  over ag van iverse 

gerechten, snacks, cocktails en gezonde sapjes genieten. De liefhebbers van 

verse vis k nnen n art op alen aan et ater bij esta rant ali  

ACCOMMODATIE
e terracottakle rige b ngalo s ijn a t eatrisc  gerangsc ikt en gaan 

op in et ongerepte lan sc ap  e villa s et priv e ba  liggen versprei  

over et resort en genieten veel privac  Alle ijn voor ien van tv  tele oon  i  

aircon itioning  ver ar ing  kl isje  ko e  en t ee et aciliteiten en inibar  

Badkamer met badjas, slippers, strandlaken en haardroger. Terras met zitje.

Superior Bungalow (ca    a   pers )  et so a en balkon o  terras et 

it ic t op e e vels in et ac terlan  ok boekbaar et ij ee ic t

Familie Bungalow (ca    a   vol    kin )  open plan oon slaapka er 

et kingsi ebe  en itje  t ee e slaapka er et  eenpersoonsbe en  en 

balkon o  terras et it ic t op e e vels in et ac terlan

Deluxe Bungalow met privézwembad (ca    a   pers )  r i e ka er et 

kingsi ebe  en so abe   terras et priv e ba  en it ic t op e e vels in 

et ac terlan  e ge sc e ee en o  e Te pel van osei on  

Deluxe Family Pool Villa (ca    a   vol    kin )  oonka er et so a 

en itje  t ee slaapka ers  terras et ligbe en en priv e ba  (ca   )  

ij ee ic t  ee ic t o  ic t op e Te pel van osei on

Ambassador Pool Villa (ca    a   vol    kin ) vrijstaan e villa et 

woonkamer en twee slaapkamers, terras met ligbedden en privézwembad.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van At ene  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

S perior ngalo ka er berg ic t

a ilie ngalo ka er berg ic t

el e ngalo ka er et priv e ba  

el e a il  ool Villa

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   

in ien geboekt voor  iet gel ig voor verblij  in e Villas

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  toeslagen voor al -

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e 

broc re
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orto eli  eloponnesos  GRIEKENLAND

AMANZOE
DESIGN | HIDEAWAY | WELLNESS

�  �  �  �  �    DELUXE

3-slaapkamer villa

Pool Pavilion

e aai  et oor nesco besc er e r nes  vor t e et stran en o oo e 

eloponnesos al i en en jaren et art van e riekse c lt r  A an oe  

gelegen aan e oostk st van e eloponnesos in e b rt van orto eli  is een 

o erne Akropolis et een it ic t van  gra en over e olij gaar en en e 

ge sc e ee  abana s  paviljoens en villa s ebben alle aal priv e ba en 

et een prac tig it ic t en ge rige t inen  ter ijl spee boten op et stran  

ac ten o  t ssen nabijgelegen eilan en te varen  A an oe is niek en ellic t 

et eest e cl sieve otel in riekenlan  lassieke riekse arc itect r  

serene r st en een ltie  servicenivea  ko en te a en in it elegante resort  

et vrien elijke personeel orgt er voor at et  aan niets al ontbreken  e 

avenplaats orto eli ligt op ca   in ten rij en  e pittoreske eilan en 

Spetses en ra ijn via een korte boottoc t te bereiken  e l c t aven van 

At ene ligt op ca   r rij en  er elikopter is et ca   in ten vliegen

FACILITEITEN
I posant elko stpaviljoen et o er  bibliot eek en een boetiek  ier bevin t 

ic  ook e iving oo  ar et ei se it ic ten  entraal ligt et e ba  

omringd door een terras met ligbedden en parasols. Een tweede, kleiner 

e ba  ligt in e sc a  van een pergola  e tnessr i te besc ikt over 

o erne apparat r  Tevens or en er oga  en pilateslessen gegeven en ijn 

er twee tennisbanen. De schoonheidsbehandelingen en massages van de Aman 

Spa co bineren A iatisc e tec nieken et riekse rit elen aarbij nat rlijke 

i ver orgingspro cten or en gebr ikt  e eac  l b lijkt een resort 

op ic  ier vin t  t ee grote e ba en  een kin erba  ligbe en et 

parasols en een resta rant voor ver rissen e rankjes  snacks en lic te riekse 

aaltij en  Voorts is er een kleine tnessr i te en een Spa  en l e a to van 

et resort brengt  op elk ge enst o ent van e ag naar e eac  l b  

 verblij t ier op basis van logies onbtijt  T e esta rant serveert klassieke 

riekse en e iterrane specialiteiten et e na r k op lokaal gepro ceer e 

ingre i nten  et in or ele ool esta rant serveert internationale gerec ten 

voor e l nc  en s avon s A iatisc e specialiteiten  In e o er aan en 

or en er barbec e avon en ge o en  e ireplace lo nge leent ic  goe  

voor een cocktail bij onson ergang o  een slaap tsje on er e sterren e el  

rs roo service

ACCOMMODATIE
e  avilions  eac  abana s en Villa s ijn o gesit eer  at e a i ale 

privac  en een a e bene en  it ic t bie en  e besc ikken alle over 

aircon itioning  i o ockingstation  atscreen tv  inibar  espresso

apparaat  t ee et aciliteiten en kl isje  rote ba ka er et regen o c e en 

ligbad en inloopkast voor hem en haar.

Pool Pavilion (ca    a   vol  o   vol    kin )  open living et 

sc rij ta el   so a s en slaapge eelte et kingsi ebe  Terras et itje  ligbe en 

en priv e ba  van ca    it ic t op glooien e e vels et olij bo en

Premium Pool Pavilion (ca    a   vol  o   vol    kin )  als ool 

Pavilion maar met zeezicht.

Deluxe Pool Pavilion (ca    a   vol  o   vol    kin )  als ool 

avilion aar et priv e ba  van ca   

Premium Deluxe Pool Pavilion (ca    a   vol  o   vol    kin )   als 

el e ool avilion aar et ee ic t

Beach Cabana (ca    a   pers )  slaapka er et kingsi ebe  en 

ba ka er  Terras et itje  ligbe en  t in en priv e ba  van ca    

elegen bij e eac  l b  et irect toegang tot et stran  en rontaal ee ic t

Voor et aanbo  aan Villa s in it otel ver ij en ij  graag naar on e ebsite

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van At ene  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e  verblij

Kamertype apr jun aug okt

ool avilion

el e ool avilion

eac  abana

Villa   slaapka ers (o b v   pers )

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  toeslagen voor al -

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e 

broc re
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GRIEKENLAND  eleponnesos  osta avarino

THE WESTIN RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

�  �  �  �  � 

Superior Kamer

T e estin esort osta avarino  gelegen naast et l e (gol )resort T e 

o anos  is een nieke vakantiebeste ing et ongeken  veel aciliteiten 

voor kin eren  e co ortabele s eer en et itgebrei e aanbo  aken et een 

i eaal resort voor jong en o  o is er een i s l b et aterpark  bioscoop en 

bo lingbanen  Ver er is er een enor e ke e aan goe e resta rants  T e estin 

raagt e nat r en e besc er ing ervan een ar  art toe  en itgebrei  

recl clingprogra a is opgestel  aar oor et a val aan ienlijk ver in er  is  

Ver er or t et gebr ik van plastic oveel ogelijk tegengegaan  et antieke 

l pia  e baker at van e l pisc e Spelen  ligt op ca   r rij en  e 

l c t aven van ala ata ligt op ca   in ten rij en  

FACILITEITEN
Twee grote zwembaden met kinderbad en omringd door zonneterrassen met 

ligbedden en parasols. Breed zandstrand met ligbedden en beachservice. Voor 

kin eren en teenagers ijn er tal van aciliteiten oals e ocoon cr c e (  

aan en t   jaar)  e nieke San astle i s l b (  t   jaar) een speelt in 

en een aterpark et aar lie st  glijbanen  resta rant en bo lingbaan  

ij et sportcenter k nt  terec t voor activiteiten oals in s r en  iken 

en o ntainbiken  r een sport al voor basketbal  volle bal  ba inton en 

ta eltennis en ijn er tennis  en s as banen  en resta rant in A erikaanse 

stijl et  bo lingbanen en een bioscoop aken et Sport  ntertain ent 

entre co pleet  e nes ol  l b is et startp nt van e oles  par  p 

ca   in ten  aan een prac tige baai ligt T e a  o rse gol baan  

 verblij t ier op basis van logies en ontbijt  al pension is ook ogelijk  r is 

een grote ke e aan eer goe e resta rants  et orias esta rant  een rieks 

en internationaal b et voor ontbijt en iner  arbo ni aan et stran  serveert 

l nc  snacks en rankjes  on o  e ge ellig agora ( arktplein) vin t  t ee 

riekse resta rants  een t pisc  riekse ka eneion  een ibanees resta rant en 

een Italiaans resta rant voor o el pasta als pi a  een ijssalon en eer ere 

bars. Roomservice. 

ACCOMODATIE
e  ka ers en s ites ijn voor ien van aircon itioning  atscreen tv  inibar 

en een kl isje  a ka er et ba  en aparte o c e  alkon o  terras

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  co ortabele ka er et t in ic t  ok 

boekbaar met gedeeltelijk ee icht

Superior Kamer (ca    a   vol    kin )  split level open plan oon

slaapka er et terras en t in ic t  

In nit  Kamer (ca    a   pers )  l e ka er et so a en terras et 

priv e ba  en t in ic t

Premium Deluxe Kamer Zeezicht (ca    a   pers )  l e ka er et so a 

en terras met zeezicht.

Superior In nit  Kamer (ca    a   pers )  split level open plan oon

slaapka er et terras en priv e ba  T in ic t

Family Suite (ca    a   vol    kin )  slaapka er et en s ite 

ba ka er  oonka er et so a en ba ka er  terras et t in ic t

Premium In nit  Suite (ca    a   vol    kin )  s ite et oonka er 

en aparte slaapka er  riv e ba  van ca   

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van ala ata  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

el e a er T in ic t  

el e a er ge eeltelijk ee ic t  

a il  S ite

re i  In nit  S ite

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  bij 

verblij  van  t   in ien geboekt voor  en bij verblij  van  t  

 in ien geboekt voor    bij verblij  van  t   in ien geboekt 

voor   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  toeslagen voor al

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e 

broc re
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osta avarino  eleponnesos  GRIEKENLAND

THE ROMANOS RESORT
FAMILY I GOLF | WELLNESS

�  �  �  �  �

Premium Deluxe Kamer Zeezicht

T e o anos esort vor t sa en et et naastgelegen T e estin esort  et 

r  ollection esort osta avarino  et resort is gebo  als essiniaans 

orpje et een orpspleintje  aaraan o a  e bioscoop  resta rantjes en 

inkeltjes liggen  T e o anos esort telt t ee signat re gol banen  t e nes 

ol baan en t e a  ol baan  elk et  oles  ei e prac tig aangeleg  in et 

groene e velac tige lan sc ap  et resort bie t ongelo elijk veel aciliteiten 

oals e Ana oe Spa en tal van it nten e resta rants  T e o anos is i eaal 

voor vol assenen ie persoonlijke service  r st en r i te eer aar eren  e 

l c t aven van ala ata ligt op ca   in ten rij en  

FACILITEITEN
The Romanos beschikt over meerdere fraaie zwembad met poolbar voor 

drankjes en snacks en een zonneterras met ligbedden en parasols. Op het brede 

an stran  staan ligbe en et parasols en beac service  ij et sportcenter 

k nt  terec t voor activiteiten oals in s r en  iken en o ntainbiken  e 

nes ol  l b is et startp nt van e oles gol baan T e nes o rse  p 

ca   in ten ligt T e a  o rse par  oles gol baan aan een prac tige 

baai  e avarino ol  Aca e  besc ikt over een riving range en p tting 

green  In e Ana oe Spa  gebo  als et oor bran  ver oeste aleis van 

oning estor  or en o a  signat re be an elingen  gegeven ie ge nspireer  

ijn op riekse et o en it e o ei  itnesscenter et binnenba  jac i s 

en stoombaden.

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is tevens ogelijk  

esta rantc ero is geopen  voor ontbijt  p et centraal gelegen orpsplein 

(Agora) vin t  een aantal resta rants  ooc Taverna Secrets en So vlat is 

voor riekse specialiteiten  a igi voor Italiaanse gerec ten oals pi a s en 

pasta s en e a enion voor ko e en cake  Ver er bevin en ic  in et co ple  

nog e volgen e resta rants  et go r etresta rant erovino gespecialiseer  

in e iterrane c isine  la e  een grillresta rant gelegen in et cl b o se 

van e nes ol  l b  arbo ni ligt aan et stran  en serveert visgerec ten  

snacks en lic te l nc es  In et s eervolle resta rant argile k nt  e ibanese 

ke ken ont ekken  Ver er et n ki resta rant et a t entieke apanse 

c isine en Al ra voor verse vis en sea oo  elicatessen  

ACCOMMODATIE
e  r i e ka ers  s ites en villa s ijn voor ien van aircon itioning  inibar  

atscreen tv en een kl isje  a ka er et ba  en separate o c e  alkon o  

terras  e villa s en s ites ijn incl sie  b tlerservice  

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca    a   pers )  elegante ka er ka er et 

kingsi ebe  ba ka er et aparte o c e en terras o  balkon et itje  ok te 

boeken met gedeeltelijk ee icht

In nit  Kamer Tuin icht (ca    a   pers )  co ortabele ka er et 

t in ic t  terras et itje en priv e ba  van ca   

Premium In nit  Kamer (ca    a   pers )  ka er et rontaal ee ic t 

en terras et itje en priv e ba  van ca   

Grand In nit  Suite Tuin icht (ca    a   pers )  s ite et r i e 

woonkamer met slaapbank, aparte slaapkamer met kingsizebed, badkamer met 

ba  aparte (regen) o c e en aparte jac i  Terras et itje en priv e ba

aster In nit  Villa (ca    a   vol  o   vol    kin )  r i e villa 

et slaapka er  oonka er en l e ba ka er  Terras et ligbe en en 

priv e ba  van ca    Incl sie  c a pagne bij aanko st  priv  c eck  in 

bij e villa  A a i ar a toiletartikelen  priv stran  op T e nes eac  en 

voorrang bij T e o anos ool  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van ala ata  l c t avenbelasting  ec tive o nge en a to r ge ren e  verblij  

Kamertype apr jun aug okt

el e a er T in ic t  

re i  In nit  a er   

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   bij 

verblij  van  t    bij verblij  van  t    bij verblij  van  

t   

Voor act ele prij en van alle ka ert pes en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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Tweepersoonskamer Fabulous Zeezicht

Tweepersoonskamer Fabulous Swim Up

W Lounga
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osta avarino  eleponnesos  GRIEKENLAND

W COSTA NAVARINO
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  �

Tweepersoonskamer Fabulous Zeezicht

Tweepersoonskamer Fabulous Swim Up

elko  bij et nie e  osta avarino at aar e ren ee t geopen  in 

a g st s  et is et eerste  otel in riekenlan  en een inspireren e i  

van eigentij s esign en nat rlijke aterialen  it a lts onl  otel is e cl sie  

toegankelijk vana   jaar  e ooiste stran en van e eloponnesos oals 

ivari  ialova en Voi okilia vin t  op enkele kilo eters a stan  van et otel  

e a stan  tot e l c t aven ala ata is circa  in  rij en  

FACILITEITEN
In e elegante lobb  et lo nge vin t  e nat rlijke ele enten ter g in et 

interie r  Van it e lobb  kijkt  it op e prac tige nat r van e eloponnesos  

 k nt  lic aa  en geest voe en in e A a  Spa et spabe an elingen o  in 

e IT tnessr i te et et  eter lange ver ar e e ba  p et T

eck ko t  tot r st in e on en geniet van et in nit e ba  et it ic t 

op ee  e locatie van et otel leent ic  itsteken  voor een ontspannen e 

onvakantie  et is o ring  oor ongerepte stran en en a gelegen baaien  

Sportlie ebbers k nnen ier an elen  eilen  bergbekli en  etsen  gol en 

en tennissen  e stran cl b arelia is een van e oogtep nten van et resort 

aar  k nt genieten van et lange an stran  en lokale en internationale j s  

ij onson ergang veran ert e e stran cl b in een ontspannen e plek et 

dansfeesten tot laat in de nacht. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is tevens ogelijk  

et ontbijtb et or t geserveer  in latia  Vier nieke p nten ( e o ee 

S op  e eli  e aker   e ooker ) brengen et ontbijt naar een nie  

belevingsnivea  arelia is e rieks geori nteer e beac  bar  lo nge bar is 

een leven ige lo ngebar ie e ele ag oor geopen  is  et l e cocktails 

en rankjes  ver ijn e ranken en eer  Ver er is er nog e T eck aan et 

e ba  rs roo service

ACCOMMODATIE
et otel bie t  stijlvolle ka ers  s ites en villa s et een prac tig 

it ic t op e Ionisc e ee o  op e t in en voor ien van aircon itioning  

inibar  atscreen tv  kl isje  sc rij ta el  ko e  en t ee et aciliteiten  i   

bl etoot speaker  tele oon en strijk aciliteiten  a ka er et o c e  ba jas  

slippers en haardroger.

Tweepersoonskamer onderful (ca    a   pers )  o erne ka er et 

kingsizebed en een sofa bank. Balkon met zitje. 

Tweepersoonskamer Fabulous Zeezicht (ca    a   pers )  ka er op e 

eerste verdieping met een kingsizebed en een sofabed. Uitzicht op de zee.

Tweepersoonskamer Fabulous Swim Up (ca    a   pers ) tren  ka er 

op de begane grond met een terras en directe toegang tot het zwembad.

O  a front Rooftop In nit  Suite (ca    a   pers )  r i e en oger 

gelegen s ite et apart itge eelte  Terras et lo ngestoelen en priv e ba  

Uitzicht op zee. 

O   2 slaapkamer eachfront Suite (ca    a   pers )  o erne s ite 

et  slaapka ers aarvan  et kingsi ebe  en  et t ee eensi ebe en  

T ee ba ka ers aarvan  et ba  i  terras et lo ngestoelen en 

priv e ba  elegen nabij et stran  

O   3 slaapkamer eachfront Villa (   a   pers )  r i e villa 

et  slaapka ers en een apart itge eelte  Terras et lo ngestoelen en 

privézwembad. Uitzicht op zee.

Voor overige ka ert pes raa pleegt  on e ebsite  silverjet nl

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van At ene  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er on er l

T eepersoonska er ab lo s S i  p   

   slaapka er eac ront s ite (o b v   pers )

  slaapka er eac ront Villa (o b v   pers )

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   

in ien geboekt voor  iet gel ig voor verblij  in e one oon S ite en e Villas

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  reisa vise r o  

be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

W Lounga
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KRETA

In de omgeving van het gezellige vissersplaatsje 

Agios ikolaos  ca   kilo eter ten i en van 

lo n a  ligt et elbeken e St  icolas a  esort  

aios ove r  esort  Villas ligt in e baai  

van aios  o n  kilo eter i aarts van Agios 

Nikolaos. 

AUTOHUUR
e otels op reta bie en ij incl sie  priv -

trans ers aan  In plaats iervan k nt  ook kie en 

voor een ra to o  voor een paar agen een a to 

ren en e e bij  otel laten a everen

verblij selen van e klassieke reten er 

besc aving ijn nog stee s te be on eren in e 

palei en van nossos  aestos  alia en akros  In 

et esten vin t  e alo  beken e   kilo eter 

lange Samaria-kloof. In het centrale gedeelte het 

Ida-gebergte en naar het oosten Lassithi de grootste 

hoogvlakte van Griekenland. Dit eiland kent zoveel 

facetten, dat er voor iedereen wel iets is. 

In het westen van Kreta, aan het begin van het 

sc iereilan  o opo  nabij et orpje ol bari 

selecteer en ij et ooie vakantieresort Avra 

I perial aan e baai van ol bari  Iets b iten 

e sta  ania bie en ij  et a lts onl  otel 

o es or  gelegen aan een raai an stran  

et sc itteren e o es een vin t  in ania  

ier aant  ic  in een groen lan sc ap aan et 

stran   alver ege ania en et non ligt 

eorgio polis aan een prac tig lang an stran  

abij eorgio polis ko en ij voor et a lts onl  

liros are en et a ilie otel Ane os r  

Grand Resort.

a   kilo eter ten oosten van e l c t aven 

van eraklion aan e noor k st  bevin en ic  bij 

ersonissos en Stalis prestigie e otels oals 

ana rincess otel et l e s ites en villa s en et 

l e Abaton  Voor a ilies is ttos are iter ate 

geschikt, maar ook het Grecotel Amirandes 

cl sive is een goe e ke e  e e laatste is ook 

voor gol ie ebbers eer gesc ikt

on o  e ba plaats lo n a aan e noor

oostk st van et eilan  selecteer en e een aantal 

l e resorts  aaron er lo n a l  Villa s  

S ites aar privac  en persoonlijke service oog 

in et vaan el staan  p  kilo eter van lo n a 

bij et plaatsje laka  beken  van e serie To isi 

( et ilan ) over et voor alige lepro en eilan  

Spinalonga  liggen l e alace esort  Spa en et 

ei s opge ette o es o  lo n a et een eer 

oge vari teit aan goe e resta rants en aciliteiten

Agios Nikolaos
Elounda

Rethymnon
Chania

Heraklion
ChersonissosGeorgioupolis

Elounda Gulf Villa
St. Nicolas Bay

Daios Cove

Eliros 
Mare

Blue Palace

Domes Zeen
Domes Noruz Nana Princess

Abaton IslandAvra
Imperial

Anemos

Domes of Elounda

Grecotel Amirandes 
Exclusive

Lyttos Mare

Numo Ierapetra

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

agte perat r in             

aterte perat r in             

onne ren per ag            

agen et enige neerslag            

reta is et grootste en eest i elijke eilan  van riekenlan  et ee t een rijk c lt reel verle en en oor e ligging geniet et een prac tig 

kli aat  In et binnenlan  ijn er in r k ekken e bergketens  ter ijl  langs e k st prac tige baaien en eerlijke stran en vin t

Rhetymnon, Kreta

Deluxe Kamer Tuinzicht
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Rhetymnon, Kreta

AVRA IMPERIAL
ACTIVE I FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �  

Deluxe Kamer Tuinzicht

ania  ol bari  reta  GRIEKENLAND

et Avra I perial otel ligt te i en van   aan t inen  incl sie  een 

e ba one van   et een e ba bar in et i en  et resort 

bevin t ic  op  eter van et stran  van ol bari  aan et begin van 

et sc iereilan  o opo  e nieke arc itectonisc e vor geving van et otel 

brengen stijl  l e en co ort sa en in een r stige o geving  et otel bestaat 

it t ee ge eeltes ie via een loopbr g et elkaar verbon en ijn  Avra I perial 

is itsteken  gesc ikt voor ge innen et kin eren  ol bari et iverse 

inkeltjes en (vis )taverna s aan e aterkant ligt op loopa stan  van et otel  

e l c t aven van ania ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
obb  et receptie  lo nge en inkels  root e ba  et ook r i te voor 

kin eren o  te plon en on er toe ic t van e o ers  aarnaast een t ee e  

kleiner zwembad en in het andere deel een derde zwembad met aangrenzend 

een kin erba  e e ba en ijn o geven oor terrassen et ligstoelen en 

parasols  Voorts een speelplaats et een kin erba je  i scl b (  t  jr) et 

veel activiteiten voor versc illen e lee tij sgroepen  voor e ini s (  n  t   

jr) is er een cr c e  tegen betaling  e  S A b  A IVITA  een ellnesscenter 

(ca  ) et ver ar  binnen e ba  et ro assage  jac i  sa na 

en a a  Tegen betaling ijn er iverse lic aa s  en ge ic tsbe an elingen 

en assages te boeken  itnessr i te et aparte r i te voor aerobics  Ver er 

ijn er t ee tennisbanen (verlic ting tegen betaling)  ta eltennis en poolbiljart  

Strand met ligbedden en parasols. 

e ver orging is op basis van al pension  All incl sve is ogelijk  asilico is een  

b etresta rant voor ontbijt en iner  In b etresta rant at eri geniet  van 

een retense ontbijtervaring et lokale pro cten  In et Italiaans georienteer e 

Al resco resta rant k nt  terec t voor  la carte iner  et A iatisc e  la 

carte resta rant l e ong bie t een s s ibar en oosterse gerec ten voor 

iner  In et  la carte resta rant Avra Seasi e or t e e iterrane ke ken 

gecombineerd met wereldse smaken. Le Bar in de lobby is de plaats voor een 

aperitie  ( s avon s et live piano iek)  In e A ra poolbar bij et e ba  

geniet  van eerlijke cocktails  snacks en rankjes  Avra Seasi e bar is er voor  

een verfrissend drankje.

ACCOMMODATIE
e  o erne ka ers en s ites ijn voor ien van aircon itioning  kl isje  

koelkastje en atscreen tv  o ortabele ba ka er et ba  separate 

ro assage o c e en aar roger  So abe  voor e persoon  alkon o  terras 

met zitje.

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca    a   pers )  co ortabele ka er et itje  

 be en o  kingsi ebe  a ka er et ba  en separate o c e  ok te boeken 

met zwembadzicht. 

Deluxe Kamer gedeeld zwembad (ca    a   pers )  ka er et itje   

be en o  kingsi ebe  a ka er et o c e en terras et itje en ligbe en  

it ic t op ge eel  e ba  en t in

Deluxe Kamer privézwembad (ca    a   pers ) ka er et itje   be en 

o  kingsi ebe  a ka er et en terras et ligbe en  T in  o  e ba ic t  

Junior Suite privézwembad (ca    a   vol    kin )  r i e ka er 

et  be en o  kingsi ebe  itge eelte et so a  ko e t ee et aciliteiten  

a ka er et ba  en separate o c e en groot terras et lo ngebe en  

Familie Kamer (ca    a   vol    kin )  slaapka er et kingsi ebe  

en aparte oonka er et  so abe en  a gesc ei en oor een gla en an  

a ka er et ba  en o c e  it ic t op e ba

Indicatieprij en p p inclusief:  overnac tingen o b v   pers  halfpension, vliegreis naar en van 

ania  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e l c t-

haven.

Kamertype apr jun aug okt

el e a er T in ic t

el e a er riv e ba

nior S ite riv e ba

Honeymoon   korting en c a pgane  r it en ineraal ater op e ka er bij aanko st

Seniorenkorting   bij verblij  van  t    bij  jaar en o er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen all incl sive  

vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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GRIEKENLAND  reta  ania

DOMES ZEEN CHANIA, LUXURY COLLECTION
BOUTIQUE | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  � 

it nieke li est le resort op reta  o es een ania  een r  ollection 

esort in et noor esten van et eilan  is een eerlijk stran resort at 

ic  vooral ric t op jonge ge innen  et otel ver ient terec t et pre ikaat 

bo ti e resort  e nat rlijke aterialen  e sto en in ar e kle ren en e 

versc illen e aar etinten geven et resort een ar e en prettige itstraling  

T ssen e b ngalo s  ka ers en villa s staan veel oge pal bo en ie voor 

een tropisch sfeertje zorgen. Daarnaast bieden het privéstrand, het riante 

e ba  en et itgebrei e kin erprogra a veel ver aak voor jong en o  

In e irecte o geving van o es een ania vin t  ge ellige beac barretjes 

en resta rants  ania sta  ee t een groot aanbo  aan ooie inkels en in 

e geresta reer e o e sta s ijken vin t  pleinen et ge ellige terrassen en 

goe e ko ebars  e l c t aven van ania ligt op ca  k

FACILITEITEN
ic te entree et veel groene planten  een e se olij boo  en een spectac lair 

it ic t over et resort en e bla e ee  et e ba  or t o ring  oor 

o ten onneterrassen et ligbe en en parasols  ok op et kie elstran  

ijn ligbe en en parasols  ier is ook beac service  Ver er een tnessr i te 

et o erne apparat r en een openl c t tness  et op aat ge aakte 

kinderconcept biedt een veilige haven voor jonge ontdekkingsreizigers in de 

vor  van een boo t ge nspireer  op everlan  et kin erprogra a 

bestaat it o a  kooklessen  sc il er orks ops en een logeerpartijtje in een tent

e ngle Spa is een l e oase van r st en bie t een grote ke e aan 

lic aa sbe an elingen en assages   verblij t ier op basis van logies

ontbijt  asten ie voor et concept A T  iving kie en  verblijven op basis van 

al pension  In et eac  o se esta rant  staat ie ere oc ten  et ge on e 

en itgebrei e ontbijtb et klaar  ier or t een grote versc ei en ei  aan 

verse en gezonde gerechten gecombineerd met lokale Kretenzer smaken en 

ingre i nten  Tevens voor lic te aaltij en tij ens e l nc  In e avon en 

geniet  ier van s ion c isine aarbij gerec ten it e tra itionele riekse 

ke ken centraal staan

e eac  o se ar be ient over ag ron o  et e ba  en bij et stran  en 

vor t s avon s et i elp nt van et entertain ent  et s eervol ingeric te 

nino astrono  esta rant staat garant voor een eerlijke ro antisc e 

avon  et ne ining en  en goe e ijnen

ACCOMMODATIE
Alle  acco o aties   ka ers   s ites en  villa s ebben een 

tren  inric ting en besc ikken over een eensi ebe  o   aparte be en  

aircon itioning  atscreen tv  ko e t ee et aciliteiten  inibar en kl isje  

a ka er et o c e  e A T  iving Selection ka ers (aangegeven et 

) ebben  toegang tot e a te iving oo  incl sie  apjes  rankjes  

a sc ei spresentje  oo k ssen en  en pre i  ba pro cten  Alle 

A T  iving acco o aties ijn op basis van al pension ( ine aro n  al  

boar l nc  o  iner in vor  van set en )  ij  een verblij  van in   nac ten 

geniet  ook    van een iner in een resta rant in o e centr  van ania 

(e cl  trans ers)  Tevens ontvangt  een stran an oek in een l e stran tas

Tropical Tweepersoonskamer (ca    a   vol )  co ortabele ka er 

et een gla en sc i p i naar et balkon o  terras et lo ngebank en t in ic t

Sapphire Tweepersoonskamer (ca    a   vol )  co ortabele ka er 

et een gla en sc i p i naar et balkon o  terras et lo ngebank en ee ic t

Tropical Familie Kamer (ca    a   vol    kin )  co ortabele ka er 

et een gla en sc i p i naar et balkon o  terras et lo ngebank en t in ic t

Tropical Shared Pool Suite (ca    a   vol    kin )  co ortabele open 

plan s ite et een gla en sc i p i naar et terras et ge eel  e ba

Tropical Shared Pool Familie Kamer (ca    a   vol    kin )  

co ortabele ka er et gla en sc i p i naar et terras et ge eel  e ba

Tropical Pavilion Privézwembad* (ca    a   vol )  co ortabele open 

plan s ite et gla en sc i p i naar terras et priv e ba  T in ic t

Sapphire Pavilion Suite Privézwembad* (ca    a   vol )  open plan s ite 

et een gla en sc i p i naar et terras et priv e ba  A e bene en  

it ic t op ee van it  be

Tropical Pavilion Familie Suite Privéwembad* (ca    a   vol    kin )  

co ortabele open plan s ite et slaap  en itge eelte et so abe  en een 

grote gla en sc i p i naar e t in et priv e ba  A e bene en  it ic t 

op ee van it  be

Sapphire Pavilion Familie Suite Privézwembad* (ca    a   vol    

kin )  co ortabele open plan s ite et slaap  en itge eelte et so abe  en 

een grote gla en sc i p i naar e t in et priv e ba  A e bene en  

it ic t op ee van it  be

Sapphire Bungalow
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ania  reta  GRIEKENLAND

1 Slaapkamer Villa privézwembad* (ca    a   vol    kin )  

comfortabele villa met aparte slaap- en zitkamer met sofabed en een grote 

gla en sc i p i naar e t in et priv e ba  A e bene en  it ic t op 

ee van it  be

2 Slaapkamer Familie Villa privézwembad* (ca    a   pers )  een  

co ortabele villa et t ee aparte slaapka ers  ie  een a e bene en  

it ic t over ee geven van it  be  et en s ite ba ka ers  itka er et 

so abe  en een grote gla en sc i p i naar e t in et priv e ba

Tropical Familie Grand Pavillion privézwembad* (ca    a   vol    

kin )  e e co ortabele villa et t ee aparte connecting slaapka ers et en 

s ite ba ka ers  itka er et so abe  en een grote gla en sc i p i naar e 

t in et priv e ba

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt (ka ers) o  

halfpension (concept )  vliegreis naar en van ania  l c t avenbelasting  ec tive o nge 

en l e priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

Tropical T eepersoonska er

Tropical S are  ool S ite 

Tropical avilion riv e ba

Sapp ire av  a  S ite rive e ba                               

Tropcial a  ran  av  priv e ba  (o b v   pers )                          

  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   

en  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   bij verblij  

van  t   en van  t   en  bij verblij  van  t  

 in ien geboekt van  t    bij verblij  van  t   

en van  t   en  bij verblij  van  t   in ien geboekt van 

 t    bij verblij  van  t   en van  t   

en  bij verblij  van  t   in ien geboekt van  t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  reisa vise r o  

be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Sapphire Bungalow Tropical Shared Pool Suite

Kidsclub
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GRIEKENLAND  reta  ania

DOMES NORUZ CHANIA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | DESIGN

�  �  �  �  �

Upbeat Retreat Zeezicht

o s or  ania  A tograp  ollection  is een a lts onl  l e otel aar 

gasten vana   jaar van arte elko  ijn  e arc itect r van it tren  otel 

vin t ijn oorsprong in et Venetiaanse arsenaal aan e aven van ania ie 

ic  op ca   k  a stan  bevin t  In e kle rstelling ko en e nat rlijke tinten 

van et an  en e rotsen erkenbaar ter g  p loopa stan  vin t  langs et 

stran  vele ge ellige resta rants en bars  et glorierijke verle en van reta en 

e e en aagse gastvrij ei  vor en ier een goe e co binatie  e l c t aven 

van ania ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
Karakteristieke entree met receptie en lobbybar. Twee zwembaden omringd 

oor onneterrassen et ligbe en en parasols  ok op et stran  ijn 

ligbe en en parasols  e So a Spa et groot binnenba  is een l e oase van 

r st en bie t een grote ke e aan lic aa sbe an elingen en assages  Ver er 

is er een tnessr i te et o erne apparat r  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is tevens ogelijk  

et itgebrei e ontbijt en l nc iner  la carte or t in Topos esta rant 

geserveer  e t pe ka ers o t en aven reserveert  op basis van al pension  

e gn  a te iving Selection  ierbij is inbegrepen n avon  ine t in een 

resta rant in et o e centr  van ania  (trans ers en rankjes ijn niet 

inbegrepen)  Topos esta rant is een na isc  en o ern all a ining 

resta rant  e a  ar bij et e ba  serveert koele ranken en snacks 

ge ren e e ag  a onson ergang or t et o getover  tot een s s i  

cocktail bar  Tot slot is er e obb  ar  rs roo service

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ebben een tren  inric ting en besc ikken over 

een eensi ebe  o   eenpersoonsbe en  aircon itioning  pla on ventilator  

atscreen tv  ko e t ee et aciliteiten  inibar en kl isje  a ka er et 

o c e  Terras o  balkon  e A T  iving Selection ka ers (aangegeven et 

) ebben  toegang tot e a te iving oo  incl sie  apjes  rankjes  

a sc ei spresentje  oo k ssen en  en pre i  ba pro cten

Upbeat Retreat zwembadzicht (ca    a   vol )  co ortabele ka er et 

balkon o  terras et lo ngebank  ligba  pl ngepool en ic t op et e ba

Upbeat Retreat Zeezicht (ca    a   vol )  raaie ka er et balkon o  

terras et lo ngebank  ligba  pl ngepool en ee ic t

ellness Loft wembad icht (ca    a   vol )  stijlvolle s ite et op 

e begane gron  een slaapka er et en s ite ba ka er en r i  terras et 

lo ngebank  jac i en e ba ic t  pen lo t et so abe  en ba ka er

Sublime Loft ee icht  (ca    a   vol )  s ite et op e begane gron  

een slaapka er et en s ite ba ka er en r i  terras et lo ngebank  ligba  

pl ngepool en ee ic t  pen lo t et so abe  en ba ka er  

Pure Haven* (ca    a   vol )  open plan oon slaapka er et 

kingsi ebe   it oek  groot terras et ligba  en priv e ba  elegen bij et 

strand met  frontaal zeezicht.

Absolute Haven* (ca    a   vol )  r i e s ite et op e begane gron  

een woonkamer met sofabed. Badkamer en terras met groot privézwembad. 

pen lo t et eensi ebe  en ba ka er  elegen bij et stran  en et rontaal 

zeezicht.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt (halfpen-

sion bij )  vliegreis naar en van ania  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans-

er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

pbeat etreat e ba ic t

pbeat etreat ee ic t

S bli e o t ee ic t

re aven

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   

en  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor    bij verblij  

van  t   en van  t   en  bij verblij  van  t  

 in ien geboekt voor   bij verblij  van  t   en van  

t   en  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen al pension  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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eorgipo lis  reta  GRIEKENLAND

ELIROS MARE
BOUTIQUE I FAMILY 

�  �  �  �   DELUXE

Tweepersoonskamer Tuinzicht

Tweepersoonskamer privézwembad

otel liros are et aar risse bo o c ic esign en aar ervaren tea  staat 

garant voor een aangena e stran vakantie  liros are  ligt aan et langgerekte 

an stran  van o rnas nabij eorgio polis alver ege ania en et non  

p e ac tergron  ligt e e ka ri ( itte ergen)  et enige oet ater eer van 

et eilan  ake o rnas ligt in et ac terliggen e e vellan sc ap en is le k 

o  te voet o  per ets te be on eren  et ge ellig r kke plaatsje eorgio polis 

et vele inkeltjes  taverna s en bars ligt op ca   k  e ooie ba plaats 

et non et o  centr  en goe e resta rants voor een over eerlijke l nc  

en tren  beac bars ligt op ca   k  en e l c t aven van ania op ca   k

FACILITEITEN
i e lobb  et rs receptie  itjes en veel planten  et e ba  is 

omringd door ligbedden met parasols. Op het zandstrand dezelfde ligbedden met 

ikke k ssens en parasols  et liros ellness enter bie t o erne aciliteiten 

oals een stoo ba  sa na en be an elka ers  r is een ke e it ge ic ts  en 

sc oon ei sbe an elingen en assages (tegen betaling) voor een j iste balans 

t ssen lic aa  en geest   k nt etsen ren o  e o geving te verkennen  

Voor e jonge vakantiegangers is er e liros are i s l b  gelegen nabij et 

stran  voorna elijk geric t op kin eren van  t   jaar  e ini l b ee t 

een speciaal ge eelte et een ba  voor kin eren  iepte   o at e lekker 

in et ater k nnen spelen (toe ic t van een o er is vereist)  Voorts or en 

er agelijks versc illen e progra a s voor o el kin eren als vol assenen 

georganiseer  aarbij genieten  sporten en ple ier centraal staan

e ver orging is op basis van al pension  ntbijt en iner in b etvor  en 

livecooking in et oo resta rant a  elke ic  in et oo gebo  bevin t  

In et irect aan et stran  gelegen Sea Star resta rant k nt  terec t voor 

snacks  r it  rankjes en cocktails tot s avon s laat  e T lip S ell ool ar bij 

et e ba  is agelijks geopen  en serveert cocktails  ko e  ijsko  bier  ijn 

en ris rank  et itge eelte van T lip S ell in et e ba  is e per ecte plek 

voor een verkoelende verfrissing. 

ACCOMMODATIE
et otel ee t s eervol ingeric te ka ers in o erne bo o stijl  e ka ers 

besc ikken over atscreen tv  inibar  airco  ko e  en t ee et aciliteiten  

kl isje  strijk aciliteiten  stran lakens en stran tas (  per ka er)  al open 

ba ka er et regen o c e  ba jas en slippers

Tweepersoonskamer ROH (ca    a   pers )  ka er et kingsi ebe  en 

terras of balkon met zitje. De best beschikbare kamer wordt toegewezen. 

Tweepersoonskamer Tuinzicht (ca    a   pers )  co ortabele ka er 

voor ien van kingsi ebe  en terras o  balkon et itje et it ic t op e bergen 

o  t in  elegen in et oo gebo  o  ijgebo  ok te boeken et ij ee icht 

of ee icht

Tweepersoonkamer Zeezicht FR (ca    a   pers )  s eervolle ka er et 

so a  itje en balkon o  terras et it ic t op ee van it e t in

Tweepersoonkamer Privézwembad (ca    a   pers )  s eervolle ka er 

et priv e ba  Voor ien van kingsi ebe  o   eenpersoonsbe en  

Junior Suite Tuinzicht (ca    a   pers )  open plan j nior s ite et 

t in ic t  Voor ien van een slaapka er en een t ee e slaapge eelte et  

eenpersoons so abe en  elegen in et oo gebo  o  ijgebo  

Single Parent Kamer Tuinzicht (ca    a   vol    kin )  ka er voor ien 

van kingsi ebe  en terras o  balkon et itje et it ic t op e bergen o  t in  

elegen in et oo gebo  o  ijgebo

Indicatieprij en per persoon inclusief   overnac tingen o b v   pers  halfpension, vliegreis 

naar en van ania  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er T in ic t  

T eepersoonska er riv e ba

nior S ite T in ic t (o b v   pers )

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   

in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  toeslagen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  

be oek  silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

244-291 GRIEKENLAND ATHENE TM KOS.indd   257 07-12-2022   12:31

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/eliros-mare/kreta/griekenland


258 - SILVERJET VAKANTIES

ANEMOS LUXURY GRAND RESORT
ACTIVE | FAMILY

�  �  �  �    DELUXE

Deluxe Kamer Privézwembad

et Ane os r  ran  esort is gelegen aan et ooie go kle rige 

an stran  van o rnas eac  nabij eorgio polis  alver ege ania en 

et non  it aangena e otel is in e iterrane stijl gebo  ron  een 

netwerk van zwembaden, met veel faciliteiten en activiteiten en met op de 

ac tergron  e e ka ri ( itte ergen)  et enige oet ater eer van et eilan  

ake o rnas  in et ac terliggen e e vellan sc ap is eker een be oek te 

voet o  per ets aar  en i eaal resort o  et e ele a ilie te genieten van 

een elver ien e onvakantie  et ge ellig r kke ba plaatsje eorgio polis 

et vele inkeltjes  taverna s en bars ligt op ca   k  en e l c t aven van 

ania op ca   k  a stan

FACILITEITEN
De lobby heeft een hoog plafond met grote ramen met veel lichtinval, een 

neoklassieke inric ting en iverse boetiekjes  itnessr i te et o erne 

apparat r en agelijks pilates  en ogalessen voor vol assenen  Ver er een 

tennisbaan, tafeltennis, beachvolley, beach soccer. Voor de kleine gasten is er 

e   grote kin ercl b et kin er e ba  et glijbanen  speelt in  

pla roo  kin erbioscoop en ini isco  In  is een groot aterpark geopen  

et aterspeeltoestellen en lange glijbanen en een ini gol  voor nog eer 

ver aak voor alle gasten  e A ra Spa is in oosterse stijl gebo  et als 

t e a ater  Tot e itgebrei e aciliteiten van e Spa be oren o a  een 

binnen e ba  jac i  sa na  a a  en assage  en be an elka ers  

Voorts een bea t center en anic re  pe ic re  

e ver orging is op basis van al pension in et b etresta rant elte i 

aar e c e s naast e lokale reten er specialiteiten een r i e ke s aan 

organisc e  vegetarisc e  gl tenvrije en ge on e lic te gerec ten berei en  e 

vij  specialiteitenresta rants ijn evantes voor rieks  la carte  stria Italiaans 

resta rant  a e et een c i e ecoratie en orientaalse s eer voor e otisc e 

A iatisc e specialiteiten en Sirocco aan et stran  voor vis  en eevr c ten  e 

rasserie ligt naast et e ba  et een lokale en e iterrane ke ken van 

nger oo  tot oo gerec ten  rivate ining ogelijk  e bars Aeol s naast 

e receptie  ep r s bij et e ba  en Sirocco aan et stran  serveren naast 

rankjes ook snacks  otos a pagnes  ocktails oo  ar ee t ijn eigen 

i ologist

ACCOMMODATIE
et otel ee t  s eervol in neoklassieke stijl ingeric te ka ers en s ites  

alle voor ien van aircon itioning  kl isje  atscreen tv  inibar  strijk aciliteiten  

ko e t ee et aciliteiten en espresso apparaat  a ka er et ba o c e  

haardroger, slippers en badjassen. 

Deluxe Kamer Bergzicht (ca    a   pers )  r i e ka er et kingsi ebe  

of twinbedden. Balkon en zicht op de bergen. Ook boekbaar met zeezicht.

Deluxe Kamer gedeeld Zwembad (ca    a   pers )  r i e ka er et 

kingsi ebe  o  t inbe en  Terras en ge eel  e ba  et berg  o  ee ic t

Deluxe Kamer Privézwembad (ca    a   pers )  r i e ka er et 

kingsi ebe  o  t inbe en  Terras et priv e ba  et berg  o  t in ic t

Deluxe Familiekamer Tuinzicht (ca    a   pers )  t ee slaapka ers een 

met kingsizebed en een met twinbedden. Twee badkamers en balkon met berg- 

o  t in ic t  ok boekbaar met ee icht

Deluxe Familiekamer Privézwembad (ca    a   pers )  t ee slaapka ers 

waarvan een met kingsizebed en een met twinbeds. Twee badkamers en terras 

et priv e ba  erg  o  t in ic t  

Deluxe Pool Suite (ca    a   pers )  oonka er et  so abe en  

slaapka er et kingsi ebe  en terras et priv e ba  erg  o  t in ic t  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  halfpension, vliegreis 

naar en van ania  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e a er erg ic t

el e a er riv e ba  erg  o  T in ic t

el e ool S ite T in ic t (o b v   pers )

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   

in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen en aanbie ingen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

GRIEKENLAND  reta  eorgio polis

244-291 GRIEKENLAND ATHENE TM KOS.indd   258 07-12-2022   12:31

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/anemos-luxury-grand-resort/kreta/griekenland


259 - SILVERJET VAKANTIES

Analipsi  reta  GRIEKENLAND

LYTTOS MARE
ALL INCLUSIVE | CULINAIR I FAMILY 

�  �  �  �  �

Superior Kamer Zwembadzicht

ttos are is een l e en eer r i  opge et vij sterren all incl sive otel 

gelegen aan het privé zandstrand van Analipsi. De kamers bevinden zich in drie 

gebo en ie als een ro ale alve cirkel ron  e e ba en en e t inen et 

lig ei es en pal bo en liggen  it grote stran otel et een eer bij on ere 

vor geving en t ee r i e o t ater e ba en aarvan er n aar lie st 

 eter lang is  is vooral bij a ilies et (kleine) kin eren erg in trek  e 

aciliteiten voor kin eren ijn eer an pri a  een inicl b  een teenagecl b  

entertain ent  ini isco en ani atie  e ba plaats Analipsi ligt op ca   k  en 

e l c t aven van eraklion op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Van it e r i e receptie et itjes  lage lo nge oekjes en ge ellige bar loopt 

e enor e spier itte an elbr g naar e b itenterrassen en et e ba  Als 

et gaat o  sport ko en  en  reisgenoten ellic t tij  tekort  van aerobics 

en oga tot basketbal  beac volle bal en arts  Tegen betaling ijn boogsc ieten 

en biljart ogelijk  s Avon s is er entertain ent oor pro essionals in et 

sc itteren e openl c tt eater te i en van e e ba en  In e eer 

o erne Spa vin t  een tnessr i te  binnen e ba  en sa na  assages 

en sc oon ei sbe an elingen ijn iteraar  ook te boeken  in eren ebben 

in otel ttos are e vakantietij  van n leven  e e ba en  e inicl b 

voor lee tij en van  jaar  e goe e ani atie  entertain ent en e ini isco 

maken dat ze zich hier geen moment vervelen.

 verblij t op basis van all incl sive   ee t e ke e it eer ere resta rants  

In et oo resta rant staan e eerlijkste internationale en riekse gerec ten 

in b etvor  klaar voor ontbijt en iner  Voor e kin eren is er een speciaal 

ge eelte et een itgebrei e ke e aan aaltij en  In e Taverna T ari 

geniet  van reten er pro cten en s o cooking  o t  van e A iatisc e 

ke ken  an kiest  voor ok  opsticks aar  geniet van s s i o  een 

eerlijke T aise sc otel  e ge ellige snackbar serveert street oo  r ijn  

bars aar  sapjes  cocktails en an ere rankjes k nt bestellen na elijk e 

Lobby Bar, de Poolbar en de Beachbar.

ACCOMMODATIE
e  co ortabele ka ers bie en een prettig o ern en lic t interie r en ijn 

ver eel  over  ka ert pes  Alle besc ikken over een kingsi ebe  satelliet tv  

aircon itioning  inibar  koelkast  kl isje  ko e  en t ee et aciliteiten  i  en 

sc rij ta el  a ka er et inloop o c e  ba jassen en slippers  aar roger   

Superior Kamer Tuinzicht (ca    a   pers  )  ka er et t in ic t  ok te 

boeken met Zeezicht of Zwembadzicht. 

Superior Kamer Privézwembad (ca    a   pers )  co ortabele ka er  

riv e ba   van   en terras et itje

Superior Familiekamer Tuinzicht (ca    a   pers )  a ilieka er et 

 slaapka ers  aarvan  et  eensi ebe en  e ka ers ijn gesc ei en 

door de badkamer. Ook te boeken met Zeezicht of Zwembadzicht. 

Superior Familiekamer Privézwembad (ca    a   pers )  gelijk aan 

a ilieka er T in ic t  et als e tra een agnetron en een priv e ba   

van   en terras et itje

Club Suite ee icht of wembad icht(ca    a   pers )  r i e ka er  

hoger gelegen.  Ook te boeken met Privézwembad van  

Junior Suite Zeezicht en Privézwembad (ca    a   vol    kin )  

voor ien van slaapka er  so abank  e slaapka er et t ee aparte be en  

riv e ba   van   en terras et itje  

Voor overige ka er pes ie on e ebsite  silverjet nl

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  all incl sive  vliegreis 

naar en van eraklion  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er T in ic t

S perior a ilie T in ic t 

nior ool S ite ee ic t 

.

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   

in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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260 - SILVERJET VAKANTIES

GRECOTEL AMIRANDES EXCLUSIVE RESORT
CULINAIR | FAMILY | GOLF

�  �  �  �  �  

Bungalow Privétuin

et eer raaie A iran es cl sive esort ligt op een ooie r stige locatie  

e voor ij e kijkt it over et an stran  en e bla e sc one ee aar ook 

e bla e vlag appert  it l e otel al et na e ge innen et (kleine) 

kin eren aanspreken aar ook (sportiveve) koppels en one ooners llen 

ier een eerlijk ontspannen onvakantie beleven  e prestigie e oles 

gol baan van e rete ol  l b ligt op ca   k  en e l c t aven van eraklion 

op ca   k  a stan

FACILITEITEN
ij e l e e entree tre t  oge pal bo en en olij bo en aan  e receptie 

et o erne itjes ligt in een r i e lo nge en kijkt it over e enor e vierkant 

aangeleg e aterpartij b iten  et e ba  van ol pisc e a etingen (   

 lang en   bree ) is gelegen aan e ran  van et otel en ee t ron o  

ligbedden, parasols en een grote ligweide. Op het zandstrand met langzaam 

a open e eebo e  staan ook ligbe en en parasols  Voor e villa gasten ijn 

ier gereserveer e beac cabanas  recolan  is een para ijs voor kin eren 

van  t   jaar  Voor e ltie e ontspanning bent  van arte elko  bij e 

li ir Alc e  Spa et ver ar  binnen e ba  itsteken e be an elingen 

aarbij gebr ik ge aakt or t van organisc e cr es  e tracten en kr i en 

van et eilan  (tegen betaling)  itness en een bea t centr  agelijks oga  

pilates en aerobics  ineren in A iran es is een bij on ere ervaring aarbij 

e c e kok en aar tea  e reten er ke ken graag centraal stelt  Voor 

et ontbijt  en inerb et gaat  naar resta rant A iran es  et  la carte 

resta rant ago i an ia serveert steaks en verse vis  ij inota r geniet  

van Italiaanse gerechten. Petrino staat bekend om de Griekse visgerechten en 

sala es  asteria bie t gerec ten et p re lokale pro cten  l e onke  is 

een it nten  A iatisc   la carte resta rant aan et stran  Voor rankjes en 

goe e ijn k nt  terec t bij bar  t e ool o  ab rint  e S nset o nge is 

de perfecte plek voor een cocktail.

ACCOMMODATIE
e  co ortabele ka ers  s ites en villa s ebben een ris itte itstraling 

en vor en een i  van o ern en a t entiek  Alle voor ien van kingsi ebe  

o   aparte be en  atscreen tv  ko e t ee et aciliteiten  inibar  kl isje en 

aircon itioning  a ka er et et ba jas  slippers en ba o c e  

Tweepersoonskamer Superior Tuinzicht (ca    a   vol )  r i e 

co ortabele ka er et t in ic t  ok te boeken et ee icht

Superior Family Kamer Sunset (ca    a   vol    kin )  r i e ka er 

et apart oonge eelte et so abank en t in ic t  ok te boeken et ee icht

Luxe Kamer (ca    a   vol )  open plan et itge eelte en t in ic t  

Ook te boeken met ee icht

Familie Kamer Zeezicht (ca    a   pers )  slaapka er et kingsi ebe  

en aparte oonka er et so abank  a ka er et o c e  apart ba  alkon 

of terras met zeezicht.

Deluxe Junior Bungalow Pool Suite (ca    a   vol    kin )  r i e en 

elegant ingeric te b ngalo ka er et ver ar  priv e ba  en ee ic t  

Amirandes VIP Pool Suite  (ca    a   vol    kin )  r i e en eer elegant 

ingeric te b ngalo s ite  pen plan slaapka er et kingsi ebe  t ee e 

slaapka er et  aparte be en  leine priv g  Ver ar  priv e ba

Voor overige ka ert pes ie on e ebsite  silverjet nl

Indicatieprij en per persoon inclusief   overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van eraklion  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er S perior T in ic t

a ilie S ite ee ic t

el e nior ngalo  ool S ite

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   

 bij verblij  van  t   en van  t   en  bij verblij  van 

 t   in ien geboekt voor   bij verblij  van  t   

en van  t    bij verblij  van  t   en van  t  

 in ien geboekt voor  iet gel ig voor verblij  in e o al Villa

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  toeslagen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  

be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

GRIEKENLAND  reta  ersonissos o rnes
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261 - SILVERJET VAKANTIES

ersonissos  reta  GRIEKENLAND

ABATON ISLAND RESORT & SPA
BOUTIQUE | CULINAIR | HONEYMOON

�  �  �  �  � 

Tweepersoonskamer Deluxe met jacuzzi

eniet van e c i e o geving van it resort in cla isc e stijl  Abaton ligt aan 

e noor k st van reta en bie t elegante acco o atie en een panora isc  

it ic t op ee  it l e langgerekte en ei s opge ette otel et in nit  

pool ligt op een r stige locatie tegen ersonissos aan  otel Abaton is eer 

stijlvol ingeric t et een sn je bo ien  e o ten accessoires en e itte 

lo ngebe en ron o  et e ba  steken ooi a  tegen et e elsbla  van 

het zeewater. Abaton is een perfecte vakantieplek voor koppels en honeymooners 

ie co ort en privac  eer aar eren  e ge ellige sta  ersonissos et 

ijne resta rants en prac tige beac bars ligt op ca   k  e l c t aven van 

eraklion ligt op ca   k

FACILITEITEN
e gigantisc e receptie is ini alistisc  ingeric t et k nst erken  en trap 

naar bene en lei t naar e ge ellige bar  iverse inkels  et otel is gebo  

op een lic tglooien e e vel o at  vana  et enor e e ba  en e iverse 

resta rants k nt genieten van et ee ic t en e ooie onson ergangen  

on o  et e ba  aar ook op et an stran  et lang aa  a open e 

eebo e  staan ligbe en en parasols  Voor e totale ontspanning be oekt  

e Spa ie et oogstaan e pro cten van le is erkt  agelijks oga lessen  

 verblij t ier op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  ine Aro n  

is tevens ogelijk  In et oo resta rant in Iv  eag e start  e ag et 

een itgebrei  ontbijtb et et lokale pro cten en isgebakken broo  s 

Avon s geniet  ier van een goe  iner (b et o   la carte)  In et on  is  

Sea oo  esta rant or en klassieke visgerec ten geserveer  voor l nc  en 

iner  e reten er ke ken vin t  in resta rant le es retan isine  et 

 Steak o se serveert e beste steaks it ie eelan  A strali  en 

A erika  e a ar eac  Abaton bie t een agisc  it ic t over e baai  

ij e stijlvolle a ies  entle en obb  ar geniet  van signat re cocktails  

Ten slotte is et ogelijk o  in roo  ining te reserveren voor ontbijt  l nc  

of diner.

ACCOMMODATIE
e  co ortabele en ip ingeric te ka ers  s ites en villa s ijn voor ien 

van een kingsi ebe  et oco at atras  aircon itioning  atscreen tv  

kl isje  inibar  espresso apparaat  t ee et aciliteiten en i  a ka er et 

inloop o c e  aar roger  ba jassen  slippers en l e le is toiletartikelen  

Balkon of terras met zitje en zeezicht.

Tweepersoonskamer Deep Blu Deluxe (ca    a   vol )  elegante ka er 

et rontaal ee ic t  ok te boeken et verbin ings e r  

Loft elu e (ca    a   pers )  split level et r i e oonka er op e vi e 

en een l e slaapka er bene en  p et inpan ige balkon een itje  ee ic t  

Tweepersoonskamer Luxury - Sharing Pool (ca    a   vol )  r i e  

risse en eigentij se s i p ka er et toegang tot een ge eel  e ba

Tweepersoonskamer Deluxe met privézwembad (ca    a   vol )  

o erne  r i e ka er et een priv e ba  van   

Abaton Collection Suite met gedeeld zwembad (ca    a   pers )  

stijlvolle s i p s ite in split level  et oonka er op e begane gron  en op 

de verdieping een open plan slaapkamer en toegang tot het gedeelde zwembad.

Abaton Collection Suite met privézwembad (ca    a   pers )  stijlvolle 

s i p s ite in split level  et oonka er op e begane gron  en op e 

verdieping een open plan slaapkamer en toegang tot privézwembad.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van eraklion  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er eep l  el e

T eepersoonska er r   S aring ool

Abaton S ite et priv e ba

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  

 in ien geboekt voor   in ien geboekt voor  en  in ien geboekt 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen al pension  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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262 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  reta  ersonissos

NANA PRINCESS SUITES, VILLA’S & SPA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �    DELUXE

Deluxe Junior Suite

Royal Wellness Club

et prestigie e en l e otel ana rincess ee t een nieke ligging irect 

aan et priv stran  et ana rincess resort bie t een ge el ige ervaring 

et een ro ale selectie van  onberispelijk ont orpen s ites en villa s  e 

eigentij se inric ting roept een gevoel van vorstelijke prac t op en vol oet tot in 

het kleinste detail aan de hoogste esthetische normen. Een echt onderscheidend 

resort at ac t op gasten ie op oek ijn naar absol te privac  in een 

e cl sieve o geving aan ee  ersonissos ligt op ca   k  a stan  e 

l c t aven van eraklion op ca   k

FACILITEITEN
eer raaie entree et co ortabel ingeric te lo nge  receptie en inkels  et 

e ba  ligt in e t in aan ee en is o geven oor een terras et ligbe en 

en parasols  In et o al Spa  ellness enter bevin t ic  e o al ellness 

l b et a a  sa na  stoo ba  ko  o pelba  en o tsteen r str i te  

Tevens een bea t salon en kapsalon   con itie o t  op peil in e o al 

itness l b et o erne tnessapparat r en een pilates  oga r i te

 verblij t op basis van logies ontbijt  al pension en ine Aro n  ijn ogelijk  

ij ine Aro n  ee t  e ke e it e resta rants eat in oint  en ternal 

l e  aar  een gangen en  k nt kie en van e kaart  et resort ee t 

iverse resta rants  et oo resta rant arpe ie  is er voor ontbijtb et 

et s o cooking  eat in oint resta rant is gelegen nabij et e ba  voor  

la carte l nc  snacks en  la carte go r et iner et riekse en internationale 

gerec ten  ternal l e voor een  la carte iner et verse vis en s s i  Arte is 

o nge ain ar voor signat re cocktails en een nieke a pagne collectie  

ree e oolbar bie t ver rissen e vr c tensappen en lic te l nc gerec ten  

Sea  San  eac  ar aan et stran  rs roo service  eliplat or

ACCOMMODATIE
e r i e  stijlvolle s ites en villa s bie en veel l e en co ort  e ijn 

voor ien van kingsi ebe en  aircon itioning ver ar ing  tele oon  kl isje  

inibar  t ee et aciliteiten  espresso apparaat  i  atscreen tv  bl etoot  

iekst stee  elektrisc  be ienbare gor ijnen en strijk aciliteiten  i e 

ba ka er et o c e en ba  aar roger  ba jassen en slippers en l e 

toiletartikelen  Alle s ites en villa s ebben ee ic t en besc ikken over een 

priv e ba  o  irlpool (ver ar  tot  ) en terras et ligbe en

Deluxe Junior Suite (ca    a   pers )  s ite et open plan oon  en 

slaapka er  riv e ba  van ca    

Premium Energy Suite (ca    a   pers )  open plan s ite et it oek en 

kingsi ebe  itnessr i te et iverse apparaten  riv e ba  ca    

Ambassador Suite (ca    a   pers )  oon  en slaapka er gesc ei en 

oor een sc i e r  a ka er et vrijstaan  ba  en regen o c e  Terras ( et 

itje  eet oek  lo ngebe en en priv e ba  van ca   

Supreme Suite (ca    a   vol )  raaie s ite et op e begane gron  

een woonkamer met sofabed, badkamer en groot terras met zitje, eethoek, 

lo ngebe en en een priv e ba  van ca    p e eerste ver ieping een 

slaapkamer met kingsizebed, badkamer en balkon met zitje.

Presidential Villa (ca    a   pers )  r i e villa ver eel  over  

ver iepingen  Voor ien van  slaapka ers et en s ite inloopkast  ba ka er 

et regen o c e en vrijstaan  ba  root terras et priv e ba  

itnessr i te in e villa  i o sineservice binnen e erlan  inbegrepen

Voor overige ka ert pes raa pleeg on e ebsite  silverjet nl

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van eraklion  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e nior S ite 

A a arine S ite   

resi ential Villa (o b v   pers )

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor  el ig voor el e nior S ites en A a arine S ite   

bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  iet gel ig voor el e -

nior S ites en A a arine S ite

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslag al pension  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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263 - SILVERJET VAKANTIES

Ierapetra  reta  GRIEKENLAND

NUMO IERAPETRA
ACTIVE I ADULTS ONLY |  HONEYMOON

�  �  �  �  � 

Evergreen Junior Suite

 is een recentelijk volle ig gerenoveer  stran resort voor vol assenen 

(vana   jaar)  aan e i k st van reta in Ierapetra gelegen  t ssen e 

ibisc e ee en et T ripti gebergte  e i k st van reta is nog in er 

ont ikkel  an e toeristisc e noor k st en is et ont ekken eer an aar  

en per ecte plaats o  ge eel tot r st te ko en in een nieke o geving  een 

orpsac tige s eer et een kleine ka enion en groenblijven e t inen  inkel  

en a se ents ogelijk e en bevin en ic  in et centr  van Ierapetra  op 

ongeveer  k  a stan  e l c t aven van eraklion ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
e r i e entree et receptie  lobb  et co ortabele itjes  een boetiek en 

een kleine bibliot eek  Vana  e lobb  ee t  een goe  ic t op et resort 

et ijn  b iten e ba en   resta rants en  bars  e openl c tbioscoop 

en e on er atergalerie ijn eker niet in elk otel te vin en en aaro  een 

be oekje aar  Voor sportlie ebbers ee t e  een volle ig itger ste 

b iten tnessr i te en een tennisbaan op et terrein van et resort  ok 

voor ellness bent  ier aan et j ist a res  ant bij t erea Spa k nt 

 terec t voor ontspannen e  r stgeven e assages en verk ikken e 

schoonheidstherapiesessies. Voorts is er de onderwatergalerie, een innovatief 

concept voor ee  en k nstlie ebbers

 verblij t ier op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  ij enoa 

geniet  van e e en aagse reten er ke ken  bij et all a  ining resta rant 

Ta arisk staat et tea  klaar o   te verrassen oor i el van een o erne 

kijk op tra itionele gerec ten op c linair oog nivea  T e oast b  Ta arisk 

is et ne ining resta rant et eg statie en  en it ic t op ee  obb  

bar T e o ern legt e lat vrij oog   k nt ier genieten van rankjes bij 

onson ergang  e bar re re is een i  van een pool  en een beac bar  

Voorts is er a en  e ko ebar  aar op e ovoli tra itionele ij e riekse 

ko e gekookt or t  

ACCOMMODATIE
e  elegant ingeric te ka ers liggen ver eel  over eer ere gebo en 

en besc ikken over aircon itioning  i  inibar  strijk aciliteiten  kl isje  

t ee et aciliteiten  espresso appaaraat en atscreen tv  a ka er et 

inloop o c e  ba jas  slippers en aar roger  

Atèrre retreat (ca    a   vol )  elegante ka er in aar etinten  voor ien 

van kingsi ebe  en open plan ba ka er  alkon et itje  T in ic t  

Atèrre retreat outdoor (ca    a   vol )  gelijk aan At rre retreat aar 

gelegen op e begane gron  en voor ien van terras et ligbe  T in ic t  

Evergreen retreat (ca    a   vol )  elegante ka er et t in ic t  

Balkon met zitje.

Evergreen retreat outdoor (ca    a   vol )  gelijk aan vergreen retreat 

aar gelegen op e begane gron  en voor ien van terras et ligbe  T in ic t  

Evergreen deluxe (ca    a   vol )  o erne  r i e ka er et 

kingsi ebe  en so abank  T in ic t

Evergreen deluxe outdoor (ca    a   vol )  gelijk aan At rre retreat 

aar gelegen op e begane gron  en voor ien van terras et ligbe  T in ic t  

Evergreen Junior Suite (ca    a   pers )  s ite et oonka er et 

sofabanken, slaapkamer met kingsizebed. Balkon of terras met zitje. Ook te 

boeken met privézwembad als Evergreen Junior Privézwembad.

Evergreen Absolute Suite (ca    a   pers )  s ite et oonka er   

slaapka ers en  ba ka ers  ok te boeken et priv e ba  

Voor overige ka ert pes ver ij en ij  naar on e ebsite  silverjet nl

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van eraklion  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

At rre retreat

vergreen retreat o t oor

vergreen Absol te S ite

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen al pension  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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264 - SILVERJET VAKANTIES

Superior Pool Suite

Royal Spa Pool VIlla

DOMES OF ELOUNDA
ACTIVE | ADULTS ONLY | FAMILY

GRIEKENLAND  reta  lo n a

�  �  �  �  �

Famliie Suite Privézwembad Zeezicht

Core Open Plan

et oger gelegen l e o es o  lo n a  on er eel van arriott s A tograp  

ollection betovert ijn gasten et ijn c ar ante bo stijl en bie t een 

sc itteren  it ic t op e bla e ee en et beroe e eilan je Spinalonga  et 

eer itgebrei e o es o  lo n a ee t veel versc illen e s ites  resi ences 

en villa s  aciliteiten  resta rants en e ba en en is aaro  iter ate 

gesc ikt voor a ilies et o el jonge als o ere kin eren  et ligt ca   k  

b iten lo n a   e l c t aven van eraklion ligt op ca   k

FACILITEITEN
raaie entree et receptie en lo nge  et otel besc ikt over vier 

b iten e ba en  Voor e jonge gasten is er e  speelt in  een 

ki scl b en een cr c e (tegen betaling)  In e itgebrei e So a Spa et 

een oet ater e ba  sa na  irl  en pl ngepools k nt  iverse 

sc oon ei sbe an elingen en assages on ergaan  ok is er een tnesscenter 

et o ere apparat r  et resort bie t tevens een r i  aanbo  sporten oals 

tennissen  a a oga  iken en eilen (tegen betaling)  

 verblij t in o es o  lo n a op basis van al pension  Volpension is ook 

ogelijk  ij T olos geniet  van een itgebrei  ontbijt  en inerb et aar 

riekse en ltic lt rele gerec ten geserveer  or en  len  bij et e ba  

is geopen  voor l nc  en iner  aosai staat garant voor sion A iatisc  

et agni ek it ic t op et eilan je Spinalonga  In Topos  proe t  e 

eerlijkste verse vis en eevr c tengerec ten  T e ore is een ijne l nc  

en inerplek voor lekkere e es en street oo  ron o  e oo tr cks staan 

ta eltjes en er eerst een onge ongen s eer  ij e All a  ree e ar ee t  

een grote ke e it cocktails en an ere rankjes  e ran  o es ar serveert 

snacks bij et e ba  n e o es la a ool ar  gelegen bij e r  

esi ences en e ran  o es ar ijn er voor eerlijke s oot ies en cocktails

ACCOMMODATIE
e  o erne esign s ites  villa s en resi ences besc ikken over 

aircon itioning  atscreen tv   kl isje  inibar  ko e t ee et aciliteiten  

oo k ssen en  en strijk aciliteiten  a ka er et jac i ba  o c e  

ba jas en slippers  e A T  iving Selection ka ers (aangegven et ) 

ebben  toegang tot e a te iving oo  incl sie  apjes  rankjes  

a sc ei spresentje  oo k ssen en  en pre i  ba pro cten

Core Open Plan Suite met Jacuzzi (ca    a   vol    kin )  s ite et 

interie r in beige  cr e en grijstinten Voor ien van kingsi ebe  so abank en 

o erne ba ka er  i  terras et jac i

Premium - 1 slaapkamer Suite Jacuzzi Tuinzicht (ca    a   vol    

kin )  co ortabele s ite et aparte oon  en slaapka er  alkon o  terras et 

ver ar e jac i en itje  T in ic t

Familie Suite Privézwembad Zeezicht (ca    a   vol    kin )  r i e 

s ite et aparte oon  en slaapka er et een kingsi ebe  en t ee so abe en  

Balkon of terras met privézwembad en zitje met zeezicht.

Familie Suite - 2 slaapkamers met Jacuzzi en Zeezicht (ca    

a   vol    kin )  r i e bo e ien ingeric te s ite et co ortabele 

oonka er en t ee slaapka ers et  en s ite ba ka ers  alkon o  terras 

et ver ar e jac i en itje et ee ic t

Privé Residence - 3 slaapkamers Privézwembad Zeezicht* (ca    a   

vol    kin )  riante villa et  slaapka ers aarvan  op e begane gron  en 

 op e eerste ver ieping  Ver er een open plan oonka er et eet oek  open 

aar  en volle ig ingeric te ke ken  riv e ba  van   in een r i e t in

aa pleeg voor overige ka ert pes on e ebsite  silverjet nl

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  halfpension, vliegreis 

naar en van eraklion  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

ore pen lan S ite  et ac i

a ilie S ite ac i ee ic t

ore es  slaapka ers en riv e ba  (obv  pers )

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   en van  t   

 bij verblij  van   t   en van  t    bij verblij  van 

 t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re.
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265 - SILVERJET VAKANTIES

ELOUNDA GULF VILLAS & SUITES
BOUTIQUE | FAMILY I HIDEAWAY

�  �  �  �  �

Superior Pool Suite

Royal Spa Pool VIlla 3 slaapkamer Mediterranean Pool Villa

et e cl sieve lo n a l  Villa s  S ites bie t een collectie van s ites en 

priv villa s op sterren bo ti e otel nivea  aan  en is aangesloten bij S all 

r  otels o  t e orl  e ajest e e ligging op een e vel boven et 

pittoreske vissers orpje lo n a te a en et e riekse gastvrij ei  aakt 

it een e se i ea a   lt ic  ier irect t is voelen  e  stijlvolle 

villa s et priv e ba  en  l e e s ites ijn ar onie s ingeric t et 

e ge ac te een tij elijk t is te cre ren  et otel besc ikt over een eigen 

eac  l b ie op ca   in ten rij en ligt  e kleinsc alig ei  oog voor etail  

k aliteit en et oogstaan e servicenivea  al el s e eest veeleisen e gast 

verstel  oen staan  e l c t aven van eraklion ligt op ca   in ten rij en  

FACILITEITEN
eceptie  lo nge  ee ater e ba  et onneterras  ligbe en  kin erba  

en poolbar service  e li er Spa bie t een r i e ke s aan assages en 

lic aa sbe an elingen ie o el in e spa als in e privac  van  s ite 

o  villa gegeven k nnen or en  Tevens sa na  a a  tnessr i te en 

openl c tjac i  e ool i s l b  geopen  van ei t  oktober  is gratis voor 

kin eren van  t   jaar  Tevens is er een c r c e voor babies van  aan en 

t   jaar (tegen betaling)  

 verblij t op basis van logies ontbijt  al pension is tevens ogelijk  r ijn 

t ee resta rants  Argo esta rant  et go r etresta rant voor ontbijt  l nc  

en  la carte iner et internationale en e iterrane specialiteiten  ap ni 

esta rant  intie  resta rant et slec ts  ta eltjes (  avon en per eek 

geopen )  oo service van  tot  r

ACCOMMODATIE
Alle s ites en villa s ijn voor ien van aircon itioning  atscreen tv  kl isje  

inibar en ko e t ee et aciliteiten  alkon o  terras et itje  e villa s 

besc ikken over een ke ken  Ver ar ing van e e ba en van e S perior 

ool S ite  I perial Spa Villa en resi ential Spa ool Villa is incl sie  van ein  

april t  begin j ni  en van ein  septe ber t  ein  oktober  en aantal villa s 

al in e inter van  volle ig or en gerenoveer  Voor alle t pes 

s ites en villa be oek on e ebsite voor eer in or atie

Deluxe Senior Suite (ca    a   pers )  oonka er  slaapka er et 

en s ite  ba ka er  lein balkon et it ic t op e irabello ol  

Deluxe Family Suite (ca    a   pers )  raaie oonka er   

slaapka ers et l e en s ite ba ka ers  et t in ic t o  op e irabello ol  

Superior Pool Suite (ca    a   pers )  open plan oon slaapka er et 

o erne inric ting  terras et itje  ligbe en en priv e ba  raai it ic t 

op zee. Benedenverdieping met spabehandelkamer en stoombad.

Elounda Pool Villa (ca    a   pers )  oonka er   slaapka ers 

et en s ite ba ka er  Terras et itje  ligbe en en priv e ba  et 

jac i  

Mediterranean Pool Villa (ca    a   pers )  oonka er  ke ken en 

 slaapka ers et en s ite ba ka er  Terras  itje  ligbe en en priv e ba

Executive Spa Pool Villa (ca    a   vol )  oonka er  ke ken en  

slaapka ers et en s ite ba ka er  itnessr i te  sa na en stoo ba  Terras 

et ver ar  priv e ba  et jac i  

Presidential Spa Pool Villa (ca    a   pers )  villa et r i e oonka er  

 slaapka ers et en s ite ba ka er  itnessr i te  sa na en stoo ba  

Terras et ligbe en en priv e ba  et jac i

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van eraklion  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse

Kamertype apr jun aug okt

el e Senior S ite

el e a ili  S ite (o b v   pers )

lo n a ool Villa (o b v   pers )

eal pgrade: pgra e naar al pension bij verblij  van  t   in ien geboekt 

voor 

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen aanbie ingen en toeslagen al pension  

vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

lo n a  reta  GRIEKENLAND

244-291 GRIEKENLAND ATHENE TM KOS.indd   265 07-12-2022   12:31

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/blue-palace-resort-spa/kreta/griekenland


266 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  reta  lo n a  laka

BLUE PALACE
CULINAIR I FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Superior Bungalowkamer

l e alace  a r  ollection esort  Spa  is gebo  op een e vel en 

loopt door tot aan het privékiezelstrand. Dit resort - waar traditioneel Kretenzer 

bo stijl sa ens elt et eigentij se elegantie tot een ro antisc e a biance  

is gelegen t ssen et kleine vissers orpje laka en e aven van lo n a  Vana  

alle terrassen bie t it stijlvolle en tren  otel it ic t over ee et op e 

voorgron  et istorisc e eilan  Spinalonga  p ca   k  a stan  ligt lo n a  

op ca   in  an elen vin t  laka et eer ere ippe beac bars en een 

an stran  et l e ligbe en  et ee ater is aan e e k st verrassen  

el er en i eaal van te perat r  e l c t aven van eraklion ligt op ca   

in ten rij en

FACILITEITEN
i e lobb  et receptie  boetiek en lo ngebar et terras  Ver er is er een ee

ater e ba  en ijn er  oet ater e ba en   tennisbanen en ta eltennis  

in ercl b (  jaar) et activiteitenprogra a en kin erba  riv stran  

et ligbe en  parasols  Isola eac  l b en atersportcenter  et lo n a 

Spa  T alasso enter is een l e e Spa et binnenba  a a  sa na en 

jac i  itness center et o erne (car io )apparat r  Ver er or en er o a  

oga  en pilateslessen gegeven  et otel besc ikt tevens over een eliplat or  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  ine aro n  al pension is ogelijk  

 ee t een ke e it eer ere itsteken e resta rants  lea  resta rant voor 

ontbijtb et et gran ioos ic t op ee  Ant os  aar in e organic gar en niet 

alleen gegeten aar ook gekookt or t  l e oor  al resco resta rant aan ee 

in een t pisc e riekse taverne aar riekse specialiteiten voor l nc  en iner 

geserveer  or t  Isola  Italiaanse gerec ten  snacks en sala es voor l nc  en 

iner  Asia eep l e  A iatisc e sion gerec ten voor iner in een c ar ante 

setting  e signat re cocktails ijn sa engestel  oor e erken e i oloog 

Aristotelis apa opo los  rs roo service

ACCOMMODATIE
e l e e ka ers  s ites en villa s ijn stijlvol ge ecoreer  aarbij nat rlijke 

aterialen en tra itionele tec nieken ijn gebr ikt  Alle  ka ers en s ites 

ijn voor ien van aircon itioning  atscreen tv  i  inibar  espresso

apparaat  t ee et aciliteiten en kl isje  a ka er et ligba  en aparte o c e  

badjas en -slippers. Balkon of terras met zitje.

Superior Bungalowkamer (ca    a   pers )  co ortabele ka er et 

it oek en ee ic t  a ers et verbin ings e r ogelijk

Superior Familiekamer Zeezicht (ca    a   pers )  raaie ka er et 

so abank en kingsi ebe  Terras o  balkon et itje  ee ic t

Deluxe Pool - 2 slaapkamers (ca    a   pers )  ple  ka er et op e 

begane grond een slaapkamer met zithoek, badkamer en terras met verwarmd 

e ba  van ca    en op e eerste ver ieping een t ee e slaapka er et 

en s ite ba ka er en balkon  

Pool Suite - 2 slaapkamers Zeezicht en privézwembad (THC) (ca    

a i aal  personen)  r i e s ite et oonka er en t ee slaapka ers  elk 

et en s ite ba ka er  Veran a et lo ngebe en en e ba  van ca    

Incl  e service van T e aven ollection   asten ie verblijven in een Islan  

r  S ite  ool S ite o  Villa k nnen gebr ik aken van T e aven ollection 

et e tra privileges aaron er trans er van en naar l c t aven eraklion en 

een Spa perience van in (  per verblij )

aa pleeg voor overige ka ert pes on e ebiste  silverjet nl

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van eraklion  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

S perior ngalo ka er

S perior a ilieka er ee ic t

Islan  r  ool S ite incl T  (o b v   pers )

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 bij verblij  van  t   en van  t   in ien geboekt van 

 t   

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen vraag  reisa vise r o

be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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267 - SILVERJET VAKANTIES

Agios ikolaos  reta  GRIEKENLAND

DAIOS COVE
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Ocean Pool Bar

Deluxe Kamer Zeezicht

et e cl sieve aios ove is een resort van erel klasse en ligt genestel  tegen 

e e vels van e a e bene en  ooie baai van aios  ij e arc itect r 

van et resort is veel gebr ik van nat rlijke aterialen  aar oor et ooi 

integreert in e nat rlijke o geving  aarnaast vin t  ier ook epos b  oco  

een ellnesscenter van aar lie st   et onon erbroken it ic t over 

e baai  e service en gastvrij ei  ijn van een bij on er oog nivea  o el 

stellen als a ilies et kin eren llen ier een ltie e vakantie beleven  Agios 

ikolaos ligt op ca   k  en e l c t aven van eraklion op ca   r rij en

FACILITEITEN
i e lobb  et receptie en lo nge et terras  root ver ar  

o t ater e ba  et kin erge eelte  terras  ligbe en  parasols en poolbar  

raai priv an stran  et ligbe en  parasols en beac service  iverse 

atersport ogelijk e en   tennisbanen en inkeltjes  Voor e jongsten is er  

e ki scl b (  aan en t   jaar)  epos b  oco is e l e en grote spa et 

o a   e ba en  a a   sa na s  cr ot erapie  kapsalon  bea t salon en 

een op aat ge aakte tness van  on on

e ver orging is op basis van all incl sive  et it on ering van el e a er  

e e ijn op basis van al pension  In resta rant angea or en een itgebrei  

ontbijtb et en iner et t e ab etten geserveer  e Taverna voor iet in 

riekse en retense specialiteiten voor l nc  en iner  et cean esta rant 

bie t Italiaanse  la carte gerec ten voor et iner  ic te aaltij en  snacks en 

rankjes vin t  in e eac  ar  e cean ar bij et e ba  en e lo ngebar 

r stal o  et terras bie en tropisc e cocktails en an ere rankjes  rs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers  s ites en villa s bie en it ic t op ee en besc ikken over 

aircon itioning  atscreen tv  inibar  ko e t ee et aciliteiten  i  kl isje 

en balkon o  terras et itje en lo ngebank  a ka er et ba  en separate 

regen o c e  e villa s besc ikken over een ver ar baar priv e ba  et 

ee ater  asten ie verblijven in e e villa s k nnen gebr ik aken van e 

ove l b Service  ontbijt in et resta rant cean l b  een e cl sie  ge eelte 

op et stran  conci rgeservice  voorrang bij reserveringen voor e  la carte 

resta rants en elko stgesc enk voor e kin eren  et is ook ogelijk o  et 

All Incl sive esi ents l b pakket bij te boeken

Deluxe Kamer Zeezicht (ca    a   pers )  open plan oon slaapka er 

met sofabank. Balkon met zitje, sofa en zeezicht. 

Deluxe Kamer Zeezicht Privézwembad (ca    a   pers )  open plan 

oon slaapka er et ta el en so abank  Terras et priv e ba  van  

1 slaapkamer Suite Zeezicht (ca    a   vol  o   vol    kin  t  

 jaar)  oonka er et eet  en it oek  slaapka er et en s ite ba ka er  

Terras met ligbedden.  

Premium Suite (ca    a   pers )  slaapka er et kingsi ebe  

woonkamer met sofabed, eethoek. Balkon of terras met ligbedden en zeezicht. 

2 slaapkamer Villa ( ca    a   vol  en  kin )   ba ka ers  

privézwembad en zeezicht. 

3 slaapkamer Villa ( ca    a   vol  o   vol    kin )  villa et 

oonka er   slaapka ers en  ba ka ers  i  terras et priv e ba

Voor een besc rijving van e overige villa s ver ij en ij  naar on e ebsite

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  all-inclusive (s ites en 

villa s) o  halfpension (ka ers)  vliegreis naar en van eraklion  l c t avenbelasting  ec tive 

o nge en l e priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e a er eeic t

el e  nior S ite

re i  S ite ee ic t

 slaapka er Vila (o b v   pers )

Hone moon: o sseren e ijn  r it en bloe en ecoratie op et be  bij aanko st  

Vroegboekkorting:  in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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268 - SILVERJET VAKANTIES

ST. NICOLAS BAY RESORT HOTEL & VILLAS
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Classic Junior Suite Sea View

Thalassa Pool Villa

St. Nicolas Bay Resort is gelegen op een schiereiland dat wordt omringd door het 

el erbla e ater van e irabello baai  et resort ee t een intie e s eer en 

karakteristieke itstraling  e ka ers en s ites  opgetrokken in nat rsteen  

liggen versprei  in kle rrijke t inen et pal bo en en kijken alle it op ee  

p ca   k  a stan  bevin t ic  e leven ige vissersplaats Agios ikolaos  e 

l c t aven van eraklion ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
obb  et receptie en lo nge  Ver er een kiosk  boetiek en k nstgalerie

entraal in et resort vin t   e ba en ( ee ater) et kin erba

en zonneterras. Op het kleine zandstrand bevinden zich ligbedden en parasols.

r ijn eer ere onneplatea s irect aan et ater en et atersport-

center bie t iverse atersporten  e inicl b (  jaar) ee t een

activiteitenprogramma voor de jongste gasten.

In e osei on Spa or t gebr ik ge aakt van le is en in  on es pro c-

ten  ko  ge eel tot r st tij ens een t alassot erapie o  laat  ver ennen tij ens 

een schoonheidsbehandeling. Verder beschikt de Spa over een verwarmd bin-

nenba  et rojets  stoo ba  en sa na  lein tnesscenter et o erne 

apparat r  e ver orging is op basis van al pension  T e l b o se  ontbijt-

resta rant (b et) et terras  l e a  tren   la carte resta rant bij stran  

en e ba  ier serveert en e iterrane en A iatisc e gerec ten voor e 

l nc  Tevens snacks en rankjes over ag  inota re  ne ining  resta rant 

bij et e ba  et een itgebrei e selectie aan riekse en internationale ij-

nen  ab rint os  b etresta rant et s o cooking  reek a enion   la carte 

iner et tra itionele riekse gerec ten en visspecialiteiten  onatsa ar  bij 

het strand voor cocktails en andere drankjes.

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers  s ites en villa s ijn ingeric t in e iterrane s eer en voor ien 

van aircon itioning  atscreen tv  espresso apparaat en inibar  ingsi ebe  

o   be en  oo k ssen en  a ka er et ba  et jac i en o  o c e  

haardroger, badjas en slippers. Balkon of terras met zeezicht. De Thalassa 

Villa s ijn gelegen in een apart ge eelte naast et otel  

Classic Kamer (ca    a   vol    kin )  co ortabele ka er et 

itge eelte en sc rij ta el  e eeltelijk ee ic t  

Classic Suite 1 slaapkamer (ca    a   vol    kin )  oonka er et 

sc rij ta el en separate slaapka er  et ee ic t

Classic Pool Studio Seaview (ca    a   vol    kin )  open plan oon  

slaapka er  ba ka er et ba  et jac i en separate o c e  Terras et 

ligbe en  priv e ba  van ca    ee ic t

Club Pool Studio Seaview (ca      a   vol    kin )  open plan 

oon slaapka er  ba ka er et jac i en separate o c e  Terras van ca  

    et ligbe en  itje en priv e ba  van ca    et ee ic t

Thalassa Pool Villa (ca    a   pers )  villa bestaan  it een grote 

oonka er et ke ken  slaapka er et eensi ebe  et en s ite ba ka er  

t ee e slaapka er et  eenpersoonsbe en  een kleine slaapka er et 

eenpersoonsbe  en aparte ba ka er  rote t in et terras  ligbe en en 

priv e ba  van ca    Van it e t in  via een trapje  toegang tot e ee

Indicatieprij en per persoon inclusief   overnac tingen o b v   pers  halfpension, vliegreis 

naar en van eraklion  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

lassic a er

lassic ool St io Seavie

T alassa ool Villa (o b v   pers )

E tra:  resort cre it per ka er per verblij  bij aanko st t ssen  en  

 resort cre it per villa per verblij  bij aanko st  en 

Hone moon: o sseren e ijn  bloe en  r it    iner tij ens verblij  en  gratis assage 

en pgra e naar one oon s ite et priv e ba  in laatste nac t  Vroegboekkorting:

 korting in ien geboekt van  en   in ien geboekt van  en 

 en  in ien geboekt van  en 

elkomstattentie: attentie op e ka er bij aanko st e  c a pagne cocktail per verblij  

gratis gebr ik van g  earl  c eck in  late c eck o t bij besc ikbaar ei   VI  service 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag 

 reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Blue Bay Restaurant

GRIEKENLAND | Kreta | Agios Nicolaos
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SANTORINI

p et eilan  Santorini  at eel it aakt van e riekse cla en arc ipel  ko en alle sc oon ei si ealen van riekenlan  bij elkaar  

Santorini is e vakantiebeste ing bij itstek voor ie geen genoegen nee t et in er an a e bene en e sc oon ei

AUTOHUUR
e otels op Santorini bie en ij incl sie  

priv trans ers aan  In plaats iervan k nt  ook 

kie en voor een ra to o  voor een paar agen 

een a to ren en e e bij  otel laten be orgen

• SPECIAAL AANBEVOLEN
p Santorini ebben et l e e Santo re S ites 

 Villa s en et vernie e An ronis Arca ia esort 

ons art gestolen  ijk op pagina  en 

et eilan  is oor een gigantisc e v lkaan itbarsting 

ontstaan  Alleen e ran en van e v lkaan steken 

boven et ater it   ier is Santorini op gevestig  

Vooral het landschap aan de westkant van het eiland 

is erg i posant et e enor e it ee oprij en e  

steile klippen waarvan de toppen worden gesierd 

oor el er itte isjes  it garan eert een nieke 

nat r en prac tige verge ic ten  eker in e 

avon  bij e on ergaan e on  e ellige terrasjes 

met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven 

Santorini een ge eel a t entieke s eer en stijl  

Van ege e v lkaan bestaan e eeste stran en 

van et eilan  it art lava an  Ver er ijn er 

ook kiezelstranden, witte stranden en zelfs rode 

stranden met opvallende rode rotsen. 

e oo sta  is T ira  eer in r k ekken  oor 

e arc itectonisc e stijl van e i en  et is ier 

zeer aangenaam en de witte steegjes die kriskras 

oor T ira lopen  ijn erel beroe  iet voor 

niets staan ze op vele kalenders en ansichtkaarten. 

a   k  van e oo sta  bie en ij et nie e 

ag a esort Santorini  In t e nbo n  ollection 

b  att aan  en l e resort gelegen op e oor 

lava ontstane hellingen in dit dorp.

ele aal in et noor en van Santorini or t et 

pittoreske plaatsje Oia gedomineerd door witte 

i en  e onson ergangen in ia be oren tot e 

mooiste op aarde en ze trekken elke avond vele 

toeristen   Aan e e ro antisc e k st bie en ij e 

l e Santo aris S ites  Villa s en et li est le otel 

An ronis Arca ia esort aan  Van it e e resorts 

geniet  van spectac laire onson ergangen

e beste stran en ijn te vin en aan e oostk st  

van ege et eer vlakke lan sc ap  ier bie en 

ij in Agia araskevi et tren  en pop laire kiki 

Beach aan met het befaamde Nikki Beach concept. 

ier or en iek  entertain ent  o e en l  

agelijks gepresenteer  ron o  et e ba  ier 

ijn ook e ijngaar en  aar beroe e riekse 

ijnen or en ge aakt

ij et antieke avenplaatsje Akrotiri bie en ij et 

l e bo ti e resort A bassa or Aegean Santorini

elegen in et i en van et eilan  bie t it resort 

sc itteren e it ic ten over e cal era
EGEÏSCHE

ZEE

Thira

Akrotiri

Firostefani

Megalochori Kamari

Imerovigli

Oia

Ambassador

Nikki Beach

Magma 

Andronis
Arcadia

Santo Maris Suites

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

agte perat r in             

aterte perat r in             

onne ren per ag             

agen et enige neerslag             

Executive Suite met Jacuzzi en Zeezicht
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ia  Santorini  GRIEKENLAND

SANTO PURE OIA LUXURY SUITES & SPA
ADULTS ONLY I BOUTIQUE | WELLNESS

�  �  �  �  � 

Suite Zeezicht

Cave Studio SuiteExecutive Suite met Jacuzzi en Zeezicht

et Santo re ia r  S ites  Spa is r stig gelegen en bie t aar gasten 

n van e ooiste onson ergangen ter erel  et eigentij se otel ee t 

een strakke vor geving aarbij gebr ik ge aakt is van nat rlijk ele enten  

e ei se op et aakt Santo re ia tot een bij on er resort op Santorini  

anneer  bij een van e e ba en geniet van e on o  et ater is et bijna 

niet voor te stellen at et centr  van ia et vele boetieks en resta rants 

op slec ts  in ten an elen ligt  aarnaast is et on er eel van e loso e 

o  aar gasten te ien gli lac en   k nt ier s rekenen op een it nten e 

service  e l c t aven van Santorini ligt op ca   in ten rij en  

FACILITEITEN
ij aanko st or t  o ring  oor e karakteristieke itstraling van Santorini  

i e lobb  et receptie in niek esign  root e ba  o ring  oor terras 

met ligbedden en parasols en een poolbar. Drie kleinere zwembaden liggen 

versprei  oor et resort  e Anassa Spa is voor et e ac tereenvolgen e jaar 

bekroon  als beste resort spa van riekenlan  tij ens e orl  Spa A ar s  

et is een van e grootste en eest prestigie e spa s van Santorini en bie t 

gasten een oase van r st  e spa besc ikt o a  over ver ar  binnen e ba  

sa na  stoo ba  en cr ot erapie   k nt ier terec t voor assages  

ge ic tsbe an elingen en peelings  Ver er is er een tnessr i te et o erne 

apparat r  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  Alios Ilios resta rant staat beken  

o  ijn riekse gerec ten aar bij e berei ing gebr ik or t ge aakt van 

verse  lokale pro cten  it resta rant be oort tot een van e beste resta rants 

in riekenlan  volgens e est reek isine A ar s    

ij Akratos oolbar  vernoe  naar Akrato ijn  k nt  ge ren e e ag 

terec t voor een snack  lic te l nc  o  een verkoelen e cocktail tij ens e 

onson ergang  rs roo service  Santo re ia ver elko t kin eren 

vana   jaar  

ACCOMMODATIE
Alle s ites en villa s ijn ar onie s en s eervol ingeric t en besc ikken over 

een kingsi ebe  atscreen tv  kitc enette  inibar  espresso apparaat en 

kl isje  a ka er et o c e  Terras o  balkon et jac i en ligbe en  e 

s ites en villa s liggen in kleine co ple en ver eel  over et resort o  een 

intie e s eer te cre ren geco bineer  et een gevoel van r st  

Pool Front Suite (ca    a   pers )  slaapka er et kingsi ebe  aparte 

oonka er et so a en eetta el  Terras et itje  ligbe en  jac i en irect 

toegang tot een van e e ba en  e ba ic t

Junior Suite (ca    a   pers )  open plan oon slaapka er et 

kingsi ebe  en so a  Terras o  balkon et ligbe en  jac i en ee ic t

Junior Sunset Suite (ca    a   pers )  open plan oon slaapka er et 

kingsi ebe  en so a  Terras o  balkon et ligbe en en jac i  it ic t op e 

ge sc e ee en e onson ergang

Suite (ca    a   pers )  slaapka er et kingsi ebe  aparte oonka er 

et so a en eetta el  Terras o  balkon et itje  ligbe en  jac i en ee ic t

Sunset Suite (ca    a   pers )  slaapka er et kingsi ebe  aparte 

woonkamer met sofa en eettafel. Terras of balkon met zitje, ligbedden en 

jac i  it ic t op e ge sc e ee en e onson ergang

Royal Sunset Suite (ca   a   pers )  e cl sieve s ite in villa stijl  et 

 r i e slaapka ers en  ba ka ers ( aarvan een et ba )  oonka er et 

so abanken en kitc enette et it oek  Terras et jac i en priv e ba  

terras et ligbe en en itje  it ic t op e ge sc e ee en e onson ergang

Voor overige kamertypes, zie onze website.

Indicatieprij en per persoon inclusief   overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Santorini  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

ool ront S ite

nior S ite

S ite

o al S nset S ite (o b v   pers )

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  reisa vise r o  

be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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GRIEKENLAND  Santorini  ia

ANDRONIS ARCADIA
DESIGN | FAMILY | HONEYMOON

�  �  �  �  �  

et li est le otel An ronis Arca ia is vernoe  naar et t isc e is van 

e riekse go  an  at een nat rlijke plaats voor genot en ar onie as  it 

nie ste otel binnen e Arca ia otelgroep op Santorini ligt aan e ran  van 

et pittoreske ia  op loopa stan  van et centr  aar ver genoeg o  r st en 

privac  te garan eren  e ar e at os eer  e gastvrij ei  in co binatie et 

e persoonlijke service aakt it otel tot een eerlijke vakantiebeste ing  

tra niek is at alle s ites besc ikken over een eigen e ba  en o ijn 

ont orpen at  van it et e ba  k nt genieten van e agisc e it ic ten 

op e onson ergang  e l c t aven van Santorini ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
e receptie bevin t ic  in een gebo  irect bij e ingang van et resort  

e lobb  is een open r i te  bo o c ic in aar etinten  et veel lic t en et 

prac tige grote o ten ta els en een ang at  e grote in nit pool is e spil van 

et otel en or t ge ankeer  oor een s i p bar et lo nge  en ligbe en 

en parasols  ier or en ook live evene enten georganiseer  oals een 

beken e  oor een be oek te brengen aan e ve ia Spa en  over te geven 

aan e ontspannen e be an elingen ontsnapt  even aan e stress van alle ag  

e o erne Spa ee t tevens o a  een sa na  a a  so n ealing en een 

openl c t ogar i te  e tnessr i te is itger st et o erne apparat r 

aar  ongeli iteer  gebr ik van k nt aken  

et  verblij  is op basis van logies ontbijt  ac an esta rant is een prac tige 

open r i te et een onbele er  it ic t op e spectac laire onson ergangen 

van ia  ier or en ontbijt  l nc  en iner geserveer   k nt kie en it een 

lic t s s i en  o  riekse tra itionele gerec ten ie orgv l ig berei  or en 

et ingre i nten it eigen t in  et pson esta rant bie t een nieke nie e 

c linaire ervaring  ge nspireer  op e s aken en ingre i nten van et klassieke 

riekenlan  e kok Ste anos oli a is ee t een en  sa engestel  et 

gerec ten ie oor o a  e loso en Aristotelis en iros er en gen ttig  

ACCOMMODATIE
et otel is onlangs itgebrei  en besc ikt n  over  s eervolle s ites en 

villa s  Alle voor ien van aircon itioning  kl isje  atscreen tv  bl etoot

speaker  inibar en ko e t ee et aciliteiten  a ka er et ba o c e  

haardroger en badjassen. 

Sunset Suite (ca    a   pers )  open plan s ite et oon slaapka er  

ba ka er et o c e  terras et lo ngebe en en in nit  pl ngepool  

Executive Suite (ca    a   pers )  open plan s ite et o erne oon

slaapka er  ba ka er et o c e  terras et lo ngebe en en in nit  

pl ngepool  

Villa - 2 slaapkamers (ca    a   pers )  over t ee levels et 

o erne oonka er en it oek et atscreen tv  espresso apparaat  T ee 

slaapka ers et ens ite ba ka ers et o c e  Voorts een terras et 

lo ngebe en en in nit pool

Villa  - 4 slaapkamers (ca    a   pers )  r i e bo o c ic villa et open 

plan oon eetka er  Vier slaapka ers et en s ite ba ka ers  terras et 

lo ngebe en en in nit pool

Eden Villa - 6 slaapkamers (ca    a   pers )  over rie levels et 

aar lie st  r i e livings en volle ig itger ste ke ken et o a  ic tenAi  

aterkoker  in ctiekookplaat  vaat asser en espresso apparaat  es 

slaapka ers et en s ite ba ka ers  en eigen tnessr i te in e villa  

T in et groot terras  barbec e  it oek en lo ngebe en  ij e e villa is e 

b tlerservice inbegrepen

Voor overige ka ert pes kijk op on e ebsite

Indicatieprij en per persoon inclusief   overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Santorini  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

S nset S ite 

ec tive S ite 

a il  S ite

Villa   slaapka ers (o b v   pers )

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Sunset Suite
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Vo rvo los  Santorini  GRIEKENLAND

MAGMA RESORT SANTORINI
DESIGN | HIDEAWAY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Santorini King Privézwembad

et ag a esort Santorini  In t e nbo n  ollection b  att  is een ver ijn  

en stijlvol toevl c tsoor  voor ie op oek is naar r st  it resort ee t in e 

o er van  aar e ren geopen  en is gelegen op e oor lava ontstane 

ellingen in it orp  enestel  t ssen e ijngaar en is ag a esort 

Santorini een e se i ea a  aan e r stige kant van et eilan  et resort  is 

ge nspireer  op een tra itionele cla isc e oning in een een r aa  en 

o ern jasje o at et prac tig integreert in et lan sc ap  p ca   in ten 

rij en vin t  e oo sta  ira en op ca   in ten ia  e l c t aven van 

Santorini ligt op ca. 6 km afstand.

FACILITEITEN
obb  et receptie en verticale t in en gren en  aan e lobb  een t eetal 

boetieks  root overloop e ba  van ca    o ring  oor ligbe en 

en parasols. Voorts een state of the art wellnesscenter met Spa en 

binnen e ba  e ava Spa is een l e oase van r st en bie t een grote 

ke e aan lic aa sbe an elingen en assages  o erne tnessr i te et 

car ioapparat r  ge ic ten en r i te voor oga  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  et itgebrei e ontbijtb et or t 

geserveer  in ag a b  Spon i  it resta rant serveert naar ens ook l nc  

en iner  et en  is sa engestel  oor een ic elin c e  et t ee sterren 

en eert lokale lan bo  en pro cten op een o erne en stijlvolle anier  

e gerec ten ijn vers en or en et org en aan ac t voor  berei  ter ijl 

 geniet van n van e voortre elijke ijnen it e lokale ijngaar en  e 

poolbar bij et e ba  serveert koele ranken en snacks ge ren e e ag  

Na zonsondergang wordt de poolbar omgetoverd tot een cocktail bar en is er 

een s eervolle it oek et open aar  et ic tsbij ijn e stran  van o ialos 

ligt op ca. 3 km afstand. 

ACCOMMODATIE
ag a bie t  ka ers en s ites  aarvan  et priv e ba  o  o t oor 

jac i  legant ingeric te ka ers en s ites in een eigentij se s eer van 

leven ige open r i tes in aar etinten  Alle ka ers besc ikken over i  inibar  

Nespresso-apparaat, theezetfaciliteiten, smart-tv, airconditioning, verwarming 

en kl isje  a ka er et inloop o c e  aar roger  ba jas en slippers

Santorini King Zeezicht (ca    a   pers )  kn sse ka er et kingsi ebe  

en ic t op e ge sc e ee  alkon et itje

Santorini King Privézwembad (ca    a   pers )  co ortabele ka er 

met kingsizebed en privézwembad. 

Santorini King Privézwembad en Zeezicht (ca    a   pers )  o erne 

ka er et kingsi ebe  en priv e ba  et it ic t op ee  

Harmony Junior Suite Zeezicht en Jacuzzi (ca    a   pers )  o erne 

ka er et kingsi ebe  en jac i in e t in  

Harmony Junior Suite Zeezicht en Privézwembad (ca    a   pers )  

open plan s ite et priv e ba  

Lava Suite Jacuzzi (ca    a   pers )  l e s ite et aparte oon  en 

slaapka er et kingsi ebe  a ka er et jac i  alkon et itje en 

t in ic t

Lava Suite Privézwembad en Zeezicht (ca    a   pers )  l e r i e s ite 

et aparte oon  en slaapka er et en s ite ba ka er  riv e ba  et 

ligbedden en klein terras met zitje. 

Magma Suite Privézwembad en Zeezicht (ca    a   pers )  nieke s ite 

et privac  priv e ba  en it ic t op e ge sc e ee

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Santorini  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e et verblij

Kamertype mei jun aug okt

Santorini ing

Santorini ing riv e ba

ava S ite ac i 

ag a S ite riv e ba  en ee ic t 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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GRIEKENLAND  Santorini  Agia araskevi

NIKKI BEACH RESORT & SPA
ACTIVE I DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  �  

Signature Kamer Privézwembad

et be aa e  tren  ikki eac  concept co bineert iek  c linair genot  

entertain ent  o e  l  en k nst in n beste ing  etgeen e ero  

gel kt is op Santorini  et cla isc e itte esign past itsteken  bij e 

nat rlijke o geving  aarbij e o erne ele enten et ikki eac  concept 

on erstrepen  elegen op et erel beroe e  prac tige v lkanisc e eilan  

Santorini aan et lavastran  van onolit os bie t et een i llisc e s eer et 

a e bene en e it ic ten  e l c t aven ligt op ca   k  e oo sta  T ira 

op ca   k  en ia op ca   k  a stan

FACILITEITEN
In de lichte moderne lobby met zitjes,  receptie,  boetiek met kleding van 

riekse en internationale ont erpers leest  gratis internationale kranten  

et b iten e ba  et s i p bar or t o ring  oor cabana s  lig  en 

agbe en ter ijl s ge ren e e ag et entertain ent ver orgen  ag  

en ligbe en en cabana s ron o  et e ba  ( ikki eac  l b) ijn tegen 

betaling en reserveren hiervoor wordt in het hoogseizoen sterk aangeraden. 

p et stran  staan lo ngebe en en grote parasols gratis tot  besc ikking  

e e ijn op basis van besc ikbaar ei  en et otel stree t ernaar voor ie er 

een ligbed beschikbaar te hebben. De Nikki Spa biedt een weelde aan lichaams- 

en ge ic tsbe an elingen  kapper  a a  anic re en pe ic re  Tevens een 

o erne tnessr i te   

 verblij t In ikki eac  esort  Spa op basis van logies ontbijt  et ontbijt 

or t geserveer  in a  ikki   Tij ens l nc  en iner or en lic te  ge on e 

aaltij en geserveer  e ikki eac  esta rant  eac  l b bie t een 

erel ke ken et o a  lokale s aken en kr i en  aar ook ge on e sala es  

s s i en verse vis staan op et en  e S nset o nge serveert tren  

cocktails tij ens e in r k ekken e onson ergang  rs roo service  

ACCOMMODATIE
et otel ee t  co ortabel ingeric te ka ers en s ites voor ien van 

aircon itioning  i  kl isje  tv  inibar  ko e t ee et aciliteiten  a ka er 

et regen o c e  aar roger  a jassen en slippers  Terras o  balkon

Signature Kamer (ca    a   pers )  elegant ingeric te ka er op e 

eerste verdieping., voorzien van klein balkon met zitje.

Signature Kamer Zeezicht (ca    a   pers )  elegant ingeric te 

kamer op de eerste verdieping. 

Signature Kamer Privézwembad (ca    a   pers )  co ortabele 

kamer op de begane grond met direct toegang tot het privézwembad. 

Signature Suite Jacuzzi (ca    a   pers )  l e s ite et een 

b itenjac i en it ic t op e ge sc e ee  elegen op ogere ver ieping

Signature Suite Privézwembad (ca    a   pers )  s ite ingeric t in 

een ar onie e i  van l e en ontspanning  elegen op e begange gron  

Luxury Suite Privézwembad (ca    a   pers )  l e s ite et patio en 

klein privézwembad. Gelegen op de begane grond. 

Luxury Suite Jacuzzi Zeezicht (ca    a   pers )  elegant ingeric te 

kamer op de eerste verdieping. 

Ultra Suite met Zwembad (ca    a   pers )  o geven oor bloeien e 

bo gainvilles  is e ltra S ite ge nspireer  oor e tra itionele arc itect r 

van Santorini  et een e cl sieve oon lo nger i te et een r i  ens ite ba  

en een priv e ba  in e priv t in et kn sse it oek  

Indicatieprij en per persoon inclusief   overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar  en van Santorini  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

Signat re a er

Signat re a er ee ic t

r  S ite ac i ee ic t

ltra S ite et e ba

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  reisa vise r o  

be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

244-291 GRIEKENLAND ATHENE TM KOS.indd   274 07-12-2022   12:31

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/nikki-beach-resort-spa/dubai


275 - SILVERJET VAKANTIES

Akrotiri  Santorini  GRIEKENLAND

AMBASSADOR AEGEAN LUXURY HOTEL & SUITES
BOUTIQUE I CULINAIR I HIDEAWAY

�  �  �  �  �

Infinity Cave Suite

et A bassa or Aegean r  otel  S ites Santorini is gelegen in et 

i en van et eilan  en bie t een a e bene en  it ic t over e cal era van 

Santorini en e ge sc e ee  Vooral e onson ergangen ijn ier onvergetelijk  

e elegante ka ers  s ites en villa s besc ikken alle over een priv e ba  

oor e oogteversc illen t ssen e iverse nivea s is et otel in er gesc ikt 

voor gasten ie slec t ter been ijn  e l c t aven ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
leine lobb  et receptie  et otel besc ikt over een oet ater e ba  et 

onneterras en ligbe en  Ver er is er een kleine tnessr i te  aat  van top 

tot teen verwennen in de Thelma Spa met een breed scala aan verkwikkende 

gezichts- en lichaamstherapieën. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is tevens ogelijk  et 

abo osso resta rant bie t orgv l ig berei e tra itionele riekse gerec ten 

voor l nc  en iner  ies bijvoorbeel  voor verse vis en eevr c ten aangev l  

et e beste lokale ingre i nten  Voeg ier e itsteken e lokale ijnen en et 

a e bene en e it ic t aan toe en  belee t onget ij el  een eer bij on ere 

c linaire ervaring  et ontbijt or t geserveer  in et elve ere a e  aar  

k nt et tevens in  ka er o  s ite laten serveren (tegen een kleine toeslag)  

oo service van  r  

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers  s ites en villa s ijn s eervol ingeric t aarbij it  aar Santorini 

o beken  o  staat  e over an  ee t  e besc ikken alle over een terras et 

priv e ba  en it ic t over e ge sc e ee en e cal era en ijn voor ien 

van aircon itioning  atscreen tv  sc rij ta el  i  ko e  en t ee et aciliteiten  

inibar  strijk aciliteiten en kl isje  a ka er et ba o c e  aar roger  

ba jas en slippers  en aantal ka ers en s ites is in e rotsen gebo  en 

e e bereikt  via een lange trap oor een t nnel  

Superior Deluxe Kamer (ca    a   vol )  co ortabele ka er 

gebo  in e rotsen  et kingsi ebe  so a en terras et lo ngebank  

ligbedden en privézwembad.

Luxury Suite (ca    a   pers )  r i e open plan oon slaapka er 

met sofabed en terras met ligbedden en privézwembad. 

In nit  Cave Suite (ca    a   pers )  open plan oon slaapka er et 

lo ngege eelte en groot terras et lo ngebank  ligbe en en priv e ba

In nit  Cave Hone moon Suite (ca    a   pers )  in e rotsen 

gebo e r i e open plan oon slaapka er et it oek en groot terras et 

lo ngebank  ligbe en en priv e ba

Serenity Suite (ca    a   pers )  gelegen op e begane gron  et 

oonka er  slaapka er et en s ite ba ka er  groot terras et lo ngebanken  

ligbe en en priv e ba  p e eerste ver ieping een e slaapka er et en 

s ite ba ka er en balkon

Ambassador Villa (ca    a   pers )  gesc akel e villa et 

oonka er en  o   slaapka ers  elk et een kingsi ebe  en en s ite ba ka er  

Terras et eetta el  lo ngebanken  ligbe en en een groot priv e ba

Presidential Villa (ca    a i aal  pers )  e e villa straalt e r st 

en all re it van een cla isc e oase ie alles ee t  a e bene en e 

it ic ten over e v lkaan  co ortabele interie rs  volle ige itger ste ke ken  

as ac ine   slaapka ers en een priv e ba  et ligbe en en cabana s   

it alles gelijkvloers en et gegaran eer e privac

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Santorini  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

S perior el e a er

r  S ite

In nit  ave one oon S ite

A bassa or Villa (o b v   pers )

Gratis nachten:     bij verblij  van  t   en  t  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen al pension  

vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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MYKONOS

AUTOHUUR
e otels op konos bie en ij aan incl sie  

priv trans ers   k nt ook kie en voor een ra to 

tij ens et ge ele o  een eel van  verblij  

MYKONOS
konos be oort tot e eilan engroep e 

cla en en is n van e beken ste eilan en van 

riekenlan  et is slec ts   k  groot en a 

in onertal ijn er ongeveer  ensen ie er 

per anent onen  et eilan  is gelie  van ege 

e prac tige stran en aar  eerlijk k nt l ieren 

o  j ist actie  atersporten k nt beoe enen oals 

iken  kajakken  s ppen o  kites r en  

e tientallen an stran en ie konos rijk 

is behoren tot de beste van Griekenland. In de 

zomermaanden vertrekken regelmatig boten naar 

verderaf gelegen stranden, zoals Paradise. Aan de 

i k st van et eilan  ligt e ba plaats lia et 

een lang zandstrand, gezellige bars en mondaine 

resta rants  ier bie en ij et conian topia 

aan  it otel is aangesloten bij e elais  

atea  otelgroep  beken  van ege nieke 

acco o aties aar  op gastrono isc  nivea  

k nt ta elen  ie  in et aanbo  is e conian 

Villa S ite ollection  l e villa s et veel privac  

en sc itteren e panora isc e it ic ten op e 

ge sc e ee

e oo sta  konos Sta  ook el klein 

Venetië genoemd, is heel geliefd vanwege het 

itgebrei e net erk van s alle straatjes en 

steegjes et resta rants  a t entieke boetiekjes en 

k nstgalerie n  et itgaansleven is ier br isen  

te noe en et vele ge ellige terrassen  kn sse 

barretjes en e r i e ke e aan resta rants  oven 

de stad staan ook de fotogenieke traditionele Griekse 

in olens  e aven van konos is een beken  

vertrekp nt voor veerboten en visserssloepen

p e i estp nt bij Agios Ioannis ko en ij voor 

et vij sterren bo ti e otel atikies konos  

elke in t pisc  lcla isc e stijl is ont orpen

aarnaast bie en ij e ero  et kleinsc alige 

konos art  S ites aan  aar  een oase van r st 

lt ervaren  

ie  in e e broc re is Aeonic S ites  Spa  

it otel past per ect in et plaatje van konos  

eigen innig  gla o re s  eel erig en oor een 

opvallen e arc itect r et eclectisc e interie ren

EliaOrnos

ParadisePlatis
Gialos

Mykonos-Stad

Agia Anna

Myconian Utopia
Myconian Villa

Earth Suites

Katikies

Aeonic Suites
& Spa

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

agte perat r in             

aterte perat r in             

onne ren per ag             

agen et enige neerslag             

konos is beroe  o  ijn prac tige stran en aar  eerlijke k nt l ieren  e en o  atersport k nt beoe enen  

e itgekalkte isjes  e s eervolle orpjes en e tra itionele in olens aken konos aarnaast enor  otogeniek
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egali A os  konos  GRIEKENLAND

MYKONOS EARTH SUITES 
ADULTS ONLY | DESIGN | HONEYMOON

�  �  �  �  �

Deluxe Kamer

konos art  is als een oase van r st  e per ecte locatie voor jonge koppels  

one ooners en kleine groepjes vrien en  e stijl en e a biance van it 

kleinsc alige otel is ip  sereen en et straalt klasse en elegantie it  e  

s ites liggen in een o geving van onge venaar e sc oon ei  rvaar ier e 

ooie onson ergang  oor et r isen van e golven van e kal e bla e 

ee  proe  e verse e iterrane gerec ten ie et lie e oor e c e kok ijn 

berei  en geniet van e an eling over et an stran  Alle int igen gaan 

open en ragen bij aan een onvergetelijk verblij  op konos in it prac tige 

konos art  et otel open e in  aar e ren en bie t e o beken e 

artelijke riekse gastvrij ei  e nat rlijke aterialen ie gebr ikt ijn oals 

o t en steen ko en voorna elijk van et eilan  ier oor ijn e s ites per ect 

ge ntegreer  in et nat rlijke lan sc ap en vor en e een ar onie e 

co binatie et e ver ijn e accenten van e itgekalkte arc itect r van et 

eilan  konos  art  S ites ligt op slec ts ca    van et stran  van egali 

A os en op ca    van konos sta  ook el ora genoe  ier ijn e 

o ken erken e beroe e in olens  e o e aven en pittoreske steegjes 

et elegante resta rants en ippe bars  os opolitisc e plekken oals et 

li est le saro stran  en et rnos stran  liggen op ca   k  vana  art  

S ites  e l c t aven van konos ligt op ca   k

FACILITEITEN
 verblij t op basis van logies ontbijt   la carte is ogelijk  en van e 

oogtep nten van et otel is e ke ken aar e c e kok en ijn tea  et 

passie en een creatieve t ist e gasten laten proeven van e verse pro cten 

et biologisc e ingre i nten  Alles is orgv l ig geteel  en geselecteer  en 

ko t van et eilan  konos en e o ringen e eilan en van e cla en groep  

et  la carte resta rant is geopen  voor iner  e l nc  or t geserveer  bij e 

poolbar  eniet tij ens  iner van een a e bene en e onson ergang  ok 

lie ebbers van e vegetarisc e o  veganistisc e ke ken k nnen ier genieten 

van een over eerlijk iner  Ver er aan e ig  receptie  roo service en e ba  

met rondom ligbedden en parasols. 

ACCOMMODATIE
e  ini alistisc  ingeric te s ites ebben een eigentij se ar e stijl en 

vor en een co binatie van r stieke c ar e en o ern co ort  Alle s ites 

hebben een kingsizebed met hoogwaardig linnengoed, Nespresso-apparaat, 

atscreen tv  kl isje  inibar en t ee et aciliteiten  e ba ka er et 

inloop regen o c e  ba jassen en slippers en aar roger  Terras et itje o  

so abank  e s ites besc ikken ver er over een priv e ba  o  een jac i

Deluxe Kamer met Jacuzzi (ca    a   pers )  r i e open plan oon

slaapka er op oogste p nt gelegen et grote veran a et jac i en 

panoramisch zeezicht. 

Junior Pool Suite Zeezicht (ca    a   pers )  r i e open plan oon

slaapka er  Terras et ligbe en  priv e ba  (ca   ) en panora isc  

zeezicht.

Executive Pool Suite Zeezicht (ca    a   pers )  r i e open plan oon

slaapka er  Terras et ligbe en  priv e ba  (ca   ) en panora isc  

zeezicht.

Honeymoon Pool Suite Zeezicht (ca    a   pers )  eer nieke 

s ite et en s ite ba ka er  co ortabele oonka er  r i  terras et 

priv e ba  ligbe en en a e bene en  it ic t op ee

Indicatieprij en per persoon inclusief   overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van konos  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to ge ren e et verblij

Kamertype apr jun aug okt

el e ka er et ac i

nior ool S ite ee ic t

ec tive ool S ite ee ic t

one oon ool S ite ee ic t

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen al pension  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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GRIEKENLAND  konos  Agios Ioannis

KATIKIES MYKONOS
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  � 

Superior Kamer met jacuzzi

et tren  en bo ien atikies konos ligt genestel  in een prac tige 

o geving boven et onovergoten stran  van Agios Ioannis  it it on erlijke 

bo ti e otel  li  van e atikies otel roep  aar ook een van e ea ing 

otels o  t e orl  is als een a t eater gebo  in e karakteristieke stijl 

van e cla en   konos sta  ligt op ca   k  en e l c t aven van konos 

op ca   k  a stan

FACILITEITEN
e intie e lobb  et receptie en itjes is in konisc e stijl gebo  e tren  

boetiek van het hotel heeft de laatste designs van Griekse en internationale 

ont erpers  e t ee in elkaar overlopen e in nit pools bie en irect it ic t op 

ee en ijn o ring  oor o ten ligbe en  ga ebo s en lo ngebe en  en  

ver orgt iek ter ijl  geniet van e riekse on  o   con itie op peil in 

e o erne tnessr i te  ie is itger st et e nie ste apparaten  Trakteer 

el  op een sc oon ei sbe an eling o  assage in e e otisc e atikies Spa  

aar een itgebrei  progra a aangebo en or t et gebr ik van igne St  

art  Spa pro cten  e ver orging is op basis van logies ontbijt  eniet in et 

Selt  a pagne ar  esta rant van een bij on ere selectie it on erlijke 

e iterrane ijnen  ter ijl  ic  laat betoveren oor e kar o ijnkle rige 

onson ergang  et en  in et ikrasia esta rant is ge nspireer  op e 

ltic lt rele ke ken van S rna  et bevat a t entieke gerec ten et een 

e en aagse  l e t ist  e ac tergon iek  vaak live  laat  e tra genieten  

ntspan in e a pagne ar b  le r e iraval ter ijl  geniet van verse 

smoothies, verfrissende aperitieven in combinatie met een selectie van hors 

oe vres  rs roo service

ACCOMMODATIE
et otel ee t  s eervolle ka ers en  s ites  alle voor ien van aircon itioning  

i  kl isje  satelliet tv  ose So n link bl etoot  speaker  inibar en 

espresso apparaat  a ka er et ba o c e  aar roger en ba jassen  

slippers  tlerservice op aanvraag

Superior Kamer met jacuzzi (ca    a   pers )  openplan ka er in 

cla isc e stijl et t eepersoonsbe  en ba ka er et ba  riv  terras

balkon et itje en jac i et ( ij) ee ic t

Junior Suite met jacuzzi (ca    a   pers )  open plan s ite et t ee

persoonsbe  en itje  a ka er et ba  e e bileer  balkon et  jac i en 

( ij) ee ic t  

Senior Suite met jacuzzi (ca    a   pers )  r i e open plan oon

slaapka er  a ka er et ba  alkon et itje en jac i et ( ij ) ee ic t  

Superior Suite met plungepool (ca    a   pers )  r i e open plan 

oon slaapka er  a ka er et ba  terras et ligbe en en pl ngepool 

et ( ij) ee ic t  

Honeymoon Suite met plungepool (ca    a   pers )  eer r i e open 

plan oon slaapka er  r i e ba ka er et ba  en o c e  groot terras et 

itje  ligbe en en pl ngepool et ee ic t  

Katikies Suite met plungepool (ca    a   pers )  eer r i e open plan 

oon  en slaapka er et a e bene en  it ic t  e r i e ba ka er is 

voor ien van ro assage ba  Voorts een b itenterras et eetta el  ligbe en 

en pl ngepool et ee ic t  

Master Suite met plungepool (ca    a   pers )  eer r i e open plan 

oon slaapka er  r i e ba ka er et jac i ba  en o c e  groot terras 

et esign e belen  ligbe en en pl ngepool et ee ic t  

Indicatieprij en per persoon inclusief   overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van konos  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er et jac i

Senior S ite et jac i

S perior S ite et pl ngepool

atikies S ite et pl ngepool 

Extra   e tra korting bij een co binatie verblij  voor atikies konos otel et atikies 

ar en otel Santorini

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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or os eac   konos  GRIEKENLAND

AEONIC SUITES & SPA
ADULTS-ONLY | DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  �

Zoe Junior Suite Privézwembad Zeezicht

Eon Junior Suite Plungepool Tuinzicht

Aeonic S ites  Spa past per ect in et plaatje van konos  eigen innig  

gla o re s  eel erig en et een opvallen e arc itect r et eclectisc e 

interie ren  it alles op een agisc  ooie locatie   oals ij el  eggen  

niek en tij loos  Aeonisc  Aeonic S ites  Spa is een plek o  te ontsnappen 

aan e ectiek van et agelijks leven  e l  in een s eer van elegantie en 

ini alis e is elke s ite ont orpen o  l e en r st te ervaren  konos sta  

ligt op ca   k  en e l c t aven van konos ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
ijn tij loos en ingetogen kle renpalet aar grijstinten  beige en o taccenten 

e r i tes een ar e at os eer ee gegeven  tesa en et k alitatie  goe e 

pro cten en itsteken e service  

enesis Spa is een l e oase et een olistisc e i eologie en bie t een r i e 

ke e aan be an elingen  aaron er ge ic tsbe an elingen  assages 

en anic re  e l e Spa besc ikt o a  over een sa na  jac i  a a  

bea t  salon en een tnessr i te   In ien ge enst is er een personal trainer 

besc ikbaar (tegen betaling)  ove esta rant bie t een scala van spectac laire 

gerec ten op e kaart  e vaak k nst innige presentatie is een l st voor et oog  

e ove ar  gelegen aan e ran  van et e ba  en et spectac lair ic t op 

e bla e ge sc e ee orgt voor ooie lo nge o enten  ier or t tot iep 

in e avon  nger oo  et een A iatisc  tintje geserveer  In e ano obb  

ar k nt  aarnaast van s oc ten s vroeg tot s avon s laat genieten van een 

ver ijn  en  et snacks en ver rissen e rankjes

ACCOMMODATIE
ij Aeonic S ites  Spa ligt et accent op et co ort van e gasten in een 

nieke en tij lo e inric ting  Alle s ites ijn an ook voor ien van nat rlijke 

aterialen oals ar er en o t  eclectisc e onker o ten e bels en k nst  

ie sa en een l e s ge eel aken in e s ites  e s ites besc ikken alle over 

een inibar  s art tv  bl etoot  so n s ste  k ssen en  kl isje  espresso

apparaat  ko e en t ee et aciliteiten  aircon itining ver ar ing en stran tas 

et ba klaken  p aanvraag is in  en itpakservice besc ikbaar

Zoe Junior Suite Privézwembad Zeezicht (ca    a   vol )  elegant 

ingeric te s ite ee t een open slaapka er et kingsi ebe  l e ba ka er 

et inloop o c e  eigen veran a et jac i en prac tig it ic t op e ee

Epic Junior Suite Jacuzzi Tuinzicht (ca    a   vol )  s ite et 

kingsi ebe  en l e ba ka er et inloop o c e  alkon et jac i en it ic t 

op e t in   

Eon Junior Suite Plungepool Tuinzicht (ca    a   vol )   s ite et een 

vle gje ver ijn e elegantie  et kingsi ebe  en ba ka er et inloop o c e en 

vrijstaan  ba  alkon et o pelba  en t in ic t

Chronos Suite met Jacuzzi en Zeezicht (ca    a   vol )  nieke 

ini alistisc e s eer aar et een eel erig interie ront erp at r st en 

energie gee t  a ka er et inloop o c e en vrijstaan  ba  i  balkon et 

een jac i en een prac tig it ic t op e ee

Celestial Suite Privézwembad Zeezicht (ca    a   vol )  s ite et veel 

privacy door de ligging op de hoek en op de eerste étage. Op de enorme veranda 

ligt et e ba  et a e bene en  ee ic t  ij it ka ert pe is et oating 

pool tray service inbegrepen.

Stone Suite Dompelbad Tuinzicht (ca    a   vol )  s ite et veel 

privac  oor e oge ren ron o  en besc ikt over t ee slaapka ers et 

een kingsi e be  en een l e ba ka er et inloop o c e  Ver er een eigen 

veran a et een priv e ba  en  it ic t op e t in

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van konos  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

oe nior S ite riv e ba  ee ic t

pic nior S ite ac i T in ic t

on nior S ite l ngepool T in ic t  

Stone S ite o pelba  T in ic t (o b v   pers )

Vroegboekkorting:  in ien geboekt voor  en  in ien geboekt van  en 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen al pensi-

on  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl   
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GRIEKENLAND  konos  lia

MYCONIAN VILLA COLLECTION
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Exclusive Kamer Zeezicht

1 slaapkamer Elegant Villa met Privézwembad

conian Villa ollection ligt op een nieke locatie  genestel  in e e vel boven 

e baai van lia en bie t l e s ites en villa s ie stijlvol ijn ingeric t et it ic t 

op e ge sc e ee  it resort leent ic  itsteken  voor een ontspannen e 

stran vakantie  e co binatie van e cellente service  sc itteren e it ic ten en 

stijlvolle l e e ka ers en s ites aken van it resort een parel op konos  

et centr  van konos sta  ligt op ca   in ten en e l c t aven op ca  

 in ten rij en

FACILITEITEN
obb  et receptie en lo nge ge ecoreer  et k nst erken en it oeken  rote 

in nit pool o ring  oor een terras et ligbe en en parasols en et it ic t 

op zee. Op het strand heeft het resort eigen ligbedden, parasols en beachservice. 

e Sanct ar  Spa bie t een grote ke s aan sc oon ei sbe an elingen 

en massages. Daarnaast beschikt de Spa over een stoombad, Thalasso-

t erapieba en en een tnessr i te et o erne apparat r  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  et 

ver org e ontbijt or t geserveer  in resta arant o vea  en bie t een ke r 

ogelijk e en  In et  la carte resta rant abbanes k nt  genieten van een 

c linair avont r oor e i ellan se ee et inspiratie it Itali  en rankrijk 

ie sa ens elt et e nieke s aken van e riekse ke ken en pro cten   

k nt ook l nc en o  ineren in een van e resta rants van e ster otels it 

e conian ollection otelgroep ie alle nabijgelegen ijn  oals et apanse 

resta rant Sis  et nieke s s igerec ten en Avaton resta rant at beken  

staat van ege aar e iterrane ke ken  et otel ee t rs roo service  

Door de hoogteverschillen in het resort is het minder geschikt voor gasten die 

slec t ter been ijn  

ACCOMMODATIE
Alle  s ites en villa s ijn l e s en stijlvol ingeric t en besc ikken over 

aircon itioning  atscreen tv  ko e  en t ee et aciliteiten  inibar en kl isje  

a ka er et vrijstaan  ba  en inloop  o  regen o c e  ba jassen  slippers en 

l e toiletartikelen  

Prestige Kamer Zeezicht (ca    a   pers )  stijlvol ingeric te ka er et 

kingsi ebe  o   eensi ebe en  alkon et itje en panora isc  it ic t op 

et prac tige stran  van lia en e ge sc e ee  

Prestige Kamer Jacuzzi (ca    a   pers )  gelijk aan restige a er 

ee ic t et als e tra een o t oor jac i

Prestige Kamer Privézwembad (ca    a   pers )  gelijk aan restige 

a er ee ic t  ec ter is e e l e ka er gelegen op e begane gron  en 

beschikt over een privézwembad.

E clusive Kamer ij ee icht (ca    a   vol    kin  o   vol    

kin )  co ortabele ka er et kingsi ebe  o   aparte be en  so abank in et 

itge eelte elke grenst aan et balkon et ge eeltelijke it ic t op ee

Exclusive Kamer Zeezicht (ca    a   vol    kin  o   vol    kin )  

gelijk aan cl sive a er ij ee ic t  ec ter bie t e e ka er panora isc  

zeezicht. 

1 slaapkamer Elegant Villa met Privézwembad (ca    a   vol    kin  

o   vol    kin )  e e villa bie t een ver ijn e kijk op et leven op een rieks 

eilan  et t pisc  itte inric ting geco bineer  et e r stieke c ar e van 

o ten balken en esign e bilair  Slaapka er et en s ite ba ka er  terras 

et itje en priv  overloop e ba  et ee ater et it ic t op e ge sc e 

ee  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van konos  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

restige a er ee ic t

cl sive a er ij ee ic t

 slaapka er legant Villla et riv e ba

Vroegboekkorting:  in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen al pension  

vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Heavenly Retreat
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lia  konos  GRIEKENLAND

MYCONIAN UTOPIA
ADULTS-ONLY I DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  �

Heavenly Retreat

et conian topia  gelegen in een rots op ca    boven et stran  van lia  

oet ijn naa  eer aan en laat tra itionele arc itect r  o erne aterialen 

en e en aagse k nst erken sa enko en in een intie  resort  St k voor 

st k besc ikken e ka ers en villa s over een a e bene en  it ic t op 

e ge sc e ee en e ein elo e ori on  aat  tij ens  verblij  in topia 

verlei en et e oge stan aar  in service en l e  et li aatsc ap van e 

prestigie e elais  atea  groep staat garant voor een nieke c linaire 

ervaring  topia is avoriet voor stellen en one ooners ie op oek ijn naar 

een ro antisc e setting  et centr  van konos sta  ligt op ca   in ten 

en e l c t aven ligt op ca   in ten rij en  

FACILITEITEN
obb   et receptie en lo nge ge ecoreer  et k nst erken  rote  in nit pool 

o ring  oor een terras et ligbe en en parasols en et it ic t op ee  p et 

strand heeft het resort voor haar gasten eigen ligbedden, parasols en beachservice. 

e Sanct ar  Spa bie t een grote ke s aan sc oon ei sbe an elingen 

en massages. Daarnaast beschikt de Spa over een stoombad, Thalasso-

t erapieba en en een tnessr i te et o erne apparat r  e ver orging is op 

basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  atit es is voor een itgebrei  

en ge on  e iterraan ontbijt  et avilion resta rant is geopen  voor l nc  en 

iner en serveert riekse en internationale specialiteiten  e na r k ligt op lic te  

gastrono isc e gerec ten  verge el  van orgv l ig geselecteer e ijnen   

k nt ook l nc en o  ineren in een van e resta rants van e ster otels it 

e conian ollection otelgroep ie alle nabijgelegen ijn  oals et apanse 

resta rant Sis  et nieke s s igerec ten en Avaton resta rant at beken  

staat van ege aar e iterrane ke ken  et otel ee t rs roo service  

Door de hoogteverschillen in het resort is het minder geschikt voor gasten die 

slec t ter been ijn

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en villa s ijn l e s en stijlvol ingeric t en besc ikken over 

aircon itioning  atscreen tv  i o ockingstation  inibar en kl isje  a ka er 

et ba  o  o c e  alkon o  terras et itje en ee ic t

Signature Retreat (ca    a   pers )  raaie ka er et balkon en ee ic t  

Ook boekbaar met priv plungepool

Heavenly Retreat (ca    a   pers )  r i e ka er et so a en balkon  

Tevens boekbaar met jacuzzi op het balkon.

Majestic Retreat (ca    a   pers )  open plan oon slaapka er et 

sofa en balkon. Tevens boekbaar met jacuzzi op het balkon of met terras met 

priv wembad

Heavenly Villa - 2 slaapkamers (ca    a   pers )  gesc akel e villa et 

t ee slaapka ers et en s ite ba ka er  aparte oonka er et eetta el en 

open ke ken  i  terras et itje  ligbe en en priv e ba

Grand Majestic Jacuzzi Retreat (ca    a   pers ) r i e open plan oon

slaapka er et ee ic t en balkon et jac i

Grand Majestic Pool Retreat (ca    a   pers ) open oon slaapka er 

met zeezicht en balkon met terras met privézwembad.

2 slaapkamer - Grand Majestic Villa (ca    a   pers )  t ee grote 

slaapka ers  een oonka er  een ke ken en een eet oek  ie alle aal 

itko en op een volle ig ge e bileer  terras van   et een groot priv

overloop e ba  een b itenjac i en een barbec eplaats   

5 slaapkamer - Grand Majestic Villa (ca    a   pers )  bestaat it e  

slaapka er  ran  ajestic Villa  itgebrei  et  gesc akel e ka ers

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van konos  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

Signat re etreat

eavenl  Villa

ajestic etreat

ran  ajestic ool etreat

ran  ajestic Villa  slaapka ers  (o b v   pers )

Vroegboekkorting:  in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kaanbie ingen en toeslagen al pension  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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RHODOS

et een el ere ee  ooie stran en aan e i k st  vele be iens aar ig e en  een stralen e on en e ar e gastvrij ei  

van e eilan be oners is o os  et grootste eilan  van e o ekanesos groep  een itsteken e ke e voor  vakantie

Aan het strand van de diverse baaien geniet 

 boven ien opti aal van e ele enten aar 

riekenlan  o beken  o  staat  on  ee  

nat rprac t en gastvrij ei

AUTOHUUR
e otels op o os bie en ij incl sie  

priv trans ers aan  In plaats iervan k nt  ook 

kie en voor een ra to o  voor een paar agen 

een a to ren en e e bij  otel laten be orgen

Rhodos is het op drie na grootste eiland van 

riekenlan  gelegen in et oostelijke eel van e 

i ellan se ee  vlak on er e T rkse k st  

De hoofdstad Rhodos-Stad is een van de mooiste 

ste en van et ge ele i ellan se eegebie  e 

sta  ee t o el een nie  als een i elee s 

ge eelte en ligt op e iterste noor p nt van et 

eiland, aan drie kanten omspoeld door de zee. De 

invloe  van e voor alige T rkse over eersers is 

nog stee s ic tbaar in e talrijke overblij selen  

e ge ellige T rkse ijk et steegjes  kleine 

pleintjes  terrasjes en inkeltjes  et grote paleis  

e aven  et centr  et a ari  en an raki

aven ijn beken e blikvangers van e sta  In e 

o er aan en is et in o os Sta  ge ellig r k 

en is er vertier tot in e vroege rtjes  

Ver er aken e ajest e e bossen  koele alen 

et bronnen (vlin ervallei)  antijnse kerkjes en 

kloosters  itgekalkte isjes in s alle steegjes 

et an erken e vro en et eilan  o os tot 

een zeer interessante vakantiebestemming.

Slechts enkele kilometers ten westen van de stad 

vin t  e ba plaats I ia et een klein a t entiek 

centr  et vele resta rants  inkels  bars en 

enkele top otels  ij selecteer en ier voor  e 

eer stijlvolle lite S ites  iter ate gesc ikt voor 

families.

Aan e i k st ligt e pittoreske ba plaats in os

itte isjes in s alle straatjes et ro e 

bo gainvillea  in os vol oet precies aan it 

a t entieke beel  en is issc ien el et eest 

sfeervolle plaatsje op Rhodos, aan de voet van 

de Akropolis van Lindos, de nederzetting die zo 

kenmerkend is voor het dorpje. De befaamde 

Akropolis van in os is an ook een ec te st 

see  et A agran  cl sive el e esort ligt op 

slec ts  k  van et ooie in os  i eaal voor een 

ro antisc  verblij  et n t ee n

ier selecteer en e ook et eerste vij sterren 

a lts onl  otel op o os  et in os l  r  

otel  S ites  it eer aals on ersc ei en otel 

be oort tot e S all r  otels o  t e orl

Elite Suites

Aqua Grand

Lindos Blu

Ixiá

Rhodos-Stad

Charaki

LindosLardos

Faliraki

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

agte perat r in        

aterte perat r in            

onne ren per ag             

agen et enige neerslag             

Foto bijschrift
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Foto bijschrift

I ia  o os  GRIEKENLAND

ELITE SUITES 
FAMILY I WELLNESS

�  �  �  �  �

Presidential Suite

Executive Suite Privé Zwembad

In e br isen e ba plaats I ia gelegen op een prac tig begroei e e vel brengt 

lite S ites  e c ar e en ar te van e riekse eilan en  p slec ts  k  

van e o e sta  van o os en als on er eel van et o es a  otel  

spa co bineert et l e in alle r st et een groot aantal aciliteiten van 

et naastgelegen otel  In ien e cl siviteit en service geco bineer  et 

een sc itteren e o geving en prac tige ee is at  oekt  an al e e 

aantrekkelijke beste ing  ver ac tingen overtre en  e l c t aven van 

o os ligt op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
ntree et lo nge en receptie  e ba  et terras  ligbe en en parasols  

Op het strand is een gedeelte met ligbedden, parasols en beach service 

e cl sie  voor lite S ite gasten  Spa  ellness entre van r i    

et een binnen e ba  sa na  stoo ba  a a  jac i en bie t een 

ke r aan (sc oon ei s )be an elingen  ok is er een tnesscenter et 

o erne apparat r  Ver er k nt  gebr ik aken van e aciliteiten van et 

aangrenzende Rhodes Bay hotel & spa. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt  ok al pension is ogelijk  o nge  

voor een l e ontbijtb et et  la carte ite s  Varakola Taverna   la carte 

resta rant voor l nc  en iner et riekse en internationale specialiteiten  s 

avon s et live iek  Varakola ar  voor koele rankje en ijs ge ren e e 

ag incl sie  e service tot aan  ligbe  lite S ite o nge  gratis ko e  t ee  

ris ranken en snacks ge ren e e ag   S nset ar is een cocktail  en ijnbar 

ie s avon s geopen  is en oals e naa  al oet ver oe en iter ate gesc ikt 

voor een apperetie  tij ens onson ergang  et otel ee t rs roo service 

en ook et ontbijt kan on er toeslag in  s ite or en geserveer

ACCOMMODATIE
lite S ites besc ikt it  l e e r i e s ites et ee ic t  aarvan e 

eeste besc ikken over een priv e ba  lke s ite is voor ien van een r i e 

open plan oon  en slaapka er  ba ka er et ligba  separate regen o c e 

en bbele asta el  ba jassen  slippers  aar roger en l e toiletartikelen  

e s ites besc ikken ver er allen over aircon itioning  inibar  espresso

apparaat  t ee et aciliteiten  atscreen tv en kl isje  e bijbe oren e terrassen 

o  balkons ijn r i  en allen voor ien van itje  In et geval van een terras ee t 

 ook e besc ikking over ligbe en

Elite Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  l e s ite et balkon et 

zitje, gelegen op de 6e verdieping met zeezicht.

Elite Privézwembad & Tuin Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  

co ortabele s ite gelegen op e e ver ieping  et priv e ba  Terras et 

ligbe en en itje  T in ic t   nkelen liggen op e begane gron  (op aanvraag)

Elite Privézwembad Zeezicht (ca    a   vol  o   vol    kin )  s ite 

gelegen op de begane grond met privézwembad. Terras met ligbedden en zitje. 

e eeltelijk ee ic t

Executive Suite Privézwembad (ca    a   vol  o   vol    kin )  s ite 

gelegen op e e o  e ver ieping  voor ien van r i  terras et itje  ligbe en  

privézwembad en zeezicht.

Presidential Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  l e s ite et 

oonka er en aparte slaapka er  e l e ba ka er ee t als e tra een 

stoo ba  e b itenr i te is eer r i  te noe en  groot terras van ca    

et itje  ligbe en en een priv e ba  incl sie  jac i (ca   )

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van o os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

lite S ite

lite riv e ba   T in S ite 

lite riv e ba  ee ic t

resi ential S ite

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   

in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen al pension en aanbie ingen  

vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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GRIEKENLAND  o os I in os

LINDOS BLU
ADULTS ONLY I CULINAIR | WELLNESS

�  �  �  �  �  

Tweepersoonskamer Deluxe

ebo  als een a t eater op een e vel et it ic t op e pittoreske baai 

van Vl c a  is et  in os l  r  otel  S ites een r stig toevl c tsoor  

at garant staat voor een eerlijk ontspannen vakantie op et kos opolitisc e 

o os  e en ele enten ater  l c t  aar e en o t ijn ic tbaar en voelbaar 

vana  et o ent van aanko st  et otel is gebeitel  it een rostac tig 

lan sc ap en voelt toc  o ern  lic t en r i  aan  e gastvrij ei  van et 

personeel en e itsteken e service aken  verblij  co pleet  et otel ligt 

net b iten in os  een tra itioneel orp at ooit een van e rie sta sstaatjes op 

o os as  oor e e centrale ligging ijn e eeste be iens aar ig e en  

oals e Acropolis van in os en et o e centr  van o os  eenvo ig te 

be oeken  e l c t aven bevin t ic t op ca   in ten rij en

FACILITEITEN
ntree et rs receptie  lo nge et tv en enkele inkeltjes  et otel 

besc ikt over  oet ater e ba en et onneterras en  binnenba  r is 

irecte toegang tot et stran  et beac  cl b e cl sie  voor in os l  gasten  

oven e lobb  is een onne ek et t ee jac i s  e Spa  ealt  l b bie t 

een scala aan sc oon ei sbe an elingen  assages  anic re en pe ic re  

e ver orging is op basis van logies ontbijt   ee t e ke e it versc illen e 

resta rants en bars voor elk o ent van e ag en voor elk at ils  ive 

Senses  go r etresta rant et siongerec ten  S eral o  elegant resta rant 

voor  la carte iner  na ossa o nge ar  s eervolle bar  Allegro ool ar  

voor rankjes en snacks bij et e ba  et otel bie t aarnaast rs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ijn o ern ingeric t en besc ikken alle over 

panora isc  it ic t over e baai van Vl c a  Alle ka ers en s ites ijn 

voor ien van een kingsi ebe  i  s art tv  inibar  espresso apparaat  

kl isje  t rn o nservice en balkon o  terras et itje  

Tweepersoonskamer (ca    a   vol )  kle rrijk ingeric t et itje en 

vana  et balkon een agni ek it ic t over e baai van Vl c a  ok boekbaar 

met gedeeld zwembad.

Junior Suite (ca    a   vol )  in o erne stijl et elegant itge eelte en 

zeezicht vanaf het balkon. Ook boekbaar met gedeeld zwembad.

Tweepersoonskamer Shared Pool (ca    a   vol )  kle rrijk ingeric t 

et itje en vana  et terras een agni ek ic t over e baai van Vl c a en 

toegang tot een e ba  at or t ge eel  et  an ere ka ers

Tweepersoonskamer Deluxe (ca    a   vol )  r i e ka er et grote 

en s ite ba ka er  et grote balkon is itger st et een jac i

Villa (ca    a   vol )  elegant ingeric te villa et oon  en slaapka er  

openslaan e e ren naar et terras van   aar ic  et e ba  van 

  bevin t et geintegreer e jac i  a ka er et inloop o c e  ba jas  

slippers en l e toiletartikelen

Maisonette (ca    a   vol )  in ple  et op e begane gron  een r i e 

oonnka er en een slaapka er et kingsi ebe  en een en s ite ba ka er  

la en e ren lei en van it e oonka er naar et r i e terras van   et 

ligbe en  een eet oek  een bbele o t oor jac i en een in nit  e ba  

van   p e eerste ver ieping ligt een t ee e slaapka er  voor ien van 

hydromassagebad en een balkon met zitje. 

Indicatieprij en per persoon inclusief   overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van o os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

T eepersoonska er

nior S ite

o ble el e (o t oor jac i)

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Welkomstattentie  o sseren e ijn en r it bij aanko st op e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  reisa vise r o  

be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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in os  o os  GRIEKENLAND

AQUAGRAND EXCLUSIVE DELUXE RESORT
ADULTS ONLY | CULINAIR | DESIGN

�  �  �  �  �

Premium Zeezicht

p slec ts  k  van et pittoreske in os ligt et A agran  cl sive el e 

esort  en tren  esign otel geirc t op a lts onl  aar e eigenaresse  

evro  a bo ropo los  sa en et aar oon ie arc itect is  et veel 

org k nstvoor erpen et stijlvolle ecoratie ee t eten te co bineren tot 

een eigen stijl  at rlijke aterialen  veel ater en k nst erken van beken e 

riekse artiesten ijn een l st voor et oog en orgen voor een serene r st  ok 

aan het kleinste detail wordt veel zorg besteed en service staat hier hoog in het 

vaan el  et otel grenst irect aan et ca    lange priv stran  aan e baai 

van avarone  o os sta  en e l c t aven van o os liggen op ca   k

FACILITEITEN
legante entree aar et tren  esign irect opvalt  In e eel erige t in ijn 

onneterrassen et  e ba en  ligbe en  cabana s en parasols   aat  

ver ennen in e A asenses Spa  aar e versc illen e t erapie n lic aa  

en geest ge eel in ar onie brengen  In e Spa is ver er een sa na  a a  

b itenba  kapper  anic re  tnessr i te en een ke r aan ge ic ts  en 

lic aa sbe an elingen (tegen betaling)  

 verblij t in et otel op basis van logies ontbijt  p c linair vlak k nt  ic  

laten verrassen in e iverse resta rants van et otel  esta rant entapolis is 

et e iterrane resta rant voor ontbijt  en inerb et  le ents VI  is binnen 

resta rant entapolis een aparte r i te voor gasten ie in een rincess ka er 

verblijven  l e in resta rant is ge nspireer  op e ge sc e ee en serveert 

vis  sc aal  en sc elp ieren tij ens l nc  o  iner  Sensia eac  ar esta rant 

serveert lic te aaltij en en snacks  livino ool ar esta rant is een Italiaans 

specialiteitenresta rant naast et e ba  geopen  voor een verkoelen  

rankje en een eerlijke l nc  e en bar is geopen  voor een eerlijke cocktail 

en vana  et terras k nt  genieten van een in r k ekken e onson ergang   

et otel ee t rs roo service  

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites liggen in et oo gebo  o  in een van  bijgebo en 

ie o geven or en oor een tropisc e t in  atervallen en lag nes  e ijn 

o ern ingeric t en voor ien van aircon itioning  tele oon  i  atscreen tv  

inibar  ko e t ee et aciliteiten en kl isje  a ka er et ba  en o c e  

badjassen, slippers en haardroger. Balkon of terras met zitje. 

Premium Zeezicht (ca    a   pers )  co ortabele ka er et kingsi e 

be  en een r i  balkon o  terras et prac tig it ic t op ee  

Seafront Junior Suite (ca    a   pers )  r i e nior S ite et 

zitgedeelte en balkon met zeezicht.

Princess Seafront Junior Suite  (ca    a   pers )  als e nior S ite 

Sea ront  tra bij it ka ert pe ijn e VI services voor een e tra l e en 

ontspannen vakantie. 

Pool Suite Seafront (ca    a   pers )  is r i er en ee t een terras et 

privézwembad en tevens zeezicht.

Princess Pool Suite Seafront  (ca    a   pers )  als e nior S ite 

Seafront Private Pool maar beschikt ook over een iPod-dockingstation, dvd-

speler en aparte le ents VI  r i te voor ontbijt en iner

 e e s ites ebben als e tra e VI services  oals c eck in  separate 

ontbijtr i te en t rn o nservice

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van o os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse van 

en naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

re i  ee ic t

Sea ront nior S ite

rincess Sea ront nior S ite 

ool S ite Sea ront

rincess ool S ite Sea ront

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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KOS

os is een van e grotere eilan en van e arc ipel o ekanesos  in e ge sc e ee en pal voor e i estk st van T rkije  

et eilan  is vrij vlak en veel toeristen verkennen et eilan  per ets   k nt ier el s e o e beken e A  etsbor en  tegenko en  

AUTOHUUR
e otels op os bie en ij  et it on ering van 

 os  elke incl sie  ra to is  incl sie  

priv trans ers aan  In plaats iervan k nt  ook 

kie en voor een ra to o  voor een aantal agen 

een a to te ren en e e bij  otel te laten 

bezorgen. 

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Op Kos heeft vooral OKU KOS ons hart gestolen. De 

serene s eer in it l e a lts onl  bo ti e otel 

ee t ons aangenaa  verrast  ijk op pagina 

os ligt in et i oosten van e ge sc e ee en 

wordt omringd door de eilanden Kalymnos, Nisyros 

en seri os  et is et er e grootste o ekanesos 

eiland na Rhodos en Karpathos. Kos is relatief vlak 

en ee t alleen centraal op et eilan  een   

oge berg  oor e vlakke k stlijn or t os ook 

el et etseilan  van riekenlan  genoe   

os is ook et eilan  van ippocrates  beken  van 

e ee  ie e en ten age nog altij  oor artsen 

a geleg  or t  et Asklepion  genoe  naar e 

riekse o  van e geneesk n e is nog stee s een 

van de bekendste bezienswaardigheden van Kos. 

e oo sta  van et eilan  in et iterste noor

oosten, is een prettige en bezienswaardige stad. 

U ziet er nog goed de invloed van de Italiaanse 

bo eesters  ie in e e ee  bre e lan en 

en groenstroken aanlegden. De levendige spil is het 

le t eria plein  ij e an r ki aven staat e e 

ee see o annieterb rc t  e astro erat ia  ij 

e orse aar beving in  liepen vele gebo en 

oals e o annieterb rc t  aar ook an ere 

istorisc e gebo en  grote sc a e op  e e sc a e 

is e en ten age nog altij  ic tbaar  e alve 

de vissersboten laat de haven volop activiteiten 

zien zoals dagtochten naar andere eilanden in de 

o ekanesos en naar et T rkse o r

et b iten os sta  in e ijk a bi ko en e voor 

A a l  o ti e otel  Spa  een gera neer  

kleinsc alig a lts onl  otel  aar l e en service 

prettig samensmelten en ook het Lango Design 

staat in ons portfolio voor deze zomer. In dezelfde 

ijk ko en ij et nie e T eros All S ite otel  

een o ern a lts onl  otel in ac te aar etinten 

o ring  oor olij  en pal bo en n irect aan et 

strand.

ok nie  in et aanbo  van Silverjet Vakanties 

is  os  gelegen op ca   k  van e gelie e 

ba plaats ar ari   os is een l e bo ti e 

otel aar  eerlijk tot r st k nt ko en bij et 

zwembad of aan het privéstrand.

et Ikos Aria  gelegen aan et raaie an stran  van 

e alos in et i en  ag niet ontbreken  Ikos Aria 

voert een In nite All Incl sive i est le  concept  

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

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag

   

Kalymnos

Leros

Nisyros

Kefalos

Kardamena

Kos-Stad
Mastihari

Ikos Aria

Aqua Blu
Lango Design

 Theros 
All Suite

OKU Kos
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a bi  os  GRIEKENLAND

THEROS ALL SUITE
BOUTIQUE | DUURZAAM | WELLNESS

�  �  �  �  �

Suite Premium Privézwembad

T eros All S ite otel ver elko t  graag in aar stieke erel  ge nspireer  

oor e riekse arc itect r  et otto van it otel is ko  als gast  vertrek 

als vrien  it iet  overal in ter g  et gastvrije personeel legt  volle ig in 

e atten en orgt ervoor at et  aan niets ontbreekt  et A lts nl  otel 

T eros S ites (vana   jaar)  gebo  in e o er van  ligt in e pop laire 

ijk a bi  op ca   eter van et an stran  it l e sterren otel is 

o geven oor ooie t inen et olij bo en en pal bo en  T eros All S ite 

otel ligt ic tbij os sta  et stran  van a bi ligt op ca   eter van et 

otel  e o geving leent ic  itsteken  voor sportlie ebbers ie o en van 

an el en o  etstoc ten  in s r en  tennissen en paar rij en  e l c t aven 

van os ligt op  in  rij en  

FACILITEITEN
Stijlvol ingeric te lobb  et ge eensc appelijke lo nge  itkijken  op e t in 

et prac tige olij bo en  et otel besc ikt over een Spa en een tnessr i te 

aar  ic  k nt laten ver ennen et bijvoorbeel  iepe bin ee sel assages  

ge ic tsbe an elingen o  anic re pe ic re  ij resta rant a i or en 

mediterrane gerechten geserveerd. De barman aan de poolbar maakt de 

lekkerste cocktails  anneer  e eg oversteekt bereikt  et priv an stran  

et ligbe en  r aa ei  it iep in e aar en van it otel  ier ervaart 

 een ate van gastvrij ei  ie r aa  en respectvol is naar et ilie  en 

de omgeving.

e ver orging is op basis van logies ontbijt  et ontbijt or t aangebo en in een 

co binatie van b et en  la carte  ekker en ge on  ant et ontbijt oet een 

eest ijn o  bij akker te or en  Van een vers geperst sapje  ( eto )s oot ies 

tot versgebakken broo  en vers r it  et aanbo  or t berei  et e na r k 

op sei oengebon en  lokale pro cten o   te ver ennen  ij resta rant a i 

k nt  terec t voor e l nc  en o  iner et e iterrane gerec ten  e bar van 

T eros All S ite otel serveert een bree  scala aan apjes en rankjes o  van 

te genieten aan et e ba  o  als aperitie  na een ag rela en

ACCOMMODATIE
e  ka ers van et otel ebben een esigninric ting en ijn voor ien 

van i  tele oon  aircon itioning  atscreen tv  ini koelkastje  espresso

apparaat  t ee et aciliteiten  ars all bl etoot speaker en kl isje  a ka er 

et o c e  ba jassen en slippers  alkon o  terras et itje   

Junior Suite (   a   pers )  s ite op e eerste ver ieping et kingsi ebe  

en open plan ba ka er  Terras et lo ngestoelen en t in ic t  

Junior Suite Zeezicht (   a   pers )  s ite op e eerste ver ieping et 

kingsi ebe  en so abe  Sc a rijk terras van ca    et lo ngestoelen en 

ang at  it ic t op e ee en e cal pt sbo en

Junior Suite Roof Garden (   a   pers )  s ite et akterras van ca   

 et so abank en ang at  T in ic t  

Grand Junior Suite Roof Garden (   a   pers )  s ite et kingsi ebe  en 

so abank  e e s ite besc ikt over een akterras van ca    et so abank en 

ang at  it ic t op e t in

Junior Suite Gedeeld Zwembad (   a   pers )  s ite et ge eel  

zwembad met de naastgelegen kamer. Terras met ligbedden.

Suite Privézwembad (   a   pers )  r i ere s ite et priv e ba  en 

terras en ligbedden. 

Premium Suite Privézwembad (   a   personen)  o ern ingeric te 

s ite et kingsi ebe  en r i e open plan ba ka er  riv e ba  et 

ligbedden, sofabank en hangstoel.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van os  l c t avenbelasting  ec tive o nge  en l e priv trans er ter plaatse van en naar e 

l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

nior S ite    

ran  nior S ite oo  ar en    

re i  S ite riv e ba    

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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AQUA BLU BOUTIQUE HOTEL & SPA
ADULTS ONLY |  CULINAIR I WELLNESS

GRIEKENLAND  os  a bi

�  �  �  �  �

S ite Signat re et riv e ba

Suite Zijzeezicht

et l e a lts onl  A a l  o ti e otel  Spa  li  van e S all r  

otels o  t e orl  is e ltie e beste ing voor l e en eigentij s esign  

it sterren otel ee t een goe e locatie aan et stran  een groot e ba  

et l e ligbe en en parasols  een antastisc e cocktailbar n een bekroon  

resta rant  vee  et otel ligt net b iten et r kke ge ellige centr  

van os sta  in e ijk a bi  In e e oase van r st  ge ecoreer  et een 

esigninric ting  voelt  ic  irect t is  e o erne inric ting geco bineer  

et ar e kle ren geven et otel een bij on er c aris a  Van it et otel 

bent  o in e leven ige avensta  os (ca   k )  e l c t aven van os ligt 

op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
et otel ee t een ooie entree  et een strakke o erne inric ting  

aar  elko  ge eten or t oor et gastvrije tea  In et ele otel 

k nt  gebr ik aken van i  en ooi e ba  et onneterras en 

comfortabele ligbedden, cabanas, parasols en badhanddoekservice. De 

Ta aris Spa et ijn in r k ekken e binnen e ba  is  plek o  tot r st 

te ko en  e be an elingen ijn n van e beste op et eilan  et aar 

lie st  versc illen e assagetec nieken o  it te kie en en geavanceer e 

est etisc e ge ic tst erapie n  Ver er is er een sa na  stoo ba  a a  en 

een tnessr i te  ie liever b itensport beoe ent kan terec t op e tennisbaan 

van et nabijgelegen elagos S ites  Voorts is er e  oetiek  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  linair al A a l   verrassen  

de hotelgroep waar dit hotel onder valt besteedt veel aandacht en zorg aan haar 

gastrono isc e aanbo  et resta rant v e er   jaar op rij geko en tot 

best resta rant op os  ier geniet  van e riekse ke ken et een o erne 

t ist van  nieke tongstrelen e gerec ten  e so elier al  graag a viseren 

et bijpassen e ijns ggesties  et en  is sa engestel  oor ic elin c e

kok Pavlos Kyriakis samen met chef-kok Konstantinos Daskalakis. 

oolbar Sips  ites bie t eenvo ige en verrassen  s akelijke snacks  

eerlijke sala es  verse s ooties en een ke r aan cocktails  er ect tij ens e 

onson ergang  r is rs roo service  

ACCOMMODATIE
et otel besc ikt over  s ites elke ijn ingeric t in ini alistisc e 

stijl geco bineer  et ne trale en aar se tinten tinten en aterialen  en 

voorbeel  iervan is e o ten parketvloer  e s ites ijn voor ien van it oek  

aircon itioning  i  atscreen tv  tele oon  inibar  ko e t ee et aciliteiten 

en kl isje  pen plan ba ka er et ba  o  o c e  ba jassen  slippers en een 

haardroger. Balkon of terras met zitje. 

Suite ij ee icht (ca    a   pers )  co ortabel ingeric te s ite et 

kingsi ebe  o   eensi ebe en  alkon et ij elings it ic t op ee

Suite Zeezicht (ca    a   pers )  gelijk aan S ite ij ee ic t  ec ter ee t 

e e s ite it ic t op e ge sc e ee

Suite Frontaal zeezicht (ca    a   pers )  s ite voor ien van kingsi ebe    

en balkon et vrij it ic t op e ge sc e k st

Suite met Privézwembad (ca    a   pers )  s ite voor ien van kingsi ebe    

en privézwembad. Tweepersoonsligbed op het terras.

Suite Signature met Privézwembad (ca    a   pers )  r i e en stijlvol 

ingeric te s ite et ar o ten vloer en een kingsi ebe  ac iba  in e 

badkamer en privézwembad met ligbedden op het terras.

Deluxe Suite (ca    a   pers )  e e s ite is r i er en ee t een ro ale 

it oek et open aar  e ba ka er ee t een jac i in plaats van een ba

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

S ite ij ee ic t

S ite et riv e ba

el e S ite

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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a bi  os  GRIEKENLAND

LANGO DESIGN HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  �    DELUXE

Junior Suite Zeezicht

ango esign otel  Spa bie t een nieke i  van ltral e aciliteiten  

vij sterren iensten  eigentij se arc itect r en a t entieke riekse gastvrij ei

et otel is in o erne  strakke stijl gebo  en et veel org oor e esigners 

ingeric t  e ecoratie is een i  van nat rlijke aterialen en ltra o erne 

aciliteiten  ango esign otel  Spa ligt  gesc ei en oor een eg  aan et 

kilo eterslange an stran  van a bi en ee t een betoveren  it ic t over 

e ge sc e ee  it a lts onl  resort is toegankelijk voor gasten vana   jaar  

os sta  ligt op  k  e l c t aven van os op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
eceptie et r i e lobb  al aar ook een boetiek en lo ngebar te vin en ijn   e 

spil van et otel is et   grote e ba  et t ee jac i s  co ortabele 

lo ngebe en en ga ebo s on er e r isen e pal bo en  I olo Spa  

ge nspireer  oor e ele enten van e i ellan se ee  et een ver ar  

e ba  sa na  stoo ba  en ontspanningsr i tes bie t tevens versc ei ene 

massages en gespecialiseerde gezichts- en lichaamsbehandelingen. Voorts een 

tnessr i te et o erne apparat r  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  Voor een eerlijke l nc  o  

iner oe t  et otel niet te verlaten  en nieke gastrono isc e reis van 

e iterrane s aken or t aangebo en bij A  isine  et ne ining 

resta rant  In een ontspannen a biance (naast et e ba  o  in e l e 

s eervolle in oor ining area) k nt  genieten van riekse  Italiaanse en 

e iterrane gerec ten geserveer  et een t ist  In e prac tige ijnka er 

ine ellar liggen sprankelen e c a pagnes en nieke ijnen van riekse 

en internationale r ivensoorten  In ien ge enst is er een grote collectie van 

(bijpassen e) sigaren  o e  cocktails  alsook snacks en lic te aaltij en 

or en geserveer  bij e ool ar  In e s eervolle All a  ar b  A  serveert 

en ge ren e e ag ko e  t ee  verse vr c tensappen en cocktails

ACCOMMODATIE
Alle  l e ka ers en s ites ijn voor ien van aircon itioning  i  kl isje  

tv  inibar  ko e t ee et aciliteiten  sc rij ta el en open plan ba ka er et 

(inloop ) o c e  ba jas  slippers en aar roger  

elu e Kamer Land- of wembad icht (ca    a   vol )  ka er et 

kingsi ebe  en l e ba ka er  alkon et itje en et lan ic t o  it ic t op 

het zwembad.

Deluxe Suite Landzicht (ca    a   vol )  stijlvolle open plan s ite  et 

it oek  kingsi ebe  en balkon o  terras et itje en lo ngebe  ok boekbaar 

met Zwembadzicht of ij ee icht. 

Junior Suite Zeezicht (ca    a   vol )  r i e open plan s ite et 

ini alistisc  ecor  prac tige e bels en een open in eling  e on er e 

a e bene en e onson ergang vana   eigen balkon  

Design Suite Privézwembad (ca    a   vol )  r i e en elegante open 

plan s ite voor ien van it oek en kingsi ebe  iant terras et priv e ba  

lo ngebe en en co ortabele it oek

Superior Suite Privézwembad (ca    a   vol )  open plan s ite et 

een kingsizebed en een elegante woonkamer met een bank. Verder een groot 

terras et it oek  co ortabele lo ngebe en en priv e ba  eniet van 

ontspanning on er e ge sc e on op  terras

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar 

e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e a er an  o  ee ic t

el e S ite an ic t

nior S ite ee ic t

esign S ite riv e ba

S perior S ite riv e ba

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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GRIEKENLAND  os  e alos

IKOS ARIA
ALL-INCLUSIVE | ACTIVE | FAMILY

�  �  �  �  �  

Junior Suite Privétuin

Ikos Aria ligt in e alos in et i esten van os  op een itgestrekt groen 

terrein van  a  e Ikos keten eet riekse gastvrij ei  te co bineren et 

et int ssen beken e In nite i est le  all incl sive concept  it all incl sive 

concept is a isselen   ee t e ke e it een oo resta rant en   la 

carte resta rants  oc ten  s aakpapillen te veel ver en  ijn  an k nt  

agelijks eelne en aan e vele sportieve activiteiten oals tennis  beac volle  

o  a a aerobics  ok e allerkleinsten llen ic  pri a ver aken in Ikos 

Aria  ant at is le ker an nie e vrien jes ont oeten in e inicl bs  et 

centr  van e alos ligt op ca   k  os sta  op ca   k  en e l c t aven 

op ca   k  a stan

FACILITEITEN
oo gebo  et ka ers en s ites  een laagbo  ge eelte et b ngalo s 

en een e cl sie  ge eelte et el e S ites  et otel ee t een elegante 

ontvangstr i te   e ba en aarvan n a lts onl  een apart e ba  

voor e el e ollection gasten   kin erba en  onneterrassen  ligbe en en 

parasols  Van it e t in loopt  o et an stran  van et otel op  rankjes 

en snacks or en geserveer  van it e beac snackbar  Ikos Spa besc ikt 

over een tnessr i te  binnenba  (v a   jr )  stoo cabine  sa na  kapper  

nagelst io en iverse assage  en sc oon ei sbe an elingen  

etresta rant lavors voor ontbijt  l nc  en iner    la carte resta rants et 

en s sa engestel  oor ic elin c e s  resco is et all a  Italiaanse  la 

carte resta rant voor ontbijt  l nc  en iner  Ana a serveert e ise A iatisc e 

sion c isine  et riekse o  voor ontbijt  l nc  en iner  rovence serveert 

ranse specialiteiten tij ens et iner  liva voor een t pisc  Spaans iner  

esta rant os  voor e lokale ke ken  is geopen  voor ontbijt  l nc  en iner  

Seasons bie t iverse p re  e iterrane s aken tij ens ontbijt  l nc  en iner  

Ikos Aria ee t ook een ava et eer an  riekse en internationale 

ijnlabels  e so elier a viseert  graag in e   la carte resta rants  r ijn 

 versc illen e bars in e lobb  bij et e ba  en aan et stran  ver ag 

en s avon s organiseert et otel activiteiten en entertain ent  o ijn er 

tennisbanen  oga  o ntainbikes  ta eltennis en iverse atersporten op et 

stran  (so s tegen betaling)  Voor kin eren is er een cr c e (  n  jr) tegen 

betaling  inicl b (  jr) en een teencl b (  jr)  Speciale kin er en s en 

op et stran  speciale kin eroppas (  in  gratis) voor kleintjes van  jaar  

rs roo service

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ijn co ortabel ingeric t en voor ien van 

aircon itioning  atscreen tv et online apps  espresso apparaat  agelijks 

aangev l e inibar en kl isje  a ka er et regen o c e

Tweepersoons Kamer (ca    a   pers )  et balkon en lan  o  ee ic t

Superior Kamer (ca    a   vol    kin )  ka er et ij  o  ee ic t

Junior Suite (ca    a   vol    kin )  ka er et itge eelte en balkon 

met zeezicht. Ook te boeken als Junior Suite Privétuin et t in ic t  

Suite - 1 slaapkamer (ca    a   vol    kin )  s ite et een oonka er 

en aparte slaapka er  riv t in et ee ic t

Voor el e S ites en b ngalo s raa pleegt  on e ebsite  silverjet nl

Indicatieprij en p p  inclusief:  overnac tingen o b v   pers  all-inclusive, vliegreis naar en van Kos,

l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

nior S ite rivate ar en T in ic t  

anora a nior S ite

el e ngalo  S ite eac ront

E tra:  ag a to r (e cl  bran sto ) per ka er per verblij

E tra: el e ollection ka ers pro teren van een pakket et l e e tra s aaron er gratis 

S A be an eling  es Taittinger bij aanko st en toegang tot el e Selection op et resort

Honeymoon  o sseren e ijn op e ka er bij aanko st  ro antisc  iner tij ens et verblij  

en een farewell gift. 

Vroegboekkorting:  korting bij een verblij  van  t   en van 

 t   in ien geboet v r   korting bij een verblij  van 

 t   en van  t   in ien geboekt v r  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reis

a vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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ar ari  os  GRIEKENLAND

OKU KOS
ADULTS ONLY | HIDEAWAY I HONEYMOON

�  �  �  �  �

Junior Suite Split Level Sharing Pool

ie  in et aanbo  van Silverjet Vakanties is  os  gelegen irect aan ee  

it a lts onl  otel (vana   jaar) is et per ecte otel o  tot r st te ko en 

on er e riekse on  et otto van et otel is  i casa es s  casa  aarnaast 

is r st een belangrijk speerp nt bij et  os  at bij raagt aan et ltie e 

vakantiegevoel  et resort gee t  een orpsgevoel et ka ers en s ites 

van n o  t ee ver iepingen  gebo  ron o  t inen en patio s aar r i e 

terrassen ic  itstrekken tot priv r i tes  it sterren otel is gelegen aan 

een prac tig priv stran  et centr  van ar ari ligt op ca   k  en os  sta  

op ca  k  ij  verblij  is een ra to ingebrepen voor  ge ele verblij  

e l c t aven bevin t ic  op ca   k  a stan  van et otel

FACILITEITEN
et otel ee t een elegante ontvangstr i te et vintage e belen 

geco bineer  et nat rlijke aterialen elke orgen voor een ar e 

a biance  Van it e t in loopt  in slec ts enkele stappen naar et priv stran  

et ligbe en en parasols  In et goe  on er o en b itenge eelte vin t  et  

e ba  o ring  et ligbe en en parasols   Voorts is er een Spa enter et 

sa na  T rks stoo ba  binnen e ba  iverse assages en be an elingen  

 os besc ikt over een tnessr i te  en bie t tegen betaling oga en pilates 

aan  In e irecte o geving k nt  tevens an ere sporten beoe enen aaron er 

paar rij en  ok atersporten en etsver r ijn in e irecte o geving te 

vin en  rs roo service

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ook ogelijk   

os ee t als e tra speerp nt lekker en ge on  eten  o begint  e ag et een 

itgebrei  ontbijtb et et o a   lokaal vers r it  e eerlijke riekse og rt  

el ge aakte esli  overnig t oats  ka en  vlees aren en nog veel eer  

e c e s in et resta rant aken gebr ik van plaatselijke  verse pro cten  

o el van it n eigen otelboer erij als it e regio  it te a en orgt voor 

een i  van eerlijke riekse specialiteiten et internationale invloe en  

et ontbijt or t geserveer  in b etvor  et livecooking  esta rant To 

i a ric t ic  op aaltij en van boer tot bor  ge nspireer  oor e lokale  

riekse en e iterrane ke ken  et verr kkelijke vlees  en visgerec ten naast 

veganistisc e en vegetarisc e opties et e eest verse pro cten

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites liggen ver eel  over c ar ante gebo en van 

a i aal  ver ieping oog  so ige in b ngalo stijl  Alle voor ien van 

aircon itioning  atscreen tv  kl isje  i  inibar  ko e  en t ee aciliteiten en 

bl etoot  ars allspeaker  a ka er et regen o c e  ba jassen  slippers  

aar roger en l e toiletartikelen

Bungalow Tuinzicht (ca    a   pers )  o ern en eigentij s ingeric te 

ka er gelegen op e begane gron  elegen in et b ngalo ge eelte

Junior Suite Split Level Sharing Pool (ca    a   pers )  r i e s ite 

over twee verdiepingen. In het woongedeelte staat een slaapbank voor een 3e 

persoon  Terras et itje en ang at  et terras bie t toegang tot et ge eel e 

zwembad.

Tweepersoons Kamer Tuinzicht (ca    a   pers )  o erne ka er op e 

begane gron  et terras en lo ngestoelen  it ic t op e t in

Suite met priv wembad en ij ee icht (ca    a   vol )  tren  

ingeric te s ite et aparte itr i te  Terras et priv e ba  lo ngestoelen 

en een hangmat.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van os  l c t avenbelasting  ec tive o nge en een ra to ge ren e  ge ele 

verblij  

Kamertype apr jun aug okt

ngalo  T in ic t

nior S ite Split evel S aring ool

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen en toeslagen  vraag  reisa vise r 

o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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CYPRUS

pr s is altij  een ont oetingsplaats t ssen 

ropa  A i  en A rika ge eest et beroe e 

be oekers als Ale an er e rote en leopatra  et 

eilan  toont volop sporen van aar veelbe ogen en 

rijke verle en  oals e neolit isc e ne er etting 

van irokitia  e antieke sta  o rion en et 

i elee se kasteel olossi bij i assol  

aarnaast k nt  er itsteken  gol en op e vier 

raaie oles gol banen  et gelijk atige kli aat 

en e vele ontspannings ogelijk e en ijn i eaal 

voor een eerlijke en a isselen e vakantie

e belangrijkste aanvlieg aven van pr s  ap os  

ligt aan e i estk st van et eilan  e e 

ba plaats is gebo  tegen een steile rots an  

en is o el arc eologisc  als istorisc  een 

interessante beste ing  

Ten noor en van ap os ijn koningsgraven ont ekt 

it e g ptisc ellenistisc e tij  voor e o en 

er  in e o ei  een verblij  on er e gron  

gebo  aast e e koningsgraven aan een 

an stran  bevin t ic  et otel l si  et een 

oor et verle en ge nspireer  interie r voor een 

onvergetelijke a ilievakantie  

e aven et tavernes it e Venetiaanse tij  is een 

aantrekkelijke plek voor toeristen  In ap os bie en 

ij  et tren  A avi otel

ap St  eorges otel  esort is niek gelegen aan 

e ran  van et Aka as ational ark in ap os  

it sterrenresort aan et stran  er e nieert 

l e gastvrij ei  van erel klasse en bie t een 

a e bene en  panora isc  it ic t op e 

i ellan se ee

p ongeveer  in ten rij en van ap os ligt aan 

e noor estk st op et sc iereilan  Aka as et 

c ar ante avenplaatsje atc i  et ac terlan  

or t gevor  oor glooien e e vels en 

ee eno e ijngaar en  

en ink eel van et sc iereilan  is alleen 

toegankelijk et een terrein agen  T ssen 

atc i en et plaatsje olis ijn er plannen o  

een nat rreservaat te stic ten  aange ien et 

itsterven be reig e eesc il pa en ier n 

eieren ko en leggen  Aan e ran  iervan  langs 

een st k priv stran  bie en ij  een l e vakantie 

in et ge el ige resort Anassa aan

en para ijs voor onaanbi ers  c lt r  en nat rlie ebbers  

et eilan  kent een grote versc ei en ei  aan lan sc appen  een a isselen e k ststrook et o el 

an  als kie elstran en  steile rotsk sten en tallo e kleine en grote baaien

p ongeveer  respectievelijk  in ten rij en 

ten oosten van ap os liggen e plaatsjes o klia 

en isso ri  o klia is e t isc e geboorte

plaats van Ap ro ite  e riekse go in van e lie e  

et pittoreske isso ri bestaat in eite it t ee 

elen  et eigenlijke orp en isso ri eac  ei e 

elen a e en nog stee s een sterk tra itioneel 

priotisc  karakter  Aan isso ri eac  selec

teer en ij et elegante en in priotisc e stijl 

gebo e ol bia eac  esort

e avensta  i assol ligt aan e i k st van 

pr s  aan e i ellan se ee  ongeveer  

kilo eter van ap os  elangrijke inko sten van 

e sta  ijn e ijnin strie en et toeris e  In 

en ron  i assol ijn vele be iens aar ig e en 

te be oeken  oals et Arc eologisc  se  e 

arc eologisc e vin plaats o rion en een i el

ee s kasteel  ooit van ic ar  ee en art  

later van e Te peliers  e o geving van e e 

interessante sta  bie t aan e oostkant een raai 

stran  et prac tige resorts  oals et stijlvolle 

ark ane esort  Spa en et esign otel A ara  

o el gesc ikt voor koppels als voor ge innen  

HOTELVOORZIENINGEN
e eeste voor ieningen in e otels en resorts 

op pr s  oals et be oek aan e ki scl b ijn 

gratis  et beoe enen van ater  en o  lan sporten 

ie oor e acco o atie or en aangebo en 

als e e et gebr ik van e ellness aciliteiten ijn 

ge oonlijk tegen betaling  it on eringen ierop 

vin t  bij e besc rijvingen van e betre en e 

otels en resorts  

AUTOHUUR
Anassa en et ol bia eac  esort bie en ij 

incl sie  a to r aan  ij e overige otels op 

pr s ijn priv trans ers inbegrepen  In plaats 

iervan k nt  ook kie en voor een ra to o  voor 

een paar agen een a to ren en e e bij  otel 

laten be orgen  

• SPECIAAL AANBEVOLEN
p pr s ee t vooral et ap St  eorges  esort 

ons art gestolen  ijk op pagina  

MIDDELLANDSE 
ZEE

Anassa

Amavi

Elysium

Park LaneColumbia
Beach Resort Amara

Cap. St. Georges
Hotel & Resort

Pissouri
Limassol

LarnacaPaphos

NICOSIAPolis

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

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag
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CYPRUS  i assol

PARKLANE RESORT & SPA
FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �   

Lifestyle Suite Zeezicht

et l e arklane  a r  ollection esort  Spa  at or t o geven oor 

een raaie t in van   et altij  groene olij  citr s  en pal bo en 

ver elko t aar gasten in een serene a biance  en ltie  en in r k ekken  

toevl c tsoor  ten oosten van e sta  i assol  et otel is i eaal voor o el 

a ilies als koppels van ege e itgebrei e ke e aan resta rants  e ba en  

sport ogelijk e en en activiteiten voor o el jong als o  et logo van et 

otel  een albaster a ora  is ge nspireer  op e opgravingen van e  

jaar o e par abriek in et nabijgelegen orpje rgos  e l c t aven van 

arnaca ligt op ca   k  en ie van ap os op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Voor et otel ligt een raai rie on er  eter lang k nst atig aangeleg  

v lkanisc  an stran  et ligbe en en parasols  r ijn rie b iten e ba en 

( n et ee ater) en een kin er e ba  alle o ring  oor terrassen et 

ligbe en en parasols  Ver er ijn er rie tennisbanen  ini voetbalvel  A I 

ikcentr  en atersport aciliteiten op et stran  Voor e jongste gasten 

(  jaar) is er et ark i  een   groot t e apark et eigen 

e ba  et piratensc ip en aterglijbaan  kasteel  b etresta rant en 

speelt in  e ki scl b is gratis  ilt  e kin eren laten l nc en an is at tegen 

e tra betaling  r is tevens een bab cr c e (op aanvraag en tegen betaling)  

e ark t ool   ee t o erne tnessapparat r  een binnen e ba  

en een aerobics  en pilates st io  e alloni Spa (  ) bie t een niek 

t alassot erapieprogra a  t ee b iten  en t ee binnen e ba en alsook 

 be an elka ers aar  terec t k nt voor versc illen e sc oon ei s  en 

lic aa sbe an elingen en assages  

 verblij t ier op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  esta rants 

ienen in et oogsei oen voora  te or en gereserveer  via e concierge van 

et otel  anes is o el een b et  als een  la carte resta rant at geopen  

is voor ontbijt  l nc  en iner    esta rant  ar  is een elegant resta rant 

et een terras voor al resco  ining  gespecialiseer  in ver ijn e grillgerec ten  

Islan s is et  la carte iner openl c tresta rant at visgerec ten en 

eebanket op et en  ee t staan  A S b  t e Sea toont e eest 

elicate essentie van e e iterrane  ke ken  Tr el  en kaviaarcreaties 

be oren ier tot e gastrono is e oogtep nten  Il Teatro is een al resco  

resta rant en bar voor l nc  en iner  gespecialiseer  in e Italiaanse ke ken 

en gelegen naast et e ba  et is geopen  vana   r en serveert 

tevens verkoelen e rankjes  vers r it en ijs  Vit os ool ar is gelegen bij 

et stran  en et ee ater e ba  en serveert snacks  cocktails en an ere 

ver rissen e rankjes  T e aller  ee t een eigen s s ibar  ier k nt  tevens 

terec t voor creatieve cocktails  ar e en ko e ranken  gebak  snacks en live 

piano iek ter ijl  itkijkt over e raaie t in

ACCOMMODATIE
e  o erne  r i e ka ers en s ites ijn itger st et aircon itioning  

eestal naar ke e et kingsi ebe  o  t inbe en  atscreen tv  i  inibar 

en t ee ko e et aciliteiten

Superior Kamer Zeezicht (ca    a   vol )  elegante ka er et itje in 

pasteltinten  a ka er et ba  o  inloop o c e  alkon et ee ic t  

Deluxe Kamer Zeezicht (ca    a   vol    kin )  gelegen op e e 

ver ieping  i ere ka er et  be en  e persoon slaapt op so abe  

a ka er et ba  en aparte o c e  alkon et ee ic t

Family Suite Zeezicht (ca    a   vol    kin )  i eaal voor a ilies  op 

e e ver ieping  e e s ite ee t t ee slaapka ers et verbin ings e r  n 

slaapka er et kingsi ebe  en ba ka er et ba  en aparte o c e  alkon 

en ee ic t  e t ee e ka er bestaat it een oonka er et itge eelte (  

in ivi ele so abe en)  een kleine slaapka er et t inbe  en een aparte 

ba ka er et ba o c e

Panoramic Junior Suite (ca    a   vol )  gelegen op e e en e 

ver iepeing  S ite et oonka er en aparte slaapka er et kingsi ebe  

a ka er et o c e  alkon et ee ic t

Panoramic Suite (ca    a   vol    kin )  r i ere s ite op e e en 

e ver ieping  et oonka er en aparte slaapka er  a ka er et ba  en 

aparte o c e  alkon et ee ic t

Lifestyle Suite (ca    a   vol )  a lts onl s ite et oonka er en 

aparte slaapka er  alkon et ee ic t  ok boekbaar et pl ngepool op et 

terras

The Business Suite (ca    a   vol )  elegante s ite op e e ver ieping  

Slaapka er et kingsi ebe  en oonka er et itge eelte en sc rij ta el  

a ka er et o c e en gastentoilet  alkon et ee ic t
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Kidsclub

Park Villa - 1 slaapkamer 

Amphora Suite met plungepool (ca    a   vol )  e cl sieve s ite op 

e e ver ieping et o erne oonka er et eetta el  itge eelte en apart 

gastentoilet  Slaapka er et kingsi ebe  en alk in closet  a ka er et ba  

en aparte o c e  root balkon et ligbe en  sa na  pl ngepool  en ee ic t

Diamond Suite met plungepool (ca    a   vol )  elegante en r i e 

s ite op e e ver ieping et kingsi ebe  a ka er et ba  en aparte o c e  

alkon et pl ngepool  Verbin ings e r et S perior ee ic t a er ogelijk

e Park Suite Villa’s bevin en ic  ac ter et oo gebo

Park Villa - 1 slaapkamer (ca    a   vol    kin )  et oon  en 

aparte slaapka er  Terras et t in ic t en priv e ba  et ligstoelen  

parasols en eet oek  ok boekbaar et 2 slaapkamers (ca    a   pers ) 

en 3 slaapkamers (ca    a   pers  ). 2 slaapkamers is ook boekbaar 

et zeezicht en plungepool

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van pr s  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e a er ee ic t

a il  S ite ee ic t (o b v   pers )

anora ic nior S ite ee ic t

i est le S ite ee ic t

ark Villa   slaapka er et pl ngepool park ic t

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

elkomstattentie: elko st rankje en ineraal ater in e ka er bij aanko st

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e 

broc re
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AMARA
DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  �  

et elegante en l e A ara otel is vernoe  naar et o riekse oor  

A arantos at ee ig  betekent  et otel ligt irect aan et stran  en 

ic tbij e beroe e arc eologisc e opgravingen van et koninkrijk A at s  

ver et ont erp van et A ara is orgv l ig nage ac t en sierlijk te noe en  

e e cl sieve en nieke ervaring in co binatie et e toe ij ing en service 

van et personeel orgen ervoor at  een e cl sieve vakantie lt beleven  

et otel is o el gesc ikt voor app  a ilies  als voor o erne en 

orgelo e koppels  A ara ligt op ca   k  a stan  van et kos opolitisc e 

centr  van i assol  e leven ige jac t aven en et gelijkna ige kasteel  

e l c t aven van arnaca bevin t ic  op ca   k  ie van ap os op ca   

k  a stan

FACILITEITEN
Stijlvolle lobb  et receptie et in r k ekken  it ic t op ee  iverse 

boetieks aaron er een t ee inkel van T e ast In ia o pan  j elier en 

so venir inkel  et glinsteren e art van et A ara or t gevor  oor e 

raaie in nit pool  o ring  oor terrassen et co ortabele ligbe en en 

parasols  geaccent eer  oor et groen van e t inen  onge gasten   

jaar   k nnen terec t in e il ren s l b et iverse activiteiten  inge eel  

naar lee tij  Tevens is er een kin er e ba  een kleine speelt in en e 

ogelijk ei  o  kin er aaltij en te bestellen  

e A ara Spa (  ) is een olistisc e oase ie voor iet in een scala 

aan be an elingen en assages voor lic aa  en geest  Ver er is er een 

tnesscentr  sa na  binnen e ba  (voor kin eren t ssen  r en 

 r on er begelei ing) et irlpool et jets  kapsalon en anic re  

e T er al perience one (tegen betaling) bestaat it et tepi ari  

cal ari  en laconi  een ijs ontein en versc illen e ontspanningsr i tes  

evenals een b iten e ba  ( o t ater en alleen voor vol assenen)  

Ten slotte is er een tennisbaan aar priv lessen ogelijk ijn   verblij t in 

A ara op basis van logies ontbijt  In e ontbijt aal et b itenterras is een 

rijk b et et live cooking  aar ge on e gerec ten voor  or en berei  

In T e ining oo  geniet  van een pool en  et kleine gerec ten  

istorante ocatelli is een gerespecteer  resta rant on er lei ing van e 

beroe e ic elin c e  iorgio ocatelli  ier k nt  terec t voor on er an ere 

el ge aakte pasta s en eerlijke esserts  asten k nnen genieten van et iner 

al resco  et specialiteitenresta rant Ar ra van c e  eorge apaioanno  

bie t e eest verse vis  eevr c ten en an ere c linaire oogstan jes voor 

l nc  en iner  anneer e naa  ob  ats isa valt  eet  at et gaat o  

apanse c isine van erel klasse  et ats isa i assol esta rant bie t 

een itgebrei  en origineel en  voor een nieke apans er aanse c linaire 

ervaring  en kopje ko e t ee et gebak gebr ikt  in e raaie lobb bar  ter ijl 

e poolbar voor iet in apjes en rankjes  Voor o  j ist na et iner k nt  van 

een rankje genieten in e ain ar en ilt  e on in e ee ien akken on er 

et genot van een cocktail  an kiest  voor e c i e en e cl sieve oo top ar  

S ite gasten or en itgeno ig  o  ier te genieten van een  la carte ontbijt  

Ten slotte besc ikt et otel over rs roo service

ACCOMMODATIE
e  elegante ka ers en s ites ijn orgv l ig ont orpen voor een nieke 

beleving en ebben ge soleer e vloeren ie r st en stilte garan eren  Ver er 

besc ikken e over s eerverlic ting  aircon itioning o  ver ar ing  satelliet tv  

kl isje  inibar  ko e t ee et aciliteiten en i  a ka er et ba  en aparte 

o c e  Tevens ge e bileer  balkon et it ic t op ee  et e tra be  voor een 

e persoon is een so abe

Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  elegante ka er et lic te  

r stgeven e kle ren oals poe erbla  groen en gebroken it  et kingsi e  

o  t inbe en en c aise long e  

Junior Suite (ca    a   vol    kin )  e e s ite bestaat it een 

slaapka er et een en s ite ba ka er  Aparte oonka er et r i  balkon 

et ligbe en  Als e tra een gastenba ka er et o c e  

Deluxe Suite 1 slaapkamer (ca    a   vol    kin )  et ar eren vloer 

en ac te aar etinten  Slaapka er et aparte oonka er en eetge eelte  Als 

e tra een gastenba ka er et o c e  Tevens te boeken et verbin ings e r 

et een el e a er als Deluxe Suite 2 slaapkamers (ca    a   vol  

  kin )  

Roof Top Duplex Suite met plungepool (ca    a   vol )  r i e s ite  

alleen voor vol assenen  ver eel  over  ver iepingen  p e eerste ver ieping 

bevin en ic  e slaapka er  ba ka er en oonka er  en priv e ba  et 

b iten o c e op e t ee e ver ieping  r i  terras en ligbe en co pleteren 

et ge eel   

Deluxe Kamer
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Frontaal Zeezicht Cabana met zwembad (ca    a   vol    kin )  

gelegen op e begane gron  kijkt e e ka er it over e ee en ee t alle 

c ar es van tra itionele priotisc e elegantie  et bre e ra en ie et 

overvloe ige onlic t oorlaten  et priv e ba

Frontaal Zeezicht  Cabana 1 Slaapkamer met zwembad (ca    a   vol  

en  kin )  l e s ite et slaapka er en aparte oonka er et priv e ba  

en rontaal ee ic t  ok boekbaar et  slaapka ers als Frontaal Zeezicht 

Cabana 2 Slaapkamers met zwembad (ca    a   vol  en  kin )

The Amara Suite (ca    a   vol    kin )  e eest e cl sieve s ite  

gelegen op e e ver ieping  en eel erige r i te ie bol staat van co ort  

ge ak en p re ver ennerij  et interie r bestaat it een r i e lo nge  

oonka er et eetge eelte  Ver er  r i e slaapka ers aarvan n et 

itje  een r i te et een jac i en een eigen bar  Tenslotte een et nat rlijke 

aterialen ge ecoreer e b itenr i te et een in nit e ge priv e ba

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van pr s  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e a er

nior S ite

el e S ite  slaapka er

rontaal ee ic t abana et e ba

Long sta :  korting bij in   nac ten verblij  van  t  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

elkomstattentie: elko st rankje bij aanko st en r it en es ater op e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Deluxe Kamer

292-305 CYPRUS zomerzon23 SVJ.indd   297 07-12-2022   12:34



298 - SILVERJET VAKANTIES

CYPRUS  atc i

ANASSA
FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �   DELUXE

Junior Suite met privé zwembad

et e cl sieve Anassa otel is een ascineren e co binatie van l e  klassieke 

arc itect r en aangena e c ar e  et otel kijkt it over n van e ijnste 

stran en van pr s en ligt niet ver van e beroe e ba en van Ap ro ite  e 

sc itteren e t in is een oase van r st en ontspanning  stig gelegen  net b iten 

et vissers orpje atc i  e oles gol baan int is ills ligt op ca   in  

lea op ca   r  Secret Valle  en Ap ro ite ills op ca   in  rij en  aar e 

l c t aven van ap os is et ca   in ten

FACILITEITEN
Stijlvolle lo nge  boetiek  kiosk  i  en iverse bars  In e raaie t inen liggen 

 e ba en  een kin erba  en e poolbar  Ver er  verlic te tennisbanen  

s as baan en tnessr i te  Voor e kin eren ijn iverse ki scl bs oals 

e A vent rers (  jaar)  Vo agers (  jaar) en e ioneers (  jaar) et 

itgebrei e progra a s et veel le ke en spannen e sport  en c lt rele 

activiteiten (tegen betaling en sei oengebon en)  Ver er is er et nieke 

lobetrotterprogra a voor e allerkleinsten (van  aan en tot  jaar) 

ab sit is op aanvraag  e T alassa Spa aakt gebr ik van  nat rlijke 

pro cten en bie t assages en sc oon ei sbe an elingen  Tevens is er 

een binnen e ba  sa na  jac i en een stoo ba   verblij t op basis 

van logies ontbijt  al  en volpension is ogelijk et toeslag  elagos 

is een openl c tresta rant et visspecialiteiten voor l nc  en iner en 

b etresta rant A p ora is er voor ontbijt en iner et t e a avon en  elios 

bie t ranse en e iterrane  la carte gerec ten voor iner en asilico is een 

intie  A iatisc  go r etresta rant et een s eervol verlic t terras

ACCOMMODATIE
e  elegant ingeric te ka ers en s ites et ee ic t ijn alle voor ien van 

aircon itioning  satelliet tv  kl isje  i  en inibar  ar eren ba ka er et 

ba  en aparte o c e  alkon o  terras et itje en t in o  ee ic t

Tuinzicht Kamer (ca    a   pers )  elegante ka er et t in ic t

Studio Suite (ca    a   pers )  r i e ka er in et oo gebo

Garden Studio Suite (ca    a   pers )  gelegen in e t in

Junior Suite (ca    a   pers )  r i e ka er  ok et priv e ba  (  

) te boeken

Tweekamer Suite (ca    a   pers )  oonka er  gastentoilet et o c e

en slaapka er et en s ite ba ka er  ok et priv e ba  (  ) en o   

slaapka ers te boeken

Driekamer Family Suite (ca    a   pers )  gelegen in et oo gebo  

et  slaapka ers et ba ka ers en s ite  oonka er en  balkons

Aphrodite en Adonis Suite (ca    a   pers )  oonka er  en s ite 

slaapka er et balkon en bei e et een irlpool

Anax Suite (ca    a   pers )  raai ingeric te ron e it eetka er  T ee 

slaapka ers et l e ba ka er

Alexandros Residence (ca    a   pers )  l e e villa et  

slaapka ers en aparte oonka er  Terras et priv e ba  (li o sineservice 

binnen e erlan  inbegrepen)  ok boekbaar et  slaapka ers ( a   vol   

 kin  t   jaar) als Andromeda Residence. 

Aether Pool Residence (ca    a   vol    kin  t   jaar)  villa et 

 slaapka ers  oonka er en ke ken  Terras (  ) et priv e ba

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van pr s  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele ver-

blij

Kamertype apr jun aug okt

St io S ite

nior ool S ite

Ap ro ite S ite

Honeymoon  bloe en  o sseren e ijn bij aanko st en   iner in resta rant elios (e cl  

rankjes) bij in  nac ten verblij  Kinderen eten gratis  gratis al  o  volpension voor kin eren 

t   jaar (in ien o ers al  o  volpension boeken)  Vroegboekkorting   bij in  nac ten 

verblij  van  t   in ien geboekt voor  en  bij verblij  van  

t   in ien geboekt van  t  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen voor al  en volpension en 

aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin 

e e broc re
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ap os  CYPRUS

AMAVI
ADULTS ONLY | WELLNESS

�  �  �  �  �

Honeymoon Suite

Junior Suite

et A avi otel ap os is een a lts onl  otel (vana   jaar) gelegen aan een 

van e beste stran en  et otel co bineert c ar e en o erne aciliteiten tot 

een raai en co ortabel ge eel  oppels staan centraal in e loso e van et 

otel  A avi is ec t ge aakt voor t ee  eniet sa en van een intie  iner in 

e t in o  van een ro antisc e cocktail on er e sterren e el en eel kostbare 

o enten et elkaar  orto  A avi is e plek o  een speciale gelegen ei  te 

vieren o  ge oon o  op te la en  te ontspannen in privac  en r st  et ge ellige 

centr  van ap os ligt op ca   k  en e l c t aven van ap os op ca   k

FACILITEITEN
i e en elegante lobb  et receptie en itjes  In e t in  e ba en  et 

Sa re en et vera  et laatste et versc illen e irlpools en jets  ei e 

e ba en o geven oor l e ligbe en  parasols en k ssens  Aan e ligbe en 

ijn ta eltjes et een kl isje bevestig  o   aar evolle sp llen te be aren  

A avi orgt er voor at er r i te voor  or t gereserveer  aan et e ba  

er staan onnebe en voor  klaar tij ens e ge ele r van  verblij  p 

en top ont orging  Van it e t in bereikt  et stran  en e ee  et Spa  

ellness center bie t een sc at aan opties  een binnen e ba  tnesscenter 

et ltra o erne car io  en ge ic tsapparat r  Tot e spa aciliteiten 

be oren iverse be an elings  en ontspanningsr i tes  sa na en stoo ba  

e ver orging is op basis van al boar  re i  Tij ens et iner is een es 

ijn voor  personen o   esjes bier per persoon  ongeli iteer e ris ranken 

en ineraal ater en ko e o  t ee inbegrepen  aast et b etresta rant k nt 

 tevens rie aal per eek terec t in een van e   la carte resta rants  

Volpension is tevens ogelijk  etresta rant aria bie t gerec ten it e 

internationale ke ken  oct rne (  la carte) is gespecialiseer  in e e iterrane 

ke ken en geopen  voor iner en staat on er lei ing van ic elin sterren kok 

T eo or alser  I enso bie t een b itenge one eetervaring op et akterras 

et een antastisc  it ic t en serveert s s i en A iatisc e gerec ten  ort

o lana is een op e ee ge nspireer  terrasresta rant  geopen  voor iner  

at e pareltjes van e tra itionele ke ken van pr s co bineert et een 

a e bene en  it ic t op ee  ocktailbar Selene is e j iste locatie o  in stijl 

een aperitie  o  a ter inner rankje te gebr iken  Tevens k nt  terec t in e 

poolbar Sa re o  e lobb bar T e o nge  e e bar ee t een rela te s eer en 

stijlvolle inric ting en bie t verse cocktails en pre i  ko e  

ACCOMMODATIE
et otel telt in totaal  ka ers en s ites et stijlvolle inric ting  Alle ka ers 

besc ikken over een kingsi ebe  o  t inbe en  aircon itioning  atscreen tv  

sb aansl iting  i  inibar (tegen betaling)  espresso apparaat et 

agelijkse aanv lling van ko e en t ee  tele oon  kl isje en strijk aciliteiten  

a ka er en regen o c e  al an niet separaat van e ba k ip  alkon terras 

en panora isc  it ic t over ee

Deluxe Kamer (ca    a   vol )  elegant ingeric te ka er et itge eelte 

en it ic t op ee  a ka er et ba o c e  

Junior Suite ( a    a   vol )  r i ere  elegante ka er et c aise 

long e  a ka er et ba  en aparte o c e  i  balkon et ligbe en  ok 

te boeken als Honeymoon Suite et speciale ro antisc e inric ting

Superior Cabana (ca    a   vol )  op e begane gron  et een 

e iterrane inric ting en itge eelte  et priv t in en itje  Tevens te boeken 

als Superior Cabana et priv  pl ngepool et ligbe en

Executive Suite (ca    a   vol )  r i e s ite et oonka er et 

eetta el en separate slaapka er  Tevens een e tra gastentoilet  i e  raai 

ingeric te veran a et ligbe en  t ee t ee itsbanken en een ta el

Indicatieprij en p p  inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en 

van pr s  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e 

l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

el e a er

nior S iter

S perior abana et priv  pl ngepool

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor volpension  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  eisin or atie ie ac terin e e broc re
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CYPRUS  isso ri

COLUMBIA BEACH RESORT
FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �   

et ol bia eac  esort ligt irect aan een ca   k  lang kie el an stran  

op een nieke locatie aan e isso ri baai  een bijna ongerept st kje k st  

besc t oor e bergen  et resort staat s nonie  voor gastvrij ei  

vak ansc ap en goe e aciliteiten en ligt op een open terrein van aar lie st 

  opgetrokken in priotisc e stijl et nat rlijke aterialen als 

nat rsteen en o t  ij on er ijn ook e assie  o ten e ren  tra itionele 

l iken en e antieke terracotta aken  e l c t aven van ap os ligt op ca   

k  en ie van arnaca op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
obb  et receptie  lo nge en boetieks  et binnenba  et jac i s staat in 

open verbin ing et e raai aangeleg e    lange lag nevor ige in nit pool  

o ring  oor ligbe en en parasols  Ver er is er een e e ba  Tevens een 

kin erba  speelt in  e l b i e rec e (van  aan en tot  jaar en tegen 

betaling) en een i scl b (  jaar  sei oengebon en)  Voor sportlie ebbers 

ijn er tennisbanen  s as banen en tnessr i tes  In e irecte o geving ijn 

er versc illen e gol banen  In e be Spa (  ) geniet  van sc oon ei s  

en lic aa sbe an elingen  Tevens k nt  gratis gebr ik aken van jac i  

o pelba  sa na en stoo ka er  r is parkeergelegen ei e ver orging is op 

basis van logies ontbijt  al  en volpension ogelijk  et acc s esta rant 

no igt  it o  te genieten van een gla o re s sion iner  aarbij e et beste 

van e e iterrane en A iatisc e ke ken co bineren  et en  is orgv l ig 

sa engestel  oor e bekroon e ic elinster c e kok  olis apageorgio  

ineren bij acc s is niet inbegrepen bij al  o  volpension   ontvangt 

een korting op e aaltij en  acc s is ook e plek o  te genieten van et 

agelijkse itgebrei e ontbijt  boor evol oete en artige lekkernijen  e Apollo 

Taverna kijkt it over e t inen en e t r oise ee en bie t een tra itionele 

priotisc e eetervaring voor l nc  en iner in een prac tige r stieke 

o geving  et ijn verlei elijke en  en e otisc e cocktails bie t ape Aspro 

een eer ontspannen eetgelegen ei  in e b itenl c t en een prac tige locatie 

et it ic t op e baai van isso ri  ier k nt  eerlijk l nc en en ineren en 

verblij t  in e oostvle gel an geniet  ier ook van et ontbijt  ver ag k nt 

 naar e ape Aspro ool ar e en en een rankje bestellen o  a koelen 

et een ijsje op et terras e s i p osei on ool ar en e osei on eac  

ar serveren rankjes en snacks  p geselecteer e avon en et ele jaar oor 

serveert osei on eac  ar ook Street oo  Aan e oostkant van et resort 

is e Seven s ar e plek o  een beroe e priotisc e ko e o  een van 

e pop laire ken erken e cocktails te proeven (o  t ee )  In e eri  een 

tra itionele bar aar apjes en rankjes or en geserveer  aaron er et 

beken e aperitie  et anijss aak  o o  e ros ocktail ar is e plek voor 

een eerlijk aperitie je et ke e it een selectie van ken erken e cocktails  

ACCOMMODATIE
e in totaal  stijlvol ingeric te s ites ijn ver eel  over  it nat rsteen 

opgetrokken villa s ron o  et e ba  en e vier ver iepingen tellen e 

anne  gelegen naast et stran  e s ites ijn voor ien van aircon itioning  

pla on ventilator  tv  inibar  kl isje  i  t ee et aciliteiten  espresso

apparaat en it oek  e eeste s ites besc ikken over een ba  en aparte 

o c e  Terras o  balkon et itje  Verbin ings e ren ogelijk  et er e be  

is altij  een so abe

Junior Suite Zwembadzicht (ca    a   pers )  ar e  co ortabele 

r i e open plan it slaapka er et so a(be ) in ac te kle ren en o ten 

e bilair  Vana  et balkon ic t op et e ba  ok boekbaar et Zeezicht

Executive Suite (ca    a   vol    kin  o   vol )  e e elegante open 

plan s ite  is r i er an e nior S ite en ee t lan ic t  ok boekbaar et 

tuin icht, wembad icht, ij ee icht

Executive Suite Zeezicht Hoofdgebouw (ca    a   vol    kin  o  

 vol ) e e r i e s ites bevin en ic  op e e ec tive ver ieping van et 

oo gebo  aan e estkant van et resort en bie en een onon erbroken 

it ic t op et e ba  en e ee aarac ter  et balkon it irect boven et 

ros ar terras

p e oogste e vel van et resort  tegenover et oo gebo  liggen e Eagle’s 

Nest  Executive Suites (ca    a   vol    kin  o   vol ) e s ites 

ebben een kingsi ebe  o  t ee aparte be en en een l e ar eren ba ka er 

et inloop o c e  eniet vana   balkon van een a e bene en  it ic t over 

et resort en e baai van isso ri o  koel a  in  r i e lo nger i te na een 

ag on  Veel privac  en ee ic t  ok boekbaar et privéplungepool (ca   

) en ee ic t  

Cape Suite Zeezicht (ca    a i aal  pers ) gelegen op e oek van et 

anne  gebo  en vernoe  naar e itte kli en van ape Aspro aar e e 
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isso ril  CYPRUS

s ite over itkijkt  e open plan s ite besc ikt over t ee balkons  eensi ebe  

en ba ka er et ba  en aparte o c e

Suite Tuinzicht (ca    a   vol    kin  o   vol )  ingeric t in bla e 

en cr e tinten  eensi ebe  in e slaapka er  oonka er et itge eelte 

en sc rij ta el  ar eren ba ka er et ba o c e  et t in ic t

Family Suite - 2 Slaapkamers (ca    a   vol    kin  o   vol )  

r i e s ite  et open plan oon slaapka er  T ee e slaapka er et eigen 

ba ka er  et ee ic t  ok boekbaar et baaizicht (ca   ) et oonka er 

en t ee slaapka ers  

Family Suite Zeezicht - 2 Slaapkamers Hoofdgebouw (ca    a   vol  

en  kin )  e e r i e s ite is gelegen in et oo gebo  op e e ec tive 

ver ieping  pen plan oon slaapka er  t ee e slaapka er  t ee ba ka ers 

aarvan  et o c e  Vana  et balkon ee t  it ic t over e i ellan se 

ee

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van pr s  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tij ens  ge ele ver-

blij

Kamertype  apr jun aug okt

nior S ite e ba ic t

ec tive S ite ee ic t oo gebo

ape S ite ee ic t

S ite T in ic t                               

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen voor al  en volpension en 

aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin 

e e broc re

Executive Suite

Eagles Nest Plungepool
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CYPRUS  ap os

ELYSIUM
FAMILY

�  �  �  �  �  

Deluxe Kamer

l si  at in e riekse t ologie para ijs  betekent  erinnert aan e rijke 

priotisc e gesc ie enis  et interie r van et l si  is ge nspireer  op et 

verle en en a e t een stieke s eer  et otel ligt irect aan een an stran  en 

besc ikt over veel aciliteiten en een goe e service  ok voor een a ilievakantie 

bent  in it kin vrien elijke resort eker aan et j iste a res  et otel is 

gelegen irect naast e in r k ekken e oningsgraven van ap os  it e 

er e ee  voor rist s elke op e S  erel er goe lijst staan  p 

ca   k  vin t  e aven en et ge ellige centr  van ap os  p loopa stan  

bevin en ic  ver er een inkelcentr  et vele inkeltjes  resta rants en 

bars  e l c t aven van ap os ligt op ca   k  e gol baan Tsa a op ca   

k  en lea Secret Valle  op ca   k

FACILITEITEN
 ko t binnen in een r i e lobb  et receptie  atri  lo nge en it oeken ie 

naar een groot terras lei en  In e s btropisc e t in et atervallen  pal bo en 

en bo gainvillea ligt een groot e ba  et ro assage  onneterrassen  

ligstoelen en parasols  poolbar en t ee kin erba en aarvan n et glijbaan 

en speelplaats  Ver er is er in e e cl sieve egaron vle gel  een apart a lts 

onl  ( ) e ba  Voor e kin eren is er e Angel s i s l b  (  jaar) aar 

iverse activiteiten or en georganiseer  on er pro essionele begelei ing (niet 

alle agen geopen )  ab sit is ogelijk  op aanvraag en tegen betaling  In alle 

resta rants ijn speciale kin er en s besc ikbaar en bij aanko st krijgen e 

kleinste gasten een elko stgesc enk

et est elations kantoor kan  ver er elpen bij et plannen van  a ilie

itstapjes op pr s  bijvoorbeel  een be oek aan een aantal interessante 

plaatsen oals e ierent in van ap os  et aterpark  et piratensc ip  et 

arc eologisc  park  et kartingcentr  en Vertigo A vent re l b (voor o a  

kajakken )  Veel ple ier

Voor een ontspannen e assage en versc illen e sc oon ei s  en 

lic aa sbe an elingen k nt  terec t in e pi  ealt  Spa et ver ar  

binnen e ba  jac i  sa na en stoo ba  aarvan  gratis gebr ik k nt 

aken  e Spa gebr ikt et erk S A  Ver er t ee verlic te tennisbanen  

een librar  lo nge  tnessr i te et o erne apparat r en aerobic  en 

pilatesst io (gratis groepslessen)  so venirs op  j elier en kapsalon  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al  en volpension ogelijk  

In iverse resta rants k nt  eerlijk ineren (sei oengebon en)  Voor et 

ontbijtb et   la carte l nc  en iner k nt  terec t in e onia la a et 

b itenterras  ier or en in e oc ten  eerlijke ar e broo jes geserveer  

et verse ko e  vers r it en vele internationale gerec ten  p versc illen e 

avon en or en t e ab etten georganiseer  Voor b et en iner  la carte 

k nt  tevens terec t in et in e Venetiaanse corri or gelegen klassieke 

pic rean resta rant terras et s o cooking  In et  la carte istorante 

acco or en s akelijke Italiaanse gerec ten oals a bac telijke pasta s en 

esserts opge ien  at rlijk ag een glas Italiaanse ijn ier niet ontbreken  

et elegante A iatisc e  la carte resta rant S in laat gasten kennis aken 

et versc illen e gastrono isc e pan A iatisc e gerec ten en lekkernijen  

p et en  staan on er an ere s s i  sas i i en aki ie geproe  k nnen 

or en sa en et een kop sake o  een bij on ere t ee  e openl c ttaverne 

e iterraneo is geopen  voor l nc  en iner en ee t e iterrane en priotisc e 

gerec ten op et en  et iverse visspecialiteiten en verse sala es  Tevens 

ijn er versc illen e bars oals a  cci ental  at gelegen is in e lo nge 

en oet enken aan een arijse patisserie  ier or en go r etsan ic es  

nglis  a ternoon tea  alsook cocktails geserveer  Ver er is er e Astria ar 

et terras voor cocktails en live iek en e are ostr  bar naast et 

e ba  et on er an ere e otisc e cocktails  verse sappen en allerlei snacks 

op et en  Ten slotte is er rs roo service besc ikbaar

ACCOMMODATIE
et otel telt  r i e  co ortabele ka ers en s ites  Alle ka ers ijn 

voor ien van aircon itioning  kl isje  atscreen tv  i  en inibar  a ka er 

et ba o c e  alkon o  terras

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  r i e  s eervolle ka er  ok boekbaar 

et zee  o  ij ee icht

Junior Suite Hoofdgebouw  (ca    a   vol  o   vol    kin )  gelegen 

op e e o  e ver ieping  S ite et oonka er en aparte slaapka er  Tevens 

boekbaar et 2 slaapkamers (ca    a   pers ) 

Family Cyprian Maisonette met Tuin (ca    a   vol  o   vol    

kin )  ple  et bene en itge eelte en ba ka er  oven een slaapka er 

en ba ka er et o c e  et t in en lan ic t  ok boekbaar et terras en 

292-305 CYPRUS zomerzon23 SVJ.indd   302 07-12-2022   12:34

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/elysium/paphos/cyprus


303 - SILVERJET VAKANTIES

ap os  CYPRUS

t in ic t als Family Cyprian Maisonette met tuinzicht

e egaron vle gel  (vana   jr  et it on ering van e o al ar en Villas) 

is een e cl sie  ge eelte et apart e ba  a ers ebben als e tra een 

espresso apparaat en i o ockingstation

Royal Studio (ca    a   vol )  st io in open plan stijl et r i e it

slaapka er en balkon  ok boekbaar op e begane gron  et priv e ba  

als Royal Pool Studio

Royal Garden Villa (ca    a   vol  o   vol    kin )  gesc akel e 

villa in ple stijl  oonka er en ba ka er  oven slaapka er  ba ka er en 

balkon  et terras en pl ngepool  

Royal Suite (ca    a   vol )  gelegen in et oo gebo  et 

oonka er en aparte slaapka er  jac iba  en terras et e ba  ok 

boekbaar et 2 slaapkamers ( a   pers ) (li o sineservice binnen e erlan  

inbegrepen)

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van pr s  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

el e a er

nior S ite oo gebo

o al St io

o al ool St io

Long Stay   korting bij verblij  van in   nac ten van  t  

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

elkomstattentie: elko st rankje bij aanko st en gebak en es ater op e ka er

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  en toeslagen voor al  

en o  volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac -

terin e e broc re
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CYPRUS  ap os

CAP ST. GEORGES HOTEL & RESORT
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS  

�  �  �  �  �   Deluxe

Cap Thalassa Kamer

it sterrenresort aan et stran  er e nieert l e gastvrij ei  van 

erel klasse en bie t een a e bene en  panora isc  it ic t op e 

i ellan se ee  et resort or t o geven oor groene t inen vol ee eno e 

olij bo en  ge rige kr i en en nieke ora  ap St  eorges otel  esort is 

niek gelegen aan e ran  van et Aka as ational ark in ap os  et ligt op 

slec ts ca   in ten van et sta scentr  van ap os en op ca   in ten 

van e internationale l c t aven van ap os  a ge on er  van et agelijks 

leven  aar toc  ic t bij tal van voor ieningen

FACILITEITEN
ajest e e lobb  et receptie en een a e bene en  it ic t op ee  elegen 

aan et s eervolle Agora plein bie t irst o ti e  prac tige collecties aan 

van s erel s belangrijkste ont erpers  os i a siera enboetiek verkoopt 

o el siera en als orloges en in e a bac telijke oo arket agasi vin t  

biologisc e lokale pro cten en an ge aakte so venirs  roe  et eilan leven 

et een ver rissen e ik in n van e rie b iten e ba en o geven 

oor eel erige t inen et co ortabele c aise long es  et b itenba  en e 

speelt in van e app  Seal i  l b ijn speciaal ont orpen o  ervoor te 

orgen at ook e jongste gasten (  jaar) net o genieten van n verblij  als 

e o ers et vele leergeric te activiteiten on er begelei ing van esk n ige 

e e erkers  s Avon s bie t e app  Seal i  l b een toege ij e opvang 

(tegen betaling)  e l e Spa leopatra (  ) is een oase van r st  sieke 

per ectie en spirit eel even ic t en voor iet in it on erlijke spabe an elingen   

Ver er is er et a til s tnesscentr  een r i  over ekt e ba  

rot erapie irlpool  ko e o pelba en  een lo nger i te  t er isc e 

sa na s  stoo ba en en aro at erapie ervarings o c es r ijn  tennisbanen 

(priv lessen ogelijk)   pa elbanen  klein voetbalvel  beac volle balvel  

 basketbalvel   verblij t in ap St  eorges op basis van logies ontbijt  

al  o  volpension ogelijk et toeslag  In e ontbijt aal eronisos et 

b itenterras is een rijk b et et live cooking  Aan et e ba  geniet  van 

kleine apjes  s oot ies  cocktails in e T alassa ool ar  ilt  e rijke 

gastrono ie van Itali  op pr s proeven  an oet  eker gaan ineren bij 

Sapori  Voor e gen anceer e s aken van e ri nt en s s i is er resta rant 

onsai  esta rant eso ios is een int iglijke reis oor e aro a s  beel en 

en s aken van e c i e priotisc e ke ken  o ili  et riekse oor  voor 

sc elp  is e plek voor voortre elijk ineren aan et stran  Voor iets oets gaat 

 naar elato  et ca  op et Agoraplein van et otel  aast pannenkoeken  

cakes en an ge aakte gebakjes k nt  ier ook een artisanale ko e rinken  

s Avon s nog even nagenieten van e ag en e prac tige onson ergang et 

een rankje  it kan in e ro a obb  bar  Ten slotte besc ikt et otel over 

rs roo service

ACCOMMODATIE
ap St  eorges besc ikt over  elegante ka ers en s ites et 

voorna elijk ee ic t  alle orgv l ig sa engestel  et e en aagse l e en 

voor ieningen oals kingsi ebe en en een co ortabel so abe  voor een e 

persoon  latscreen tv  inibar  espresso apparaat  aircon itioning  kl isje  

oo k ssen en  en t rn o nservice  a ka er et l e toiletartikelen  

vrijstaan  ba  en separate o c e

Cap Thalassa Kamer (ca    a   vol  o   vol    kin )  eer r i e 

l e e ka ers gelegen op e e ver ieping et it ic t op et e ba  vana  

et terras balkon  ok boekbaar op e e en e ver ieping et panora isc e 

it ic ten over ee vana   balkon als Cap Superior Kamer.

Cap Deluxe Kamer (ca    a   vol  o   vol    kin )  in aar etinten 

ingeric te l e e ka ers gelegen op e e en e ver ieping et vana   

balkon spectac laire it ic ten over ee

Cap Familie Suite (ca    a   vol    kin  o   vol    kin )  it 

resort is eer ge insvrien elijk en aaro  bie en ij e e r i e a ilies ites 

aan  bestaan e it  ka ers et verbin ings e r (bijna alle et ee ic t)   

krijgt  slaapka ers   ba ka ers en  e tra so abe en

Cap Suite - 1 slaapkamer (ca    a   vol   kin )  elke s ite besc ikt 

over  slaapka er en een aparte it oek et itklapbare slaapbank  e e s ites 

et prac tig it ic t op ee bevin en ic  op e vij e ver ieping en ebben alle 

een balkon  ok boekbaar et  slaapka ers als Cap Suite - 2 slaapkamers

(ca    a   vol    kin )

Residence Kamer (ca    a   vol  o   vol    kin )  r i e ka er et 

een c i e itstraling en in nat rlijk kle ren  et balkon  ok boekbaar et 

grote raa partijen voor een panora isc  it ic t op e i ellan se ee als 

Residence Kamer Panorama o  et een eigen priv e ba  als Residence 

Kamer met privézwembad.
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Residence Suite - 1 slaapkamer met Privézwembad (ca    a   vol  

o   vol    kin )  elke esi ence s ite besc ikt over  slaapka er en een 

aparte it oek et itklapbare slaapbank  riv e ba  et ligbe en en 

itje ok boekbaar et  slaapka ers en  e ba en als Residence Suite - 

2 slaapkamers en 2 Privézwembaden (ca    a   vol    kin )

Akamas Presidential Suite (ca    a   vol    kin eren)  e e 

presi entiele s ite is e nie ste en eest e cl sive acco o atie in ap os  

 k nt genieten van een spectac lair it ic t op ee van it  eigen in nit pool 

(     ) et jac i (     ) en groot onneterras  In e prac tige 

villa et  slaapka ers  alle et kingsi ebe  en eigen ba ka er  vin t  een 

elegante inric ting et lokale a bac telijke accenten  et vorstelijke interie r 

o vat een bar  priv entertain ent  eetge eeltes en c i e oonr i tes  

cl sieve iensten oals private ining   ersonal i est le rator en 

rs beveiliging ijn ook besc ikbaar o   ltie  co ort en privac  te 

garan eren

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van pr s  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

ap T alassa a er

ap S perior a er

ap el e a er

esi ence a er riv e ba

Hone moon: es c a pagne en r it op e ka er bij aanko st

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien geboekt voor   

in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

elkomstattentie: elko st rankje bij aanko st en es ineraal ater op e ka er  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen  en toeslagen voor al  o  volpension  vraag 

 reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

292-305 CYPRUS zomerzon23 SVJ.indd   305 07-12-2022   12:34



306 - SILVERJET VAKANTIES

MAROKKO

nt ek e vele ge ic ten van arokko  Vlakbij 

Europa, op de uiterste noordwestpunt van het 

Afrikaanse continent, maar toch een andere wereld. 

Het grootste deel van het land wordt bedekt door 

oestijnvlakten aar leven na elijks ogelijk 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 

snee  ijn be ekt

ie arokko be oekt al on er e in r k ijn van 

de prachtige koningssteden, met hun labyrinten 

van arkten (soeks) en le en oon ijken aar e 

Afrikaanse en Arabische culturen samensmelten tot 

een bont geheel. De ommuurde kashba’s ademen 

een sterie e s eer it  e soeks ijn are 

sc atka ers  aarover e eerlijkste ge ren 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 e erel er goe lijst van e nesco staat  

ank ij e ligging aan e i ellan se ee in 

het noorden en de Atlantische Oceaan in het 

westen beschikt Marokko ook over een kilometers 

lange k stlijn et prac tige stran en en tal van 

badplaatsen, waar de laatste jaren ook resorts van 

internationale all re ijn verre en  

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 

sc o spel  ier ver a elen ic  bij et vallen 

van e avon  ansers  ikanten  sc rijvers  

vuurspuwers, slangenbezweerders, waarzeggers 

en straatventers. 

e otels ie ij in arrakec  voor  selecteer en 

ijn st k voor st k  be oek eer an aar  

In e ijk ivernage bevin en ic  et So tel 

arrakec  alais I perial  So tel o nge  Spa en 

het Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech. 

Het hotel Palais Imperial is vooral geinspireerd op 

et tra itionele arokko en et So tel o nge  

Spa beschikt over meer moderne kamers en suites. 

Het Movenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech 

is genoemd naar de grote Sultan. Hier vindt u 

een oase van modern design, gecombineerd met 

Marokkaanse architectuur van de bovenste plank.

Net buiten de oude stadswallen, tegenover de 

itgestrekte koninklijke enara t inen vin t  et 

fraaie Four Seasons Resort Marrakech, een van 

e beste en eest kin vrien elijke resorts in e 

omgeving.

ast  aar eker niet least  selecteer en ij et 

Fairmont Royal Palm hotel, lid van de prestigieuze 

keten The Leading Hotels of the World. Een 

luxe stadsoase met uitzicht op het machtige 

Atlasgebergte. Als u een fervent golfer bent dan 

is dit uw hotel: de 18-holes par 72 golfbaan mag 

- volgens kenners - tot de mooiste van Marokko 

gerekend worden.

HOTELVOORZIENINGEN
In arokko k nnen  kin eren ge oonlijk 

gratis gebruik maken van de kidsclubs. 

e otoriseer e atersporten en bab sitting ijn 

tegen betaling. Wanneer u gebruik wilt maken van 

e ellness aciliteiten an ijn e e in e regel 

tegen betaling  it on eringen op bovenstaan e 

vin t  bij e besc rijvingen van e betre en e 

otels en resorts  e openstelling van e bij e 

otelbesc rijvingen genoe e resta rants is veelal 

sei oengebon en  niet alle resta rants ijn et 

ge ele jaar an el agelijks geopen

AUTOHUUR
e otels in arrakec  bie en ij incl sie  

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een a to ren en e e bij  otel laten be orgen

• SPECIAAL AANBEVOLEN
In Marokko heeft vooral het Four Seasons Resort 

arrakec  ons art gestolen  ijk op pagina 

ATLANTISCHE
OCEAAN

 Tanger

Fez
Meknès

Marrakech

Agadir

El Jadida

Essaouira

Casablanca
RABAT

ALGERIJE

SPANJE

Mövenpick Marrakech
Sofitel Palais Imperial
Four Seasons
Villa des Orangers

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

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag
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MAROKKO | Marrakech

FOUR SEASONS RESORT MARRAKECH
CITY | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �   

Tuinzicht Kamer

Gebouwd als een moderne en elegante Marokkaanse medina wordt het Four 

Seasons Resort Marrakech omgeven door binnenplaatsen, paviljoens, fonteinen 

en oorse t inen et olij  en pal bo en en een ee aan bloe en  et resort 

ligt net b iten e o e sta s allen en tegenover e itgestrekte koninklijke 

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 e beste en eest kin vrien elijke resorts in e ij e o geving  e 

l c t aven ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
 or t elko  ge eten in e raaie lobb  aar ic  een boetiek bevin t et 

lokale kunstvoorwerpen en kleding. In de fraaie tuinen liggen twee zwembaden, 

waarvan een adults-only zwembad. Naast het familiezwembad, omringd door 

zonneterrassen met ligbedden en parasols, bevindt zich de kidsclub (4 t/m 12 

jaar) met ondiep kinderbad, speeltuin en vele (sport)activiteiten. Verder is er het 

o ng A lt entre (  t   jaar) et speelka er en vi eoga es oals ii en 

la station  ta eltennis  biljart en een bioscoop  ok is er een tnessr i te (  

) en ijn er tennisbanen  In e irecte o geving liggen versc illen e gol banen  

In et art van et resort bevin t ic  e elegante e Spa (  ) et a a  

en open t inen  ats e ba  en irlpool  r ijn aparte rela r i tes voor 

annen en vro en  e Spa bie t versc illen e ogelijk e en voor ge ic ts  

en lichaamsbehandelingen. ‘s Avonds kunt u in Quattro genieten van Italiaanse 

specialiteiten et Arabisc e invloe en op et b itenterras  Tij ens e l nc  

serveert e A era rill  oolbar bij et e ba  vlees  en visspecialiteiten 

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

ligt e Inara ar  o nge aar  terec t k nt voor een tra itionele ntt ee  

cocktails en gerechten geïnspireerd op de Turkse, Libanese en Marokkaanse 

ke ken voor iner  Tevens ijn er voor e kleinste gasten speciale kin er en s  

Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
et l e o r Seasons arrakec  besc ikt over  ka ers en s ites  voor ien 

van aircon itioning  atscreen tv  i o ockingstation  inibar  kl isje en 

strijk aciliteiten  e l e ar eren ba ka er is itger st et bbele asta el  

bad en inloopdouche. Balkon of terras met zitje en uitzicht op het resort, de 

Menaratuinen of het Atlasgebergte. In de kamers slaapt een eventuele derde 

volwassene of kind op een opklapbed en in de suites op een sofabed.

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

  a   pers )  elegante ka er et itge eelte en kingsi ebe  o   

eensi ebe en  elegen op e begane gron  tot en et e e ver ieping van 

het hoofdgebouw.

Tuin Patio Kamer (ca    a  a   pers)  elegante ka er op e begane 

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

Met resortzicht.

Upper Pavilion Kamer (ca    a   pers )  gelegen in e paviljoens op e 

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

Pavilion Patio Kamer.

Suite Tuinzicht (ca    a   pers  o   vol    kin )  op e begane gron  

e o  e ver ieping van et oo gebo  et oonka er en aparte slaapka er 

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

Menaratuinen. Ook boekbaar met Zwembadzicht en als Patio Plungepool.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

T in ic t a er oo gebo

T in atio a er oo gebo  

S ite T in ic t oo gebo

Kamerkorting:  bij in  nac ten verblij  in een S ite en  bij in  nac ten verblij  in een 

a er van  t    bij verblij  van  t   

                                            

• SPECIAAL AANBEVOLEN
Een belevenis voor liefhebbers van elegantie en comfort. het hotel wordt 

gekenmerkt door rust, privacy, en excellente service. 

                                            

Lobby
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 Marrakech | MAROKKO

FAIRMONT ROYAL PALM
FAMILY | GOLF | WELLNESS

�  �  �  �  �  

en l e e oase itgestrekt over aar lie st  ectare  et een agni ek 

uitzicht op het indrukwekkende Atlasgebergte. Op slechts 20 min van de oude 

binnensta  en et aar lie st vij  resta tants  t ee bars  een spa van   

2.000 m² aan zwembad én een 18-holes golfbaan is dit met recht een hotel voor 

e sportlie ebbers on er ons  astvrij ei  o elijk ei  service en elegantie 

ijn e kern oor en voor et air ont o al al  o te el p r genieten  e 

l c t aven van arrakec  ligt op ca   k

FACILITEITEN
Imposante entree met receptie en lobby. In de prachtig aangelegde, verzorgde 

tuin ligt een 2.000m² groot verwarmd zwembad, met zonneterras, ligbedden 

en parasols  itnesscenter et een se i ol pisc    lang ver ar  

zwembad, 4 tennisbanen en een squashbaan. De 18-holes par 72 golfbaan mag 

- volgens kenners - tot de mooiste van Marokko gerekend worden. Voor totale 

ontspanning is er e s per el e Spa van  et o a  een binnen e ba  

 be an elka ers en a a  Voorts een ki scl b ( jr)  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al  en volpension ijn ogelijk  

Voor ontbijt  l nc  en iner is er resta rant a aravane et een internationaal 

ontbijtb et en iner  la carte  In et e iterrane livier geniet  van een 

lic te l nc  en in Al A n k nt  terec t voor een a t entiek arokkaans  la 

carte diner. Domo is het nieuwe Mexicaanse restaurant onder leiding van chef 

Emilio Fernándex Gómez. Le Bar is geopend van 09.00-01.00 uur en serveert 

naast drankjes, tevens sigaren en entertainment. In de Country Club op de 

golfbaan vindt u Le Sabra voor de lunch en Legends’Bar voor drankjes. 

ACCOMMODATIE
et otel ee t in totaal  elegante  r i e en s eervolle ka ers  s ites 

en villa s ie eels in lokale stijl ijn ingeric t  e ka ers ijn ingeric t et 

an ge aakte esign e belen en arrokkaanse tapijten  e ijn voor ien van 

aircon itioning  kl isje  inibar  tv  i  espresso apparaat  t ee et aciliteiten 

en een inloopkast. Alle badkamers beschikken over een bad, regendouche en 

separaat toilet  i  balkon o  terras et itje  A ankelijk van et geko en 

kamertype uitzicht op de tuin, golfbaan of Atlasgebergte.

Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  r i e ka er et kingsi ebe  

it ic t op e gol baan en et Atlasgebergte

Junior Suite Tuinzicht (ca    a   vol    kin )  gelegen op e begane 

gron  et oonka er en slaapge eelte et kingsi ebe  sc rij ta el en 

tuinzicht. Ook te boeken als Junior Suite Atlas, met uitzicht op het Atlasgebergte.

Deluxe Suite Tuinzicht (ca    a   vol    kin  o   vol )  gelegen op 

de begane grond, ruime woonkamer en aparte slaapkamer met kingsizebed, 

inloopkast en tuinzicht. Ook te boeken als elu e Suite Atlas. 

Family Suite (ca    a   vol    kin )  bestaat it t ee slaapka ers  

één met kingsizebed en één met twee bedden. Ruim balkon met eethoek, 

loungebank en uitzicht op de golfbaan en het Atlasgebergte

Luxury Family Suite (ca    a   vol    kin )  i eaal voor a ilies  

Bestaat uit een combinatie van een Deluxe Kamer en een Deluxe Suite.

Prince Villa (ca    a   vol    kin )  elegante villa et veel privac  e 

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, als ook transfer ter plaatse).

Indicatieprij en p p  incl :  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar en van 

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

el e a er

nior S ite T in ic t

rince Villa

E tra: gratis reto r trans ers l c t aven arrakec  en ast track access ( A ) bij verblij  in een 

Penthouse Suite, Presidential Suite en Prince Villa. 

Gratis nachten   en  bij aanko st  t   in ien  agen voor aanko st geboekt  

Vroegboekkorting   bij aanko st op  t   in ien  agen voor aanko st 

geboekt en  in ien  agen voor aanko st geboekt  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  

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

Penthouse Suite
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MAROKKO | Marrakech

SOFITEL MARRAKECH PALAIS IMPERIAL
 CITY | FAMILY I WELLNESS

�  �  �  �  �   

et So tel arrakec  et all re en prestige bestaat it t ee a on erlijke 

hotels: het So tel Palais Imperial met traditionele Marokkaanse invloeden 

en tra ities en et So tel o nge  Spa et ijn o erne ka ers en s ites  

et So tel arrakec  bie t vele activiteiten en aciliteiten  et otel is r stig 

gelegen in e tren  oon ijk ivernage aan e ran  van e sta  it i en

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

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

luchthaven ligt op ca. 4 km afstand. 

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

met palmbomen omgeven tuin bevinden zich twee grote verwarmbare 

zoetwaterzwembaden met kinderbad en jacuzzi. Verder een terras met 

ligstoelen en parasols  p e e ver ieping ligt voor r st oekers T e lti ate 

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

orgt voor onvergetelijke vakantie erinneringen  ab sit op aanvraag  Vlakbij 

et otel bevin t ic  een oles gol baan  et raaie So tel So Spa ealt  

center o vat een tnessr i te  een over ekt e ba  a a  en jac i  

Daarnaast wordt een scala aan massages en schoonheidsbehandelingen 

aangeboden. 

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk  e 

ar in is et b etresta rant voor ontbijt en l nc  et internationale en 

arokkaanse gerec ten  et  la carte resta rant asis serveert e iterrane 

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

accent k nt  terec t in et  la carte resta rant So oo  et itsteken e  

la carte go r etresta rant rangerie bie t tij ens et iner it ic t op et 

Atlasgebergte  e openstelling van e resta rants is sei oengebon en  r ijn 

verder verschillende loungeplekken. De pianobar Lawrence Bar met terras 

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

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

et so a s  ocktails en vr c tensappen k nt  bestellen bij e ool o nge ar 

naast et e ba  ter ijl So n live entertain ent van s en ban s bie t  

Voor e late rtjes is er e tren   bar So en

ACCOMMODATIE
et otel telt  ka ers en s ites  Alle ka ers ijn kle rrijk ingeric t en 

voor ien van aircon itioning  tv  i  sc rij ta el  strijk aciliteiten  ko e  

en theezetfaciliteiten, BOSE-geluidssysteem, kluisje en minibar. Compleet 

ingerichte badkamer met bad en/of douche, badjas, slippers en föhn. Balkon of 

terras met zitje.

Deluxe Kamer (   a   pers )  ingeric t in tra itioneel arokkaanse stijl 

en voor ien van accenten  ic t op e o to bia oskee en e sta s r  ok 

boekbaar met tuin-/zwembadzicht.

Junior Suite Hivernage (ca    a   vol    kin )  r i ere ka er et 

zithoek. Met straatzicht (Hivernage). 

Executive Junior Suite (ca    a   vol    kin )  r i ere ka er et 

zithoek. Met zicht op zwembad en Atlasgebergte. 

Prestige Suite Atlas (ca    a   vol    kin )  oonka er en aparte 

slaapkamer. Met zicht op het zwembad en het Atlasgebergte.

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

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

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

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

el e a er oskee  en sta s r ic t

ec tive nior S ite e ba  en berg ic t

restige S ite

pera S ite

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

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

 Deluxe kamer
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Marrakech | MAROKKO

MÖVENPICK HOTEL MARRAKECH
CITY | DESIGN I FAMILY

�  �  �  �  � 

Het Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech is vernoemd naar de grote 

Sultan Ahmed Mansour Eddahbi die Marokko ooit naar nieuwe culturele 

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

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

istrict op loopa stan  van tren  bars en resta rants aar ook ic tbij e 

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

FACILITEITEN
et otel besc ikt over een in r k ekken e lobb  et aterpartij  r ijn rie 

verschillende zwembaden, waarvan één verwarmd, gelegen in de rustgevende 

tuinen. De zwembaden worden omringd door terrassen met ligstoelen en 

parasols  Voor e jongste gasten is er e ki scl b es tits o ssa rs  et 

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

een prettige omgeving terecht voor diverse schoonheidsbehandelingen en 

assages  et gebr ik van lokale pro cten  In  en ontspannen is ogelijk 

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

jac i  sa na  een kapsalon en een nagelst io  Tevens is er een tnessr i te  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al  en volpension ijn ogelijk  

 ee t e ke e it versc illen e resta rants et een a t entiek ecor  In et 

Sara  resta rant k nt  terec t voor ontbijt et internationale gerec ten  r is 

tevens een terras  a ra rganic  ealt  iving is et al resco  resta rant bij 

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

e rban rasserie  International isine voor iner ee t  ook een b itenterras  

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

oo  Tij ens een avon  on er e sterren in e   Steak  ar et akterras 

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

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

ACCOMMODATIE
e in totaal  elegante en o erne ka ers en s ites et arokkaans 

design liggen verdeeld over zeven verschillende gebouwen te midden van de 

t inen  e ka ers ijn voor ien van aircon itioning  inibar  tv  i  ko e

t ee et aciliteiten  strijk aciliteiten en kl isje  a ka er et regen o c e o  

bad. Alle kamers hebben een terras of balkon.

Superior Kamer (ca    a   vol    kin )  kn sse ka er et ar e 

uitstraling voorzien van kingsizebed of twee queensizebedden. Badkamer met 

badjas en slippers. Klein balkon. 

Superior Garden/Pool View (ca    a   vol    kin )  kn sse ka er 

met warme uitstraling voorzien van kingsizebed of twee queensizebedden. 

Badkamer met badjas en slippers. Klein balkon met uitzicht op tuin of zwembad.

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  r i e ka er in br ine tinten et 

esignele enten  kleine it oek  sc rij ta el en espresso apparaat  a ka er 

met ligbad en douche. Balkon met straatzicht. 

-slaapkamer Suite Prestige (ca    a   pers )  o erne s ite et aparte 

slaapka er  oonka er voor ien van it oek en sc rij ta el  slaapka er et 

een kingsizebed. Badkamer met bad en aparte douche. Terras met zitje en 

ligbedden,.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   personen logies ontbijt  

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

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

S perior a er Straat ic t

S perior Vie

el e a er

S ite   slaapka er

Extra   korting op een selectie van Spa be an elingen (gel ig tot  r) en  korting 

op oga lessen bij aanko st op  t  

Gratis nachten   van  t   in ien  agen voor aanko st geboekt

Vroegboekkorting   van  t   in ien  agen voor aanko st geboekt

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

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

Lobby

Superior Kamer
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ARUBA, BONAIRE & CURAÇAO

ARUBA
Aruba is sinds 1986 een apart land binnen het 

oninkrijk er e erlan en  eson anks ijn 

e ban en et e erlan  nog stee s voelbaar  

Vakantiegangers llen ic  ier snel op n 

ge ak en als et are t is voelen  Tel aarbij 

op e eerlijke ge i el e jaarte perat r 

van ca   gra en  e agel itte stran en  et 

a rbla e ater van e aribisc e ee et een 

rijke on er ater erel  en e l e otels en et 

vakantieplaatje van Ar ba is co pleet  ranjesta  

e oo sta  van Ar ba  is een leven ige  ge ellige 

plaats et vele inkel ogelijk e en  casino s  

goe e resta rants en bars  In en o  ranjesta  vin t 

 sea en raaie o e koop ans i en ateren  

it  Te i en van et s eervolle centr  

bie en ij  et enaissance Ar ba otel aan et 

et nieke enaissance Islan  voor ontspanning 

aan et stran  et beken ste stran gebie  van 

Ar ba is al  eac  aan e estkant van et 

eilan  ier tre t  tal van resta rants en terrasjes  

Aan it stran  bie en ij  et aantrekkelijke ilton 

Ar ba aribbean esort  Voor velen is agle eac  

et ooiste stran  van Ar ba  aat ier  oog 

vallen op et ro antisc e c ti  Tara eac  

esort  e cl sie  voor koppels  

BONAIRE
en tropisc e i lle  Als  boven onaire vliegt lac t 

et prac tige eilan   letterlijk toe  onaire ee t 

na elijk e vor  van een boe erang  p  eter 

vana  e k st bevin t ic  lein onaire  it is een 

riant onbe oon  ri  eilan je et een oppervlakte 

van slec ts  k  onaire is nbevolkt en geniet 

vooral bekendheid om de natuur en aangename 

stran en  et eilan  ee t erel ij  een rep tatie 

opgebo  als een para ijs voor snorkelaars 

en ikers et prac tige koraalri en ie tot e 

ooiste ter erel  or en gereken  iet alleen 

de onderwaterwereld is een reden om Bonaire te 

be oeken  In et noor en van et eilan  vin  je een 

e velac tige o geving  it gebie  be oort tot et 

ationale ark Slagbaai  a aan nat rsc oon  

prac tige baaien  a rbla e ee  grote vlaktes 

et bloeien e cact ssen  arakteristiek ijn ook 

e aribisc e a ingo en e ivi ivi boo  Voor 

c lt rlie ebbers bie t onaire versc illen e 

galeries  on enten  istorisc e gebo en en 

ee eno e kerken  oven ien ijn e onaire 

International Sailing egatta en et jaarlijkse 

Ar ba  onaire en ra ao  ge a enlijk e A eilan en  eerlijke  on ekere beste ingen et ge ellige 

oo ste en et tal van resta rants en terrasjes te i en van ollan se koloniale gevels ie veelal in aribisc e kle ren ijn opgetrokken  

carnaval t ee grote trekpleisters voor et openbare 

leven op onaire   In e oo sta  ralen ijk ijn 

istorisc e gebo en en ge ellige terrasjes  

Vlakbij e oo sta  selecteer en ij voor  e 

intie e en ro antisc e arbo r Village eac  l b 

en et aantrekkelijke el ns eac  esort  en 

a ilieresort et een in or ele s eer

CURAÇAO
e grootste e erlan se koloniale er enis is 

te vin en op ra ao  e onnig gekle r e 

koop ans i en in ille sta  et n trap  en 

essengevels ijn een be oek eer an aar  et 

ater  e grote br g en e ge ellige arkt aken 

it raais tot e aribisc e versie van ollan  

ra ao bie t naast e on er ater erel  en ooie 

stran en een raai e vellan sc ap et baaien  

e risto elberg bekli en in et noor esten 

is een bij on ere ervaring voor e avont rlijke 

rei iger  Vana  e top van e berg k n je op een 

el ere ag onaire en Ar ba ien liggen  et 

eerlijke kli aat  ongeac t et jaargetij e  aakt 

ie ere vakantie tot een s cces  e parel itte 

stran en van ra ao staan beken  als e ec te 

be iens aar ig e en van et eilan  e trots 

is aarnaast e oo sta  ille sta  et ijn 

prac tige koop ans i en langs e an elska e  

ver e pontjesbr g ligt e istorisc e ijk 

troban a et raaie pak i en  ier bie en ij  

et recent gerenoveer e enaissance ra ao aan  

p iets eer an een kilo eter van ille sta  

vin t  aan een ooi an stran  et istorisc e 

Avila eac  otel  aarnaast k nt  op ra ao  

oog laten vallen op het sfeervolle boutique hotel het 

aoase r  esort o  et ge ellige en sportieve 

ion s ive eac  esort  et arriott ra ao 

eac  esort is na een ingrijpen e renovatie in 

volle glorie eropen  it aantrekkelijke stran otel 

is o geven oor tropisc e t inen

AUTOHUUR
e acco o aties op e A  eilan en bie en ij 

incl sie  priv trans ers aan  iteraar  is et ook 

ogelijk o  bij e oor  geko en acco o atie 

een ra to bij te boeken  in aanv lling o  ter 

vervanging van e priv trans ers  esge enst k nt 

 e a to bij  otel laten be orgen

CARIBISCHE ZEE

ARUBA
CURAÇAO

BONAIRE 

VENEZUELA

VENEZUELA

Harbour Village

Baoase

Renaissance
Avila

Lions Dive

Hilton
Bucuti

Renaissance

Marriott Beach

Delfins

Oranjestad

Willemstad
Kralendijk

ABC-eilanden Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag
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ille sta   CURAÇAO

BAOASE LUXURY RESORT
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

�  �  �  �  �  DELUXE

Superior Private Pool Villa

aoase r  esort is een kleinsc alig en intie  bo ti e otel te i en 

van tropisc e t inen et A iatisc e k nst  bloe en en planten aan een ooie 

an baai  en bij on er otel et veel privac  it on erlijke service en een 

itsteken e c isine  e l c t aven ligt op ca   k  en ille sta  op ca   k

FACILITEITEN
o nge en tren  boetiek  eck in in e ka er  In e tropisc e t in ligt een 

in nit pool en op et   lange priv an stran  ee t  e besc ikking over 

ligstoelen en ga ebo s  Tevens or en er lic te snacks en ater geserveer  

et gebr ik van kano s en een snorkel itr sting is incl sie  et vernie e 

go r etresta rant aoase linar  eac  bie t  een itsteken e ke e voor 

ontbijt  l nc  en iner  Tij ens et iner kijkt  vana  et o ten terras over ee 

en e on ergaan e on  e aaltij en k nnen ook in e villa berei  or en  et 

otel organiseert iverse c linaire avon en et live iek

ACCOMMODATIE
e  ka ers   s ites en  villa s ijn gelegen in een tropisc e t in en e otisc  

ingeric t in alinese stijl et ar o ten vloeren  k nstvoor erpen en oge 

pla on s  Voor ien van atscreen tv  v speler  espresso apparaat  inibar  

pla on ventilator en aircon itioning  a ka ers et ba  en o  o c e  e 

villa s besc ikken over een co pleet ingeric te l e ke ken  agelijks vers r it

Run of the House Kamer ( a   pers )  voor ien van een slaapka er et 

kingsi ebe  en een o erne ba ka er et regen o c e  lein terras et 

it ic t op et resort o  e t in  

Honeymoon Suite (ca    a   pers )  op e t ee e ver ieping  Slaapka er 

et kingsi ebe  en een o erne ba ka er et regen o c e  Terras et 

jac i en ooi it ic t over e t in  ok boekbaar et ee ic t

Romantic Pool Suite (ca    a   pers )  slaapka er et kingsi ebe  

en gastentoilet  e ba ka er et o c e  ver ekt terras et it oek en 

eetta el  irect toegang van et terras tot et priv e ba  o  et e ba

Beachfront Pool Suite (ca    a   pers )  bie t spectac lair it ic t op e 

lag ne o  e ee  Slaapka er et kingsi ebe  en raaie open air ba ka er et 

assie  stenen ba  en regen o c e  ver ekte patio en terras et ligbe en 

en pl ngepool  ok boekbaar et toegang tot et stran

Tropical Pool Villa - 3 slaapkamers (ca    a   pers )  e e sc itteren e  

r i  ingeric te villa is voor ien van een slaapka er et kingsi ebe  en een en 

s ite ba ka er et regen o c e  Volle ig ingeric te ke ken en gastentoilet  

p e e ver ieping bevin en ic   slaapka ers et eensi ebe en  balkon 

en ba ka er et b iten o c e  iant terras et eetta el  lo ngebe en en 

irect toegang tot et e ba  van et resort  

Private Pool Villa - 2 slaapkamers (ca    a   pers )  op e begane 

gron  een slaapka er et open air ba ka er  b iten o c e en ke ken  rote 

open oonka er  veran a et ligbe en  eetta el  it oek en priv e ba  

et jac i  p e e ver ieping een e slaapka er et ba ka er en balkon   

Superior Private Pool Villa - 4 slaapkamers (ca    a   pers )  e e 

elegante villa or t o ring  oor een eel erige tropisc e t in  p e 

begane gron  een slaapka er et kingsi ebe  en een en s ite ba ka er et 

regen o c e en ligba  p e e ver ieping bevin en ic   slaapka ers et 

eensi ebe en en  ba ka ers et b iten o c e  Volle ig ingeric te ke ken  

ver ekt terras et salon en eetta el  irect toegang tot et priv e ba  

Master Villa (ca    a   pers )  l e e villa ingeric t in oosterse 

stijl  i e open oonka er et atscreen tv  v c speler en een volle ig 

itger ste ke ken in Italiaans esign  lo nge en bar  p e e ver ieping 

slaapka er et panora isc  it ic t  atscreen tv en riante ba ka er et 

ba  rote veran a et jac i  e ba  binnen  b iten o c e en een eigen 

stran je  o binatie ogelijk et een n o  t e o se a er

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van ra ao  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

n o  t e o se  a er

o antic ool S ite

Tropical ool Villa o b v   personen 

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  toeslagen voor volpension  all incl sive en aanbie ingen  

vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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CURAÇAO  ille sta

AVILA BEACH HOTEL
  ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

�  �  �  �    DELUXE

La Belle Alliance appartement

e itgekien e co binatie van persoonlijke service en e en aagse l e aken 

et Avila eac  otel al eer an  jaar tot een aanra er  ank ij e stijlvolle 

o gang et gasten voelt  ic  irect t is in it aangena e otel at al sin s 

jaar en ag een gelie e vakantiebeste ing is voor eer en in er beken e 

e erlan ers  ille sta  ligt op ca   in ten rij en (  agen per eek   per 

ag gratis s ttleservice) en op  in ten loopa stan

FACILITEITEN
obb  et receptie en lo nge  et on erbroken intie e stran  et ligbe en 

bestaat it t ee elen  et e ba  et poolbar en ligbe en ligt voor 

e ctagon vle gel  elee  klassieke concerten van erel nivea  in e a 

elle Alliance ecital all  e lo e ine bie t een ke r aan assages  

lic aa s  en ge ic tsbe an elingen  als e e anic re pe ic re  o erne 

tnessr i te  et ro antisc e aan ee gelegen  la carte resta rant T e en 

bie t een it on erlijk en  et ingre i nten en gerec ten it e regio  l es 

esta rant serveert eerlijke aribisc e specialiteiten en elke on er ag is er 

live ja  en bl es iek  Avila a  et over ekt terras is geopen  voor et 

ontbijtb et  ij e Sc ooner ar aan et stran  k nt  over ag en s avon s 

sala es  san ic es en cocktails bestellen  Tevens is et ogelijk o  op et 

stran  ro antisc  te ineren

ACCOMMODATIE
e  ka ers en apparte enten ijn voor ien van aircon itioning  at

screen tv  strijk aciliteiten  kl isje  koelkastje en ko e t ee et aciliteiten  

a ka er et o c e  alkon o  terras et ee  o  t in ic t  

Octagon Kamer (ca    a   pers )  co ortabele ka er gelegen in e 

ctagon vle gel  o ern interie r en ba ka er et o c e  alkon o  terras 

et ge eeltelijk ee  o  t in ic t

Octagon Preferred Kamer (ca    a   vol )  o ern interie r en 

ingeric t in risse kle ren  a ka er et inloop o c e en l e ba pro cten  

alkon o  terras et ge eeltelijk t in ee ic t

Octagon Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  elegante ka er et 

kingsi ebe  o   eensi ebe en  sc rij ta el en it oek  a ka er et aparte 

o c e en ba  alkon o  terras et ge eeltelijk ee  o  t in ic t

Belle Alliance Kamer (ca    a   pers )  in aribisc e stijl et el ere 

kle ren ingeric t  Slaapka er et kingsi ebe  o   eensi ebe en  a ka er 

et inloop o c e  alkon et ( ij) ee ic t  ok boekbaar et rontaal ee ic t

Blues Oceanfront Kamer (ca    a   vol )  e pop laire ka ers in e 

l es vle gel ijn gebo  op e pier  e o erne ka ers besc ikken over een 

kingsi ebe  en ba ka er et o c e  alkon et spectac lair it ic t  

La Belle Alliance 1 slaapkamer Appartement (ca    a   vol    kin )  

r i  en o ern ingeric t  et grote over ekte terras bie t ij elings it ic t op 

e ee  Aparte oon  en slaapka er et kingsi ebe  gastentoilet en volle ig 

ingeric te open ke ken  a ka er et inloop o c e  ok te boeken et 

 slaap  en ba ka ers (ca    a   pers )

Beachfront 1 slaapkamer Appartement (ca    a   vol    kin )  als a 

elle Alliance Apparte ent aar gelegen op e begane gron  et stran toegang 

o  op e e ver ieping et riant over ekt terras en ee ic t  ok boekbaar et 

 slaapka ers (ca    a   pers ) en   slaapka ers (ca    a   pers )  

Simon Bolivar Penthouse (ca    a   vol ) l e e s ite et aparte 

oon  en slaapka er et kingsi ebe  kitc enette   ba ka ers  aarvan 

 et signat reba  en inloop o c e  e e bileer  balkon et ligbe en en 

sc itteren  it ic t over ee

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van ra ao  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

ctagon a er

ctagon re erre  a er

a elle Alliance  slaapka er apparte ent o b v   pers

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   in ien  agen voor aanko st 

geboekt en in e perio e  t   niet gel ig voor e apparte enten

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension en vol-

pension vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Ocean View kamer
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a bo eac    CURAÇAO

LIONSDIVE BEACH RESORT
ACTIVE | FAMILY

�  �  �  �   DELUXE

Ocean View kamer

en van e beken ste otels van ra ao  gebo  in aribisc e stijl en 

o geven oor tropisc e vegetatie  et ions ive eac  esort  at on er 

e erlan s anage ent staat  bie t een itgebrei  ( ater )sportprogra a 

en is e e oor e ge oe elijke en onge ongen s eer iter ate gesc ikt 

voor een eerlijke a ilievakantie  et stran  van et resort is verbon en et 

et langste an stran  van ra ao  e ra ao eac  o levar  et vele bars 

en resta rants ligt op loopa stan  en et Sea A ari  bevin t ic  naast et 

otel  e l c t aven ligt op ca   a to in ten

FACILITEITEN
riv stran  et ligstoelen  et resort ee t rie e ba en  aaron er et 

nieke  eter lange sportba  en een kin er e ba  Ver er e o  eac  

ellness l b en e pro essionele A I iksc ool cean nco nters  e 

Santai Spa bie t een itgebrei  aanbo  aan sc oon ei sbe an elingen  sa na 

en stoo ba  esta rant ia a serveert e iterrane specialiteiten voor 

l nc  en iner  Voor vis  en grillgerec ten k nt  terec t in e o  esta rant 

e ing a  aan et stran  is een pri a ke e voor ontbijt  l nc  en iner en 

 per eek app  o r  e ill eac  ar  rill op et stran  voor barbec e  

grillgerec ten en rankjes  egel atig live iek  ratis s ttleservice naar 

ille sta

ACCOMMODATIE
e ka ers en s ites ijn in e erlan s aribisc e stijl gebo  en or en 

o ring  oor een tropisc e t in  alle et balkon en sc itteren  it ic t over 

stran  en ee  Voor ien van aircon itioning  koelkastje  pla on ventilator  

atscreen tv en tele oon  a erbe etting is a i aal  vol assenen   

kin eren

Resort View Kamer (ca   )  ba ka er et o c e en balkon o  terras

Ocean View Kamer (ca   )  et balkon o  terras en ij elings ee ic t

Ocean Front Kamer (ca   )  voor ien van kingsi ebe  o   eensi ebe en  

root balkon en rontaal ee ic t  

Ocean Front Cabana (ca   )  et terras en irect aan et stran  gelegen  

Lions Suite - 1 slaapkamer (ca    a   vol    kin )  voor ien van 

een slaapka er et kingsi ebe  o   eensi ebe en  pla on ventilator en 

so abe  raaie ba ka er et inloop o c e en gastentoilet  Volle ig ingeric te 

ke ken et agnetron  root balkon et it oek  ligbe en en ee ic t

Lions Appartement - 2 slaapkamers (ca    a   vol    kin )  

r i e oonka er et so abe  volle ig ingeric te ke ken   slaapka er et 

kingsi ebe  en  slaapka er et een eensi ebe   ba ka ers aarvan 

 et ba  en aparte o c e en  et o c e  root terras et eetta el voor 

 personen en e ba ic t  iant ge e bileer  balkon et ligbe en en 

it ic t over et   sportba

Lions Suite - 2 slaapkamers (ca    a   pers )  als e ions S ite aar 

et  slaapka ers  een et kingsi ebe  en ba ka er et inloop o c e en 

een et eensi ebe  en een kleine ba ka er et o c e

Penthouse Suite (ca    a   pers )  raaie s ite op e bovenste ver ieping 

van et otel et sc itteren  it ic t  iante oonka er et it oek  eetta el 

voor  personen  slaapka er et kingsi ebe  en grote ba ka er et 

signat re ba  en regen o c e  Aparte slaap  en ba ka er speciaal ingeric t 

voor kin eren  root ge e bileer  balkon

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van ra ao  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

esort Vie  a er

cean Vie  a er

cean ront abana

ions S ite slaapka er

Vroegboekkorting:  bij verblij  van  t   in ien  agen voor aanko st 

geboekt

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension en vol-

pension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e 

broc re
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CURAÇAO  isca era aai

�  �  �  �  �    

Ocean Front Kamer

et stijlvolle en elegante ra ao arriott eac  esort is gelegen aan e 

estkant van et eilan  aan een sc itteren e an baai et een sprankelen   

it ic t op ee  et otel ligt op es ectare aan e oceaan in e b rt van 

ille sta  en bie t e ar e  toege ij e gastvrij ei  aar et aribisc  gebie  

beken  o  staat  it aantrekkelijke stran otel is o geven oor tropisc e 

t inen en besc ikt over een aantal itsteken e resta rants  et istorisc e 

centr  van ille sta  ligt op ca   a to in ten en e l c t aven op ca   

a to in ten  en gelie  resort et een itsteken e service en eerlijke ligging  

FACILITEITEN
I posante lobb  en lo nge  In e raaie t in liggen et ar on  pool eck  een riant 

a ilie e ba  en et Serenit  ool eck  een in nit  lappool voor vol assenen 

et onneterras  ligbe en  parasols en ba an oekenservice  Van it e t in 

ee t  irect toegang tot et parel itte an stran  et ligbe en en parasols

Snorkel  en ik ogelijk e en vin t  bij e ive s op aar ook an ere 

atersporten geregel  k nnen or en  In e nabij ei  van et otel 

bevin t ic  een an el  en joggingpa  Tevens een o erne tnessr i te 

et een itgebrei e selectie aan car io apparat r  ver ag is er een 

activiteitenprogra a  reen T rtle i s l b voor kin eren van  t   jaar  

et otel bie t een aantal itsteken e bars en resta rants  I aka a S s i ar 

en ala astro o nge bevin en ic  in e r i e en s eervolle lobb  et aarin 

centraal een bar et itjes  r is een itgebrei e rankenkaart aaron er een 

r i e bier  en ijnselectie  cocktails en pre i  isk s en r  e I aka a 

S s i ar voor eerlijke s s i en e ala astro o nge voor lic te gerec ten 

et aribisc e air  apia ento arketplace (grab  go) bie t ver rissen e 

s oot ies  broo jes en ko especialiteiten  e Salt  Ig ana cean rill ligt irect 

aan ee aan e e ba ij e  ier k nt  terec t voor ver rissen e rankjes 

en aaltij en van a b rgers  san ic es tot gegril e vis  en vleesgerec ten  

et ne ining resta rant spice is geopen  voor iner o el binnen als b iten 

op et terras et it ic t op e aribisc e ee

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en  s ites ijn r i  en in o ern esign ingeric t  Voor ien 

van aircon itioning  kingsi ebe  o   eensi ebe en  kl isje  atscreen tv  

koelkast  espresso apparaat  it oek  sc rij ta el en strijk aciliteiten  

a ka er et inloop o c e  alkon o  terras et it ic t over e tropisc e 

t in  et e ba  o  e aribisc e ee  

Tuin icht Kamer King (ca    a   vol    kin )  kle rrijk ingeric te 

ka er et een kingsi ebe  en it ic t over e t in  ok te boeken als een

ee icht Kamer King (ca    a   vol    kin )  e r i e ka er besc ikt 

over een kingsi ebe  Vana   balkon o  terras kijkt  op e t in en e ee  

Ocean Front Kamer King (ca    a   vol    kin )  co ortabele 

r i e ka er et een kingsi ebe  en rontaal ee ic t  ok te boeken et 

eensi ebe en

Suite (ca    a   personen)  r i  ingeric te s ite et it oek  eet oek  

gastentoilet  aparte slaapka er et een kingsi ebe  raaie ba ka er et 

signat re ba  en separate o c e  Vana   balkon ee t  rontaal ee ic t

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van ra ao  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e 

l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

T in ic t a er ing

ee ic t a er een

cean ront a er ing

Vroegboekkorting   bij verblij  van  t   en van  t   

in ien  agen voor aanko st geboekt   in ien  agen voor aanko st geboekt en  

in ien  agen voor aanko st geboekt

Voor act ele prij en van e ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

o  be oek silverjet nl  

CURAÇAO MARRIOTT BEACH RESORT
ACTIVE | CULINAIR
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ille sta   CURAÇAO

RENAISSANCE WIND CREEK CURAÇAO
CITY  | CULINAIR I FAMILY

�  �  �  �  � 

Kamer Resortzicht

et enaissance ra ao esort  asino ee t een s eervolle  eigentij se en 

risse itstraling en inric ting  eniet van e service en e nieke locatie et 

op loopa stan  et ge ellige centr  van ille sta  e o e binnensta  en 

e ooie aven van ille sta  staan op e erel er goe lijst van S  

e sta  ee t een rijke istorie van on entale pan en  statige i en 

en in r k ekken e orten  et istorisc e i  ort  aan e aterkant van 

traban a ( et centr  van ille sta )  aakt eel it van et enaissance 

esort en reikt tot e ernaast gelegen r ise Ter inal  et Spacenter  e 

spectac laire in nit pool et an stran  et e cl sieve inkelcentr  e 

itsteken e resta rants en et casino aken et ge eel tot een resort et veel 

ogelijk e en  et enaissance otel is een vakantiebeste ing op ic  et 

al  ier aan niets ontbreken  e l c t aven ligt op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
S eervolle lobb  et receptie  In nit  o t ater e ba  et k nst atig 

aangeleg  an stran  assage tten  resta rant en poolbar  Tevens vin t 

 ier een itgebrei  aanbo  aan resta rants  vari ren  van internationaal 

via lokaal en in or eel tot go r et  l e obb  ar voor signat re cocktails  

iverse snacks en app  o r  e rela te eac  ar serveert ver rissen e 

rankjes en in or ele aaltij en tij ens l nc  en iner  a til s voor ontbijt  

l nc  en iner in b etvor  en  la carte ineren  serveert gerec ten et 

lokale ra aose en internationale  invloe en  et beken e Starb cks ca  

et verse ns en broo jes  e enaissance Spa et sa na  stoo cabine 

en een ke r aan assages alsook versc illen e ogelijk e en voor ge ic ts  

en lic aa sbe an elingen   k nt gratis gebr ik aken van e tnessr i te

Van it et enaissance esort loopt  o naar et centr  van ille sta  

e istorisc e oo sta  van ra ao et ge ellige resta rants en een 

versc ei en ei  aan inkels  Tevens is et ogelijk o  all incl sive te 

reserveren (bij een ini  verblij  van  nac ten)  onbeperkt gebr ik van 

pre i  rankjes  ontbijtb et   la carte o  b etl nc  br nc  o  een l nc bo  

o  b et iner  Tevens e ogelijk ei  o  te ineren in et resta rant a til s 

en Starb cks ca  (alleen e kiosk)  ratis parkeergelegen ei  tegenover et 

otel

ACCOMMODATIE
e  o ern ingeric te ka ers ijn voor ien van aircon itioning  tele oon  

strijk aciliteiten  atscreen tv  klein koelkastje en ko e t ee et et aciliteiten  

a ka er et o c e ba  a ers et verbin ings e r ogelijk

Kamer Resort icht King of ueen (ca    a   pers )  co ortabele ka er 

et een kingsi ebe  o  t ee eensi ebe en  rans balkon  it ic t op e 

inkelbo levar

Kamer Eiland icht (ca    a   pers )  co ortabele ka er et een 

kingsi ebe  itje  r i  balkon en eilan ic t  a ers et verbin ings e r 

ogelijk

Kamer ee icht (ca    a   pers )  raaie ka er et een kingsi ebe  

en itje  alkon en ee ic t  a ers et verbin ings e r ogelijk

Executive Suite (ca    a   vol    kin )  oon  en slaapka er  

ba ka er et o c e en jac iba  so ige et balkon  elegen op e e 

tot e ver ieping en it ic t op inkelbo levar

Imperial Suite (ca    a   vol    kin )  r i e s ite et aparte oon  en 

slaapka er  a ka er et o c e en jac iba  et it ic t op e bo levar  

o  ge eeltelijk op ee

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van ra ao  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er ter plaatse 

van en naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

a er Sta s ic t ing  

a er ilan ic t   

a er ee ic t   

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen voor al -

pension  volpension o  all incl sive  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reis-

in or atie ie ac terin e e broc re
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Beachfront Premier Suite
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ralen ijk  BONAIRE

HARBOUR VILLAGE BEACH CLUB
ACTIVE | BOUTIQUE | HIDEAWAY

�  �  �  �   DELUXE

Beachfront Premier Suite

it ro antisc e  kleinsc alige en iter ate raai gelegen otel is een per ect 

a res voor o el een elijksreis als een r stige stran  o  ikvakantie  

arbo r Village eac  l b ligt aan een raai an stran  en een el erbla e 

ee en be oort tot e top van onaire  et eilan  is nbevolkt en geniet 

vooral beken ei  van ege e ongerepte nat r en aangena e stran en  

et is een para ijs voor atersporten als (kite)s r en  snorkelen en iken  e 

in r k ekken e koraalri en be oren tot e ooiste ter erel  arakteristiek 

ijn ook e aribisc e a ingo en et ationaal ark as ington Slagbaai  

e k etail  arbo r Village ee t een kleine jac t aven et een v rtoren  e 

pittoreske oo sta  ralen ijk ligt op ca   k  a stan  en e l c t aven op ca  

 a to in ten

FACILITEITEN
arbo r Village eac  l b ligt in een tropisc e t in en bie t veel privac  et 

e ba  or t o geven oor onneterrassen et ligbe en en parasols  p 

et priv stran  bevin en ic  ligstoelen  ang atten en parasols  

r is een itsteken  itger ste A I iksc ool  agelijks snorkel  en 

ike c rsies naar et besc er e eilan  lein onaire o  an ere 

iklocaties  e iksc ool is incl sie  een ikconci rge  e e service 

is niek voor onaire  et bie t e iker e gelegen ei  o  ic  volle ig 

op et iken te concentreren  et voorberei en  in  en itla en van e 

ik itr sting  alsook et sc oon aken en opbergen or en volle ig it 

an en geno en  ajaks en pa leboar s ijn incl sie  Ver er een Spa op 

e e ver ieping et pl ngepool  tnessr i te en bie t o a  assages en 

sc oon ei sbe an elingen  e receptie is geopen  van  r  

a alan ra eac  ar  esta rant et e iterrane specialiteiten is ont

orpen als een o  Spaans sc ip en ligt eels in ee  eopen  voor  la carte 

ontbijt (ke eselectie)  l nc  en iner  ok een iner op et stran  is ogelijk  

ACCOMMODATIE
e  co ortabele ka ers en s ites in koloniale plantagestijl bevin en ic  op e 

begane gron  o  op e e ver ieping nabij et stran  Voor ien van atscreen tv  

tele oon  aircon itioning  kl isje  espresso apparaat  pla on ventilator  

strijk aciliteiten en koelkastje (in e s ites is e eerste in o  et ijst ee en 

ater incl sie )  Alle s ites ijn voor ien van een kitc enette

Courtyard Kamer (ca    a   pers )  co ortabel ingeric te ka er 

aarvan n gelegen op e e ver ieping ( et rans balkon) en n ka er op e 

begane gron  et irecte toegang tot e t inen et patio et itje  a er et  

eensi ebe en

arina icht Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e e ver ieping et 

it ic t over e jac t aven  a er et  eensi ebe en  alkon et itje

1 slaapkamer Beachfront Suite 1e verdieping (ca    a   vol  o   vol  

  kin )  s eervol ingeric t  oonka er et (slaap )bank  slaapka er  r i e 

ba ka er et ba  en in enkele s ites een separate o c e  et ge e bileer  

balkon  

 slaapkamer eachfront Premier Suite egane Grond: s eervol en r i  

oonka er et so abank en een aparte slaapka er  raaie ba ka er et 

ba  nkele s ites besc ikken over een separate o c e  e e bileer  terras 

en it ic t over ee

2 slaapkamers Beachfront Suite 1e verdieping (ca    a   vol  o   

vol    kin )  et een t ee e slaapka er en ba ka er  alkon et itje

2 slaapkamers eachfront Premier Suite egane Grond: als e  slaapka er 

eac ront S ite e ver ieping  et openslaan e e ren naar een patio et 

ang at  parasol en ligstoelen

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van onaire  l c t avenbelasting  ec tive o nge en oteltrans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

arina ic t a er

 slpk r eac ront S ite e ver ieping o b v   pers

 slpk r r  eac ront S ite egane ron  o b v   pers

E tra s: ij in  nac ten verblij  van  t   ontvangt  S   resort 

cre it per ka er per verblij  te beste en in bars  resta rants

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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322 - SILVERJET VAKANTIES

BONAIRE  ralen ijk

DELFINS BEACH RESORT    
BOUTIQUE | CULINAIR I FAMILY

�  �  �  �    DELUXE    

 Studio Tuinzicht

r  e ne  b  at re  is e slogan van et el ns eac  esort op onaire  

et ee t een l e itstraling  ooi an stran  en een ongeken  aantal tropisc e 

planten en pal bo en  et resort ligt irect aan een   lang an stran  et 

antastisc e ogelijk e en o  te iken en snorkelen  e ol ijnen e en 

regel atig vlak voor e k st  et et go r etresta rant rass oer  on er 

anage ent van onnie en T r se oer besc ikt et otel tevens over een van 

e beste resta rants van onaire  et resort ligt bij et i llisc e nt Vierkant 

in et i esten van onaire op ca   k  van ralen ijk en ca   k  van e 

l c t aven  

FACILITEITEN
In e pal ent in vin t  et grootste o t ater e ba  van onaire et een 

ge ellige beac   pool bar  Voor e kin eren een apart kin erba  ( o t ater)  

igbe en en parasols bij et e ba  en op et stran  et ele gebie  ron  

onaire en lein onaire is besc er  nat rgebie  en aakt eel it van 

et onaire ational arine ark  et resort ligt bij et begin van onaire s 

bbel ri  e vij sterren A I iksc ool staat on er lei ing van ive rien s 

onaire  en ver orgt ike c rsies naar e ooiste plekjes en lein onaire  

S ttleservice naar et centr  van ralen ijk (tegen betaling en op vaste 

tij en)  In et go r etresta rant or t een ke r aan gerec ten geserveer  

aaron er enkele klassiekers van e ibrije als e e lokale gerec ten et 

erel se invloe en  e kok Ste an artens is persoonlijk opgelei  oor onnie 

 T r se en aakt in ijn ke ken  naast innovatieve  o erne tec nieken  ook 

gebr ik van tra itionele  lokale tec nieken  Table  is een inerta el voor  

personen en ligt op een ooie plek aan e pier et sc itteren  it ic t  e 

opbrengst iervan ko t eels ten goe e aan e o an r ij  o n ation  e 

beac bar l b Tropicana serveert signat re cocktails en snacks

ACCOMMODATIE
In e tropisc e t in liggen  o erne en stijlvolle st io s en apparte enten 

ie ijn ver eel  over  gebo en van  ver iepingen  Voor ien van een 

slaapka er et kingsi ebe  aircon itioning  kl isje  atscreen tv  sc rij ta el  

ba ka er et o c e en o erne ke ken et o a  agnetron  koelkast en een 

ko e etapparaat  alkon o  terras et t in  o  ee ic t  aarnaast besc ikt et 

otel over  l e e villa s et  en  slaapka ers

Studio Tuin icht (ca    a   pers)  op e begane gron  o  e ver ieping  

et ba ka er et o c e  itc enette  alkon o  terras et t in ic t

Appartement -  slaapkamer Tuin icht (ca    a   vol  en  kin )  

apparte ent voor ien van een terras et t in  en o  e ba ic t  i e 

oonka er en een volle ig ingeric te ke ken  Slaapka er et aircon itioning 

en ba ka er et inloop o c e  ok boekbaar et ee ic t

Appartement - 2 slaapkamers ee icht (ca    a   pers )  voor ien van 

riante oonka er  volle ig ingeric te ke ken  T ee slaap  en ba ka ers et 

inloop o c e  root terras et ee ic t  ok boekbaar et t in ic t

Penthouse Eiland icht (ca    a   pers)  e e ooie s ite ligt op e 

bovenste ver ieping en bie t een spectac lair it ic t  Voor ien van een r i e 

oonka er en volle ig ingeric te ke ken  rie slaap  en ba ka ers et 

inloop o c e  root balkon et eetta el en lo ngebe en  ok boekbaar et 

ee ic t (ca   )

Villa - 3 slaapkamers (ca    a   pers )  et t in en terras  p e 

begane gron  een slaap  en ba ka er  ke ken en een r i e oonka er  p e 

e ver ieping  slaap  en ba ka ers  Terras et eetta el en lo ngebe en  ok 

boekbaar et priv e ba

Villa - 4 slaapkamers (ca    a   pers )  op e begane gron   slaap  

en ba ka ers  p e e ver ieping e e slaap  en ba ka er  een volle ig 

ingeric te ke ken en oonka er  iant terras et eetta el en lo ngebanken  

Pool Villa - 4 slaapkamers  als e villa aar et een priv e ba  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van onaire  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

Apparte ent slaapka er ee ic t     

ent o se ee ic t    

Voor act ele prij en van alle ka ert pen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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323 - SILVERJET VAKANTIES

agle eac    ARUBA

BUCUTI & TARA BEACH RESORT
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

�  �  �  �   DELUXE

Superior Kamer

et c ti  Tara eac  esort is niek in aar setting aan een van e 

ooiste stran en van et aribisc e gebie  et otel is ook it on erlijk in e 

persoonlijke bena ering en r stige s eer  ij on er aan te ra en ijn e elegante 

s ites et een sc itteren  it ic t over agle eac  ranjesta  ligt op ca   

a to in ten en e l c t aven op ca   a to in ten  asten vana   jaar ijn 

elko  e ien e pop lariteit van et otel or t tij ig boeken aanbevolen

FACILITEITEN
et otel is kleinsc alig opge et en bestaat it  gebo en van  ver iepingen  

Voor ien van een raai e ba  et ligbe en on er parasols en cabana s  

igbe en en ba an oekenservice ijn aan et stran  aan e ig  Voorts 

tnessr i te   per eek openl c t bioscoop aan et stran  en Spacenter voor 

signat re sc oon ei sbe an elingen  Ver er agelijkse ellness activiteiten 

oals oga on t e beac  Tai i nerg  ealing en in lness eac  alk

et tren  le ents resta rant aan et stran  et aangren en e bar en groot 

terras  et resta rant bie t een onvergetelijke c linaire ervaring et verse 

ingre i nten en een a e bene en  it ic t over agle eac  en serveert 

ropese en aribisc e gerec ten  Tevens is er een ke e it veganistisc e  

vegetarisc e en gl tenvrije gerec ten  n aal per eek een kook e onstratie 

Vegan ooking  en antastisc e plek voor een cocktail  ocktail o  een ge on e 

s oot ie bij onson ergang is San  ar  Senses is een bij on er resta rant 

aar e c e  persoonlijk et iner naar  ke e berei t  ok is et ogelijk 

o  ro antisc  te ineren in een priv cabana op et stran  anneer  

al pension boekt  ee t  e ke e it le ents en  versc illen e resta rants 

op et eilan  (op loopa stan  o  per korte ta irit)   betaling in et otel is 

alleen ogelijk per cre itcar  o  pinpas ( aestro)

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ijn o ern ingeric t et kingsi ebe  o   

eensi ebe en en voor ien van aircon itioning  atscreen tv  A

l c t lters  pla on ventilator  tele oon  ko e t ee et aciliteiten  inibar (op 

aanvraag)  kl isje  strijk aciliteiten en i o ockingstation  In e ka er ligt een 

i a  o  ge ren e  verblij  van iverse services gebr ik te aken  a ka er 

et inloop o c e  e Taravle gel ee t een eigen receptie en ontbijtresta rant  

Tweepersoonskamer (ca    a   vol )  et kingsi ebe  a ka er et 

inloop o c e  alkon o  terras en ij elings it ic t over e t in

Superior Kamer (ca    a   vol )  et balkon en it ic t over e t in  

Deluxe Kamer (ca    a   vol )  kingsi ebe  it oek en ee ic t

Bungalow Suite (ca    a   vol )  gelegen in e t in et terras  

ingsi ebe  kitc enette  agnetron  ok boekbaar et it ic t op et stran  

Junior Suite (ca    a   vol )  gelegen op e e en e ver ieping  oon  

en slaapka er et  eensi ebe en  eetta el en ke ken  alkon et ee ic t

Tara Suite (ca    a   vol )  raaie s ite et oon  en slaapka er et 

kingsi ebe  gesc ei en oor een sc i e r  Voor ien van it oek et so a  

strijk aciliteiten en kitc enette  root balkon o  terras et rontaal ee ic t  

Tara Penthouse Suite (ca    a   vol )  op e bovenste ver ieping et 

oonka er et eet oek en slaapka er et kingsi ebe  Volle ig ingeric te 

ke ken  e ba ka er et ba  en inloop o c e  root terras et agbe en 

en antastisc  it ic t over ee  riv cabana (rieten palapa) op et stan

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Ar ba  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er

S perior ka er

Tara S ite

Hone moon: es c a pagne en snacks  c ocola e en elijksgesc enk bij aanko st

elkomstattentie: glas c a pagne bij aanko st

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslag voor al pension  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl   Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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324 - SILVERJET VAKANTIES

ARUBA  ranjesta

RENAISSANCE WIND CREEK ARUBA RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �

 Ocean King Kamer

et enaissance in  reek Ar ba esort ee t een itsteken e ligging in 

ranjesta  et resort bestaat it t ee ge eeltes et elk n eigen s eer en 

aciliteiten  et a lts onl  enaissance arina otel ligt aan e bo levar  van 

ranjesta  en ee t gerenoveer e ka ers  e enaissance cean S ites liggen 

ca    ver er  irect aan ee en is i eaal voor ge innen et kin eren  asten 

k nnen e cl sie  gebr ik aken van enaissance Islan  it priv eilan  et 

stran aciliteiten is per boots ttle in ca   in ten varen te bereiken  ier 

tre t  een van Ar ba s eest sc itteren e priv stran en aar a ingo s vrij 

ron lopen  a  elke  in ten vertrekt er een gratis boots ttle van it et 

arina otel en e cean S ites  e l c t aven ligt op ca   a to in ten

FACILITEITEN 
o el et arina otel als e cean S ites besc ikken over een o erne 

receptie en lobb  lo nge en iverse e ba en  n e ba  in et arina 

otel en t ee bij e cean S ites  T ee casino s en bars  ata ingo i s l b 

(  jaar) et veel activiteiten  e raaie keanos Spa in et arina otel 

bie t een scala aan sc oon ei sbe an elingen en assages  et enaissance 

Islan  ee t t ee ooie itte an stran en  een resta rant en tness  en 

atersport ogelijk e en  et resort bie t iverse resta rants van in or eel 

tot go r et en van klassiek tot tren  resco gesit eer  in e cean S ites 

voor ontbijtb et en t e a iners en  S it s Steak  op o se voor  

la carte iner  apaga o ar  rill op et enaissance Islan  et it ic t op 

Ig ana eac  e tren  bar l e in et arina otel staat beken  o  ijn l e 

artini s en bie t een versc ei en ei  aan gerec ten van tapas tot s s i  In 

T e o nge or en e ele nac t lic te aaltij en geserveer  en is er live

entertain ent tot e on eer opko t  A ari s voor aribisc e specialiteiten 

en verse visgerec ten  et eer an  inkels  ca s en resta rants is e 

enaissance all t s oppingpara ijs van Ar ba

ACCOMMODATIE
et enaissance arina otel besc ikt over  o erne ka ers  Voor ien van 

kingsi ebe  aircon itioning  kl isje en atscreen tv  a ka er et ba o c e 

en rans balkon  et arina otel is toegankelijk voor gasten vana   jaar  

Resort Kamer (ca    a   vol )  et it ic t over et atri

Island View Kamer (ca    a   vol )  et it ic t over ranjesta

Ocean King Kamer (ca    a   vol )  et ge eeltelijk it ic t over 

e ba  en ee

Presidential Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  oon eetka er 

en kitc enette  Slaapka er et kingsi ebe  ba ka er et jac iba  en 

separate o c e  en e slaapka er et  t inbe en en ba ka er et 

separate o c e  alkon et ee ic t  i o sineservice binnen e erlan  

inbegrepen

e Ocean Suites bestaan it  r i  ingeric te s ites  Voor ien van 

aircon itioning  atscreen tv  tele oon  strijk aciliteiten  koelkastje  kl isje  

ko e t ee et aciliteiten en agnetron  a ka er et ba o c e  e cean 

S ites ijn gesc ikt voor o el koppels als ge innen et kin eren

Island Suite (ca    a   pers )  slaapka er et kingsi ebe  oonka er 

et t eepersoonsslaapbank  alkon et it ic t over ranjesta

Ocean Suite (ca    a   pers )  slaapka er et kingsi ebe  r i e 

oonka er et t eepersoonsslaapbank en balkon  et ee  o  e ba ic t

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van Ar ba  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en 

naar e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

esort a er  arina To er

cean ing a er  arina To er

Islan  S ite  cean S ites

cean S ite  cean S ites

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslag voor all incl sive  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl   Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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325 - SILVERJET VAKANTIES

al  eac    ARUBA

HILTON ARUBA CARIBBEAN RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  � 

Tuinzicht Kamer

ilton Ar ba aribbean esort ver elko t aar gasten et een ge eel nie e 

look  it tropisc e resort ee t een bevoorrec te ligging aan et ooiste stran  

van Ar ba en ligt in et art van een eel erige t in van  a et atervallen 

en e otisc e lag nes  en eer co pleet resort et veel aciliteiten en ook erg 

gelie  bij a ilies et kin eren  ranjesta  en e l c t aven liggen op ca   

a to in ten  p ca   k  a stan  ligt e gol baan Tierra el Sol

FACILITEITEN
In e raaie t in liggen e e ba en et een poolbar en onneterrassen  ok 

e bij on er ooie en itsteken  ver org e orea Spa ligt in e t in en bie t 

een r i e ke e aan sc oon ei sbe an elingen  sa na en stoo ba  o erne 

tnessr i te  e ki scl b is geopen  van  r (tegen betaling)  et 

resort besc ikt over een aantal itsteken e resta rants  illigan s is gelegen 

langs et stran  en bie t  tij ens e l nc  ke e it visgerec ten en sala es  

et ag na resta rant naast e oet aterlag ne is geopen  in e oc ten  voor 

een itgebrei  ontbijtb et  scar arket in e lobb  voor ko especialiteiten  

patisserie en sala es o  ee te ne en  ira Solo ar voor tropisc e cocktails  

agelijks app  o r en live iek  asta a  bij et e ba  serveert 

rankjes en kleine snacks  e s eer en ge ellig ei  tij ens app  o r is een 

be oek aar  Voor et iner is er e S nset rill  o el binnen als b iten op 

et terras k nt  genieten van visgerec ten en steaks van e grill  

ACCOMMODATIE
e  elegant ingeric te ka ers en s ites ijn ver eel  over rie gebo en 

(Ar ba  onaire en ra ao Toren)  ij ijn voor ien van aircon itioning  tele oon  

atscreen tv  ko e t ee et aciliteiten  koelkastje en kl isje  a ka er et 

inloop o c e  alkon o  terras  Slaapka er et kingsi ebe  ( a   pers ) o   

eensi ebe en (alleen in Ar ba Toren  a   pers )  e s ites ijn voor ien 

van een kingsi ebe  e ka erbe etting is op basis van e aan e ige be en

Gedeeltelijk Tuin icht Kamer (ca   )  lager gelegen in e t in

Tuin icht Kamer: in e onaire o   ra ao Toren  et balkon

Gedeeltelijk ee icht Kamer  oger gelegen in e onaire o  ra ao Toren  

elu e Kamer ee icht  gelijk aar ig aar et it ic t over t in en ee

Gedeeltelijk ee icht Kamer Aruba Tower (ca   )  balkon et ee ic t

elu e Kamer ee icht Aruba Tower  et rontaal ee ic t

Palm Beach Club Aruba Kamer (ca    a   pers )  op e e ver ieping 

van e Ar ba Toren  et toegang tot e al  eac  l b  een lo nge et 

ontbijtresta rant  apjes  rankjes en een a ternoon tea  In e avon  cocktails 

en canap s  Incl sie  een palapa  (ligbe  et parasol) op et stran

Bonaire Suite (ca    a   pers )  l e e s ite  oonka er et so abe  

en slaapka er et kingsi ebe  ooi it ic t over e tropisc e t inen en et 

e ba  elegen in e onaire Toren  oekbaar et balkon o  rans balkon

Curaçao Suite (ca   )  in e ra ao Toren  Aparte oon  en slaapka er   

root balkon et t in ee ic t o  et resort ic t  

Aruba Tower Oceanfront Suite (ca   )  slaapka er et kingsi ebe  en 

oonka er et eensi e so abe  it oek  a ka er et inloop o c e  

root terras et ligbe en et t in ee ic t  o binatie ogelijk et een 

e eeltelijk ee ic t a er Ar ba Toren

Palm Beach Club Ocean Front Suite  sc itteren e s ite incl sie  e l b o nge

Penthouse Suite (ca    a   pers )  in e Ar ba Toren op e bovenste 

ver ieping et groot terras van   en een sc itteren  it ic t  Voor ien van 

 slaap  en ba ka ers aarvan  et een eenpersoonsbe  iante oonka er

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar 

en van Ar ba  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter plaatse van en naar e 

l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

e eeltelijk T in ic t a er

el e a er ee ic t

ra ao S ite

Vroegboekkorting  kortingen van   en  gel en in iverse reisperio es  

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen en aanbie ingen  vraag  reisa vise r 

o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Huge! In Amerika is alles groot. Een reis naar de 

Verenig e Staten staat an ook altij  s nonie  

aan een opeenstapeling van intense ervaringen en 

indrukken: ‘Never a dull moment!’ Het is een land 

van superlatieven en contrasten, waardoor alle 

zintuigen van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat 

maximaal worden getriggerd. 

Op weg naar één van de vele bezienswaardigheden 

en attracties zult u merken dat alleen al het 

straatleven van de Amerikaanse steden tot de 

verbeelding spreekt: zakenlieden die druk gebarend 

een taxi proberen aan te houden, putdeksels 

aar stoo a pen it al en  en een lange rij 

ac ten en voor e beste on t baker  van e 

ijk  et ijn beel en ie ie ereen kent it e l  

en u soms ineens het gevoel geven zelf in het decor 

te ijn belan     

NEW YORK
o nto n an attan  roa a  all Street  

Ti es S are  rookl n ri ge  entral ark  et 

vrij ei sbeel  en e vele kanariegele ta i s  ok ie 

er nog nooit was, kent de vele hoogtepunten die ‘The 

Big Apple’ te bieden heeft. De stad der steden mag 

nat rlijk niet ontbreken in et Silverjet aanbo  e 

diversiteit van exclusieve restaurants, theaters en 

sea is ier bijna on itp ttelijk  

Voor s oppers is e ge ellige ijk So o t e place 

to be’. Luxe winkelen doet u dan weer in Fifth 

Avenue, waar Louis Vuitton, Gucci, Dolce & Gabbana, 

ra a  ole  Ar ani  en i  artier en Versace een 

vestiging ebben  et jongste ste enbo project is 

et per o erne son ar s  at gebo  is 

boven een spoorwegemplacement. 

e  ork is nat rlijk bij itstek e sta  van e 

olkenkrabbers  et letterlijke oogtep nt is T e 

Edge, het hoogste observatieplatvorm van het 

estelijk al ron  In r k ekken e it ic ten ee t 

u ook vanaf de Rockefeller One, het Empire State 

nt ek et lan  van e onbegrens e ogelijk e en en aak een reis naar n van e veel ij ige ste en in et noor oosten  In et c lt rele 

oston k nt  naar artenl st op oek naar e oorsprong van e A erikaanse staat  in e etropool e  ork ervaart  e ltie e A erican 

a  o  li e  en in et co pacte as ington aant  ic  i en op et A erikaanse politieke toneel  e ste en  et elk een ge eel eigen 

karakter  ijn oor n nabije on erlinge ligging itsteken  te co bineren   kans o   A erican rea  aar te aken

il ing en nat rlijk et ne orl  bservator  

in et erre en orl  Tra e enter  ee t  vooral 

ook een kijkje bij et in r k ekken e T in To ers 

e orial en et bijbe oren e se  n ie e 

drukte even wil ontvluchten kan naar believen uren 

ron olen in entral ark  e beroe e groene 

long van de metropool.

BOSTON
Boston is een verrassend leuk alternatief voor New 

ork  e sta  is al in  gestic t en gebo  oor 

kolonisten uit met name Engeland, Ierland en Italië, 

en staat aan de basis van de Amerikaanse revolutie. 

Veel gebouwen en locaties uit de periode van de 

na ankelijk ei soorlog ijn intact gebleven  et 

is echter niet alleen één van de oudste, maar ook 

n van e s eervolste en rijkste ste en van e 

Verenigde Staten. 

ean To n   ie bijnaa  ko t voort it e lie e 

van de eerste kolonisten voor baked beans - is 

aarnaast een belangrijk c lt reel centr  et 

oston S p on  rc estra en et oston allet 

ijn erel beroe  e avensta  kent een 

raaie ka e en een baai et i llisc e eilan en 

en itsteken e err verbin ingen  oven ien is 

Boston een compacte stad, waardoor nagenoeg 

alles op loopafstand te bezoeken is. 

De Freedom Trail is een 4-kilometer lange wandeling 

langs de diverse historische hoogtepunten. De route 

loopt letterlijk als een ro e lijn over e trottoirs 

van et centr  ack a  is een ge ellige en 

tren  b rt ie beken  staat o  ijn roo br ine 

Victoriaanse huizen. Hier kunt u gezellig dineren of 

uw ogen de kost geven in de exclusieve galerieën. 

ok een kijkje op e ca p s van e be aa e 

arvar  niversit  ag niet ontbreken tij ens 

een bezoek aan de hoofdstad van de staat 

Massachusetts.

WASHINGTON DC
Omdat het regeringscentrum van de Verenigde 

Staten geen oogbo  kent  oet et bijna ropees 

aan  p et eorge as ington on ent na  at 

ge ij  is aan e eerste presi ent van A erika  ag 

geen enkel gebo  ier oger ijn an et apitool  

waar de Senaat en het Huis van Afgevaardigden 

zetelen. Hoe anders dan het wolkenkrabber-

para ijs in e  ork  

et classicistisc e iterlijk van it ar er ankt 

as ington aan aar arc itecten  ie ic  bij et 

scheppen van het machtscentrum van de ‘Nieuwe 

erel  over i elijk ori nteer en op et o e 

o e en At ene  e ensen ier ijn ontspannen  

as ington  is een vrien elijke sta  on ain  

on er arrogant te ijn  

rootste blikvanger van et centr  is nat rlijk 

de drie kilometer lange promenadeboulevard 

National Mall: het politieke en culturele hart van 

de natie, waaraan het parlement is gevestigd, de 

regerings etel in et itte is en enkele van e 

belangrijkste on enten en sea van et lan  

oals e ational aller  o  Art en et ational 

se  o  A erican istor  

as ington besc ikt over iverse iconisc e 

restaurants, waar u kunt genieten van het allerbeste 

dat culinair Amerika te bieden heeft. Maar… ‘do 

like the locals’, en geniet ook eens van een snack 

bij n van e vele oo tr cks ie er aan e bre e 

bo levar s te vin en ijn  

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

agte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag

WASHINGTON D.C.

New York City

Boston

Canopy by Hilton Boston Downtown

Fairmont Copley Plaza

The KnickerbockerConrad New York
Downtown

Fairmont 

Waldorf Astoria 
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AMERIKA  e  ork

THE KNICKERBOCKER
CITY | DESIGN | HERITAGE

�  �  �  �  � 

Executive Suite

The Knickerbocker is het eerste luxehotel aan Times Square. Tussen de felle 

neonverlic ting van roa a  en e r st van r ant ark is et otel een iconisc  

e  orks erkenningsp nt  gevestig  in een istorisc   ver iepingen tellen  

pan  et ea Art gevel  et nickerbocker otel er  in  gebo  en 

in  itgeroepen tot on ent  nkele jaren gele en is et pan  ge eel 

en in oude luister gerenoveerd. Het hotel beschikt over een restaurant, bar en 

tnesscentr  Vana  et raaie akterras ee t  een niek it ic t over et 

br isen e centr  van e  ork  e beroe e t eaters aan roa a  liggen 

op loopa stan  van et otel  e internationale l c t aven van e  ork ( ) 

ligt op ca   k

FACILITEITEN
Door het gebruik van luxueuze en hoogwaardige materialen is de afwerking van 

het interieur van het hotel in alle geledingen indrukwekkend. The Knickerbocker 

ver elko t aar gasten in een r i e eigentij se lobb  et een ge el  

metallic plafond, verlichte plafondpanelen en een lichte marmervloer. In 

de avond verandert de bar van breccia capraia-marmer in een glamoureuze 

cocktaillo nge  et prestigie e arlie al er esta rant op e vier e 

ver ieping kent  itplaatsen en is een otspot voor e lokale jetset  e St  

lo  o nge op e akver ieping kent een nieke binnenbar  voor ien van 

zilveren metallic afwerking rond een houten dansvloer. Hier worden ’s avonds 

e beste cocktails geserveer  ter ijl  geniet van et it ic t op et br isen e 

Times Square.

ACCOMMODATIE
e gerenoveer e  co pleet ingeric te en stijlvolle ka ers van l e otel 

The Knickerbocker, waaronder diverse suites, hebben alle een strakke en 

e en aagse itstraling en ijn veelal voor ien van oge pla on s  e ren en 

ra en  aar oor een bij on er gevoel van r i te or t gecre er  et op 

aat ge aakt e bilair  e eiken o ten a erking  en sto en et rijke te t r 

ragen bij aan e nieke a biance    n  voor aken o  ple ier naar e  

ork it  reist  in T e nickerbocker vin t  al et co ort van t is binnen 

handbereik: van ultramoderne verlichtingstechnologieën tot de exclusieve 

ba pro cten van pti e

Deluxe Kamer (ca    a   vol )  o erne en stijlvol ingeric te ka er 

et co ortabele ba ka er  een kingsi ebe  en koelkastje

Junior Suite (ca    a   vol )  l e nior S ite  voor ien van een 

kingsi ebe  ijne it oek et slaapbank  co ortabele ba ka er en koelkastje

Junior Hoeksuite (ca    a   vol )  stijlvolle nior S ite et kingsi ebe  

slaapbank  koelkastje en it ic t op Ti es S are  roa a  o  n  Street)

Executive Suite (ca    a   vol )  l e ka er et kingsi ebe  en it oek  

en s ite ba ka er en koelkastje

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies  vliegreis naar  en 

van e  ork  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er van en naar e l c t-

haven..

Kamertype apr jun aug okt

el e a er

nior S ite 

nior oeks ite

it otel anteert een verplic te otelbij rage  ie ter plaatse oet or en a gereken  In or-

eer bij on e r  Travel ons ltants over e act ele oogte van e bij rage per acco o a-

tie per nacht en welke diensten hiervoor geleverd worden.

In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et in A erika so s nog voor at een otel niet e 

volledige service kan bieden die u doorgaans van de door ons geselecteerde hotels gewend bent, 

aar oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak or t aangebo en  er geen ko erservice 

aan e ig is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  it kan van tij  tot tij  en van otel 

tot hotel verschillen.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Luxe Hoeksuite
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e  ork  AMERIKA

CONRAD NEW YORK DOWNTOWN
CITY | DESIGN | FAMILY

�  �  �  �  �

Luxe Hoeksuite

ilt  niet i en in e r kte itten  aar toc  centraal  an is et sterren 

onra  otel e  ork o nto n een per ecte ke s  et s ite otel ligt aan e 

son rivier in o nto n an attan  op korte a stan  van e iconisc e ijken 

Tribeca  reen ic  Village  ina To n en So o  ok e beroe e rookl n 

Bridge is op relatief korte afstand gelegen. Het geheel gerenoveerde hotel bevindt 

ic  op slec ts vij on er  eter van et gloe nie e ne orl  Tra e enter 

en bie t een r i e collectie k nst erken  ie ebbers van s oppen ijn ier aan 

et j iste a res  ant irect tegenover et onra  otel e  ork o nto n 

loopt  o et o erne inkelcentr  rook el  lace binnen  en op slec ts 

 eter ligt et l e est el  orl  Tra e enter  eniet van een iner in et 

o erne oteleigen Atrio ine ar  esta rant o  van et ac tige it ic t 

van it e beroe e oop  oop  oo top ar  e internationale l c t aven van 

e  ork bevin t ic  op ca  n r rij en

FACILITEITEN
et in r k ekken e en toren oge centrale atri  van T e onra  e  

ork o nto n is niek  en erbergt iverse in r k ekken e sc lpt ren en 

kle rrijke k nst erken  et inpan ige resta rant Atrio besc ikt een stijlvolle 

ijnbar en serveert e iterrane gerec ten  In e sei oensgebon en roo topbar  

k nt  bij ooi eer genieten van een cocktail et it ic t op e son rivier 

en et Vrij ei sbeel    k nt tevens gebr ik aken van e conci rgeservice  

roo service en et rs tnesscenter

ACCOMMODATIE
In e  risse slaap  en lee r i tes van et onra  e  ork o nto n 

ervaart u alle moderne voorwaarden van een luxehotel: van het fraaie uitzicht 

op e son rivier  e r i e inloop regen o c e en eigen ko e oek tot et 

ocean ater lters stee  op e ka er  Alle s ites bie en een r aa  

co ort in aast resi enti le a biance  e gastenverblijven van s ite otel 

onra  e  ork o nto n ijn voor ien van een aparte oon  en slaapka er  

 atscreen tv s  l e spa ba ka er en een espressoapparaat  e l ere 

s ites ijn kos opolitisc  ingeric t  ebben een eetta el  i ac co p ter  

hardhouten vloer en een fraai uitzicht over de stad. Voor grotere gezelschappen 

en ge innen ijn er iverse s ite t pen et t ssen e r besc ikbaar  So ige 

s ites kijken it op son rivier

Deluxe Suite (ca    a   vol    kin )  o ern ingeric te s ite  

Slaapka er et  kingsi ebe  o   eensi ebe en  oonka er et 

slaapbank, badkamer met regendouche.

Suite Rivier icht (ca    a   vol    kin )  slaapka er et een 

kingsizebed, woonkamer met slaapbank en uitzicht op de Hudson-rivier.

Executive Suite (ca    a   vol )  r i e risse en co ortabele s ite  

Slaapka er et  kingsi ebe  o   eensi ebe en

Luxe Hoeksuite (ca    a   vol )  e tra grote s ite et ar o ten 

vloeren, slaapkamer met kingsizebed en gelegen op een hoek met uitzicht op 

atter  ark it

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies  vliegreis naar  en 

van e  ork  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er van en naar e l c t-

haven.

Kamertype apr jun aug okt

el e S ite 

S ite ivier ic t 

ec tive S ite 

e oeks ite

In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et in A erika so s nog voor at een otel niet e 

volledige service kan bieden die u doorgaans van de door ons geselecteerde hotels gewend bent, 

aar oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak or t aangebo en  er geen ko erservice 

aan e ig is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  it kan van tij  tot tij  en van otel 

tot hotel verschillen.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  
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AMERIKA | Boston

CANOPY BY HILTON BOSTON DOWNTOWN
ACTIVE | BOUTIQUE | CITY

�  �  �  �   DELUXE 

Premium Kamer

et anop  b  ilton oston o nto n is een ris en co ortabel otel 

midden in het centrum van Boston. Het spiksplinternieuwe onderkomen - de 

opening von  plaats in aart   ligt nabij e istorisc e ijk ort  n  

staat op een rustige hoek van een levendige buurt, en wordt omgeven door 

markten, restaurants en parken. Het boutiquehotel biedt een ruime lichte 

lounge en een sfeervolle bar/restaurant. In het district Boston Downtown is het 

nanci le centr  van e sta  gevestig  als e e veel istorisc e pan en en 

be iens aar ig e en  aar oor e ijk bestaat it een contrasteren e i  van 

o erne oogbo  en ee eno e arc itect r  p o nto n rossing ijn 

veel warenhuizen, kledingwinkels, steakhouses, visrestaurants en klassieke 

p bs gevestig  et be aa e T  ar en  et overn ent enter  e ane il 

all en e ree o  Trail ijn ook op loopa stan  gelegen  An ere pop laire 

be iens aar ig e en in e b rt van anop  b  ilton oston o nto n ijn 

l  State o se  sto  o se  l  ort  rc  en ing s apel an  r ing 

Ground. De internationale luchthaven van Boston is op slechts 4 kilometer 

afstand gelegen.

FACILITEITEN
et anop  b  ilton oston o nto n besc ikt over een bar  tnessr i te  en 

een r i e en s eervolle ge eensc appelijke lo nge  Voor et ontbijt en iner 

(A erikaanse en ranse ke ken) k nnen gasten terec t in et brasserie stijl 

café Rose Town Kitchen & Bar. Hier kunt u ‘s avonds tevens genieten van een 

i rankje van e itgebrei e cocktailkaart o  van n van e geselecteer e 

ijnen en iske s  e gasten van anop  b  ilton oston o nto n k nnen 

voor een sig tseeing to r  gratis gebr ik aken van een otel ets

ACCOMMODATIE
Alle risse  ka ers en s ites van et anop  b  ilton oston o nto n ijn 

ingericht met grote ramen en lichte kleuren, en voorzien van airconditioning, 

sc rij ta el  kl isje  koelkast  atscreen tv  en ko e t ee et aciliteiten en 

ba ka er et o c e  So ige ka ert pen k nnen or en gekoppel  et 

een t ssen e r  ok ijn er ka ers besc ikbaar et een balkon en o  it ic t 

op de stad.

Tweepersoonskamer (ca    a   vol )  lic t en o ern ingeric te 

ka er et kingsi ebe  o   eensi ebe en  Incl sie  espresso apparaat en 

koelkast. Badkamer met bad of douche.

Premium Kamer (ca    a   vol )  iets r i ere t eepersoonska er et 

kingsi ebe  o   eensi ebe en en it ic t op e sta

Suite (ca    a   vol    kin )  et aparte itka er en so abank  

espresso apparaat  ba ka er et o c e  ba jassen  en slaapka er et 

kingsizebed.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar  en van Boston, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer van en naar de 

luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

T eepersoonska er

re i  a er

S ite

In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et in A erika so s nog voor at een otel niet e 

volledige service kan bieden die u doorgaans van de door ons geselecteerde hotels gewend bent, 

aar oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak or t aangebo en  er geen ko erservice 

aan e ig is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  it kan van tij  tot tij  en van otel 

tot hotel verschillen.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Deluxe Kamer

326-333 USA / STEDEN.indd   330 07-12-2022   12:41

https://www.silverjet.nl/overzicht-lijst?term=CANOPY+BY+HILTON+BOSTON


331 - SILVERJET VAKANTIES

Boston | AMERIKA

FAIRMONT BOSTON COPLEY PLAZA
CITY | CULINAIR | HERITAGE

�  �  �  �   DELUXE

et gereno eer e air ont oston ople  la a otel ligt in et artje 

van e istorisc e ijk ack a  op steen orp a stan  van e beroe e 

be iens aar ig e en eacon ill  oston blic ibrar  Trinit  rc  en e 

e cl sieve boetieks in e b r  Street  et otel sta t it  en besc ikt 

over een aast ajest e e arc itect r en inric ting  ier bent  in goe  

ge elsc ap  ant et ople  la a otel ee t ree s vele beroe e en 

ontvangen  aaron er o n ennon  rank Sinatra  ciano avarotti  en alle 

A erikaanse presi enten sin s illia  o ar  Ta t  li abet  Ta lor en ic ar  

rton ko en et ople  la a als on erko en voor n elijksreis  et ijn 

ro antisc e setting en tal van resta rants in e b rt  is et air ont ople  

la a een per ecte itvalsbasis voor een ste entrip naar e oorsprong van e 

A erikaanse revol tie  e l c t aven van oston ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
et iconisc e otel  at istorisc e gla o r co bineert et e en aagse air  

besc ikt over een groot en o ern tnesscenter op e bovenste etage en een 

e c rsiebalie  oo service  kin eroppas en conci rge iensten ijn eveneens 

besc ikbaar  Voor e rei igers ie eer privac  en co ort ensen  bie t et 

otel aar air ont ol  evel  een e cl sieve li est le otelver ieping et 

eigen receptie  persoonlijke service en toegang tot e ol  o nge  et s eervolle 

en inpan ige resta rant A  ang ar en itc en is ook bij e locals  pop lair  

en bie t een itgebrei e en e cl sieve kaart et (vis)specialiteiten it e regio  

ACCOMMODATIE
ostons jaar o e gran e a e bie t  s aakvol ingeric te  rookvrije 

ka ers  aaron er  elegante s ites  ie alle ijn voor ien van aircon itioning  

t ee  en ko e aciliteiten  sc rij ta el  strijk aciliteiten  atscreen tv en koelkast  

Fairmont Kamer (ca    a   vol  en  kin )  s eervolle ka er et  

 eensi ebe en

Deluxe Kamer (ca    a   vol  en  kin )  co ortabele 

tweepersoonskamer met  kingsizebed.

Singature Kamer (ca    a   vol  en  kin )  r i e ka er et 

 eensi ebe en en it oek

FAIRMONT GOLD
e air ont otelgro p ee t in al aar otels een e cl sieve li est le

ver ieping  e e air ont ol  evel kent veel privac  en bie t aar gasten 

een nieke otel binnen een otel ervaring  et toege ij e air ont ol

tea  stree t ernaar et oogste nivea  van persoonlijke service te bie en aan 

elke air ont ol  gast  e e VI service begint op et o ent at  aanko t 

bij e eigen receptie van e air ont ol ver ieping  Ie ere ka er en s ite 

op e air ont ol etage is elegant ont orpen  aarbij istorie is ver eng  

et e en aags c ic  asten van air ont ol  krijgen agelijks ontbijt  ors 

d’oeuvres in de avond en toegang tot de privé club lounge.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies  vliegreis naar  en 

van Boston, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

air ont a er 

el e a er 

Signat re a er

In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et in A erika so s nog voor at een otel niet e 

volledige service kan bieden die u doorgaans van de door ons geselecteerde hotels gewend bent, 

aar oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak or t aangebo en  er geen ko erservice 

aan e ig is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  it kan van tij  tot tij  en van otel 

tot hotel verschillen.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag 

 reisa vise r o  be oek silverjet nl  e prij en voor ka ers en s ites op e air ont 

ol etage ijn op aanvraag  

Deluxe Kamer
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AMERIKA  as ington

FAIRMONT HOTEL WASHINGTON DC
CITY | CULINAIR | DESIGN

�  �  �  �   DELUXE 

Deluxe Tweepersoonskamer

et stijlvolle air ont otel as ington  ligt in et o ie e istrict est 

n  op korte a stan  van et istorisc e eorgeto n  een c ar ante ijk 

et arc itect r in e erale stijl  prac tige geplavei e straten en l e o e  

en designwinkels. De culinaire cultuur van Georgetown wordt gekenmerkt 

door chique eetgelegenheden en visrestaurants aan het water. Het moderne 

en stijlvolle otel is onlangs in ijn ge eel gerenoveer  en erbergt een 

in r k ekken e lobb  en s eervolle (en s inters ver ar e) binnent in et 

terras en bar   air ont otel as ington  ligt op t intig in ten loopa stan  

van et itte is en et incoln e orial aan et ein  van e beroe e 

ational all  e l c t aven bevin t ic  op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
et air ont as ington  bie t aar gasten cocktaillo nge  gel isselkantoor  

conci rge  (laptop)kl isjes bij e receptie en sto erij asserijservice  n er 

e recreatieve aciliteiten van et otel be oren een binnen e ba  jac i  

sa na  tnesscenter et s as  en rac etballbanen (tegen betaling)  e 

dagspa biedt een scala aan schoonheidsbehandelingen en beschikt over een 

eigen sapbar en lounge. Het hotel beschikt tevens over het Restaurant Juniper, 

aar voorna elijk tra itionele A erikaanse gerec ten et een o erne t ist 

worden geserveerd. 

ACCOMMODATIE
et otel besc ikt over  in ivi eel ingeric te ka ers  aarvan  elegante 

s ites  e ecoraties ijn ge ij  aan et politieke toneel in as ington en e 

A erikaanse gesc ie enis  e ka ers van T e air ont as ington  ijn 

voor ien van een atscreen tv et kabel en ers  een sc rij ta el en ba jassen

Fairmont Kamer (ca    a   vol )  e e ka er et kingsi ebe  en 

it ic t op e sta  ee t een inc  atscreen tv et kabel en ers  een 

inibar  aircon itioning en ba jassen

Deluxe Kamer (ca    a   vol )  e o erne el e ka ers ijn voor ien 

van elegant meubilair, een rustgevend kleurenschema en lokaal geïnspireerde 

k nst erken  e besc ikken over  eensi ebe en en ebben it ic t op e 

binnentuin. 

Capital Suite (ca    a   vol    kin )  e e s ite is op e oek gelegen  

heeft uitzicht op de stad en beschikt over een apart woongedeelte met eettafel 

en bank  e l e en r i e s ites  ie ijn ingeric t et elegant e bilair en 

plaatselijk ge nspireer e k nst  cre ren e per ecte pie a terre voor ie ere 

reiziger.

FAIRMONT GOLD
e air ont otelgro p ee t in al aar otels een e cl sieve li est le

ver ieping  e e air ont ol  evel kent veel privac  en bie t aar gasten 

een nieke otel binnen een otel ervaring  et toege ij e air ont ol

tea  stree t ernaar et oogste nivea  van persoonlijke service te bie en aan 

elke air ont ol  gast  e e VI service begint op et o ent at  aanko t 

bij e eigen receptie van e air ont ol ver ieping  Ie ere ka er en s ite 

op e air ont ol etage is elegant ont orpen  aarbij istorie is ver eng  

et e en aags c ic  asten van air ont ol  krijgen agelijks ontbijt  ors 

d’oeuvres in de avond en toegang tot de privé club lounge.

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies  vliegreis naar  en 

van as ington lles  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er van en naar e 

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

air ont a er 

el e a er 

apital S ite

In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et in A erika so s nog voor at een otel niet e 

volledige service kan bieden die u doorgaans van de door ons geselecteerde hotels gewend bent, 

aar oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak or t aangebo en  er geen ko erservice 

aan e ig is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  it kan van tij  tot tij  en van otel tot 

hotel verschillen.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag 

 reisa vise r o  be oek silverjet nl  e prij en voor ka ers en s ites op e air ont 

ol etage ijn op aanvraag  

Junior Suite
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as ington  AMERIKA

WALDORF ASTORIA WASHINGTON DC
CITY | CULINAIR | HERITAGE

�  �  �  �  �

Junior Suite

et al or  Astoria is erel ij  beken  van ege aar elegante l e otels en 

itsteken e service  Vorig jaar ee t et keten ook aar ortel gesc oten in 

as ington  en el in n van aar eest iconisc e gebo en  et l  ost 

ce  een arc itectonisc e sc at it  ie een over el igen e gran e r 

itstraalt en is opgeno en in et ational egistr  o  istoric laces  is onlangs 

eringeric t als T e al or  Astoria as ington  et prestigie e otel ligt 

i en in et centr  aan e bre e enns lvania Aven e  precies t ssen et 

itte is en et apitool  en op slec ts tien in ten an elen van apital 

ne Arena en it  enter  et aar l e inkels en c i e resta rants  ok 

veel van e belangrijkste be iens aar ig e en en sea van e A erikaanse 

hoofdstad liggen op loopafstand van het monumentale hotel. De internationale 

l c t aven van as ington lles is op ca   k  a stan  gelegen  

FACILITEITEN
e voor ieningen bestaan on er eer it een rs receptie  roo  en 

conciërgeservice. In de Spa, met zes luxe behandelkamers, waaronder een 

s ite voor koppels en een r stgeven e i ala a o tt erapier i te  k nt   

geest  lic aa  en iel verjongen  ocktails or en geserveer  in et ac tige 

atrium onder de glinsterende kristallen kroonluchters van de karakteristieke 

bar eacock Alle  In e e paleiso geving k nt  ook proeven van elegante 

gerec ten et verse k aliteitspro cten  en een onberispelijke ijnselectie  ie 

tij ig reserveert kan genieten van e gene gten van c e kok ais ke aka a a 

in het met een Michelin-ster bekroonde Sushi Nakazawa. In restaurant The 

Bazaar kunt u unieke culinaire ervaringen opdoen met de baanbrekende 

kookkunsten van de met een Michelin-ster bekroonde chef José Andrés. Voor 

 co ort  ge ak en privac  is in roo  ining  r per ag besc ikbaar  

ACCOMMODATIE
e  l e ka ers en s ites in et al or  Astoria as ington  ebben 

elk n nieke karakter  en ijn ingeric t et een o erne kijk op e klassieke 

grootsheid van de Amerikaanse hoofdstad. De ruime kamers en suites behoren 

tot e grootste van e sta  In e gastenverblijven ijn veel istorisc e ele enten 

van et oorspronkelijke ecor ic tbaar  aaron er e statige assie  o ten 

e ren  la brisering en oge ra en  Veel ba ka ers ijn voor ien van een ba  

van twee meter en een aparte inloopdouche.   

Tweepersoonskamer (ca    a   vol    kin )  l e  lic te en elegant 

ingerichte kamer met klassieke meubels, kingsizebed, airconditioning en 

Nespresso-apparaat.

Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  ka er et istorisc e accenten  

fraai houtwerk, kroonluchters, klassieke inrichting en een kingsizebed. Deze 

kamers hebben een spa-badkamer met een douche met glazen wanden en een 

dubbele wastafel met prachtig marmer.

Junior Suite (ca    a   vol )  e ka ers et it ic t op e sta  ijn 

klassiek ingeric t en ebben een rijkelijk ge e bileer e it oek en sc rij ta el  

De historische accenten en moderne voorzieningen zorgen samen voor een 

serène ambiance. Geniet van een spa-badkamer met een groot bad, een douche 

met glazen wanden en een dubbele wastafel van prachtig marmer.

Capitol Suite (ca    a   vol )  et prac tig it ic t op enns lvania 

Aven e en et apitool  e s ite besc ikt over t ee volle ig ar eren 

badkamers, een grote woonkamer met een directiebureau, grote ramen en een 

aparte slaapkamer. Slaapkamer heeft een kingsizebed en een ruime inloopkast. 

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies  vliegreis naar  en 

van as ington lles  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er van en naar e 

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er 

el e a er

nior S ite

In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et in A erika so s nog voor at een otel niet e 

volledige service kan bieden die u doorgaans van de door ons geselecteerde hotels gewend bent, 

aar oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak or t aangebo en  er geen ko erservice 

aan e ig is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  it kan van tij  tot tij  en van otel 

tot hotel verschillen.

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  
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FLORIDA

De ‘Sunshine State’ dankt haar naam aan de 

i elijke ligging nabij e aribbean en e ol  

van e ico  ier orgt et s btropisc e kli aat  

et ele jaar oor voor aangena e te perat ren  

aarlijks brengen o n  iljoen toeristen een 

be oek aan lori a en aar i elijke stran en  et 

oogsei oen valt t ssen erst en asen  aar ook 

e o ers or en stee s pop lair er  

oe el e ein elo e stran en op aar be oekers 

e grootste aantrekkingskrac t itoe enen  ee t 

lori a nog veel eer nat rsc oon te bie en  

oals et iconisc e vergla es ational ark  ie 

een be oek brengt aan it nieke nat rlan sc ap  

o ringt ic  et et in r k ekken e il leven 

van et itgestrekte reservaat  

Voor e i elijke Atlantisc e k st ligt et enige 

leven e koraalri  van oor A erika  at itno igt 

tot on er atersporten  Ten i en van ia i 

strekken e lori a e s ic  it tot  kilo eter 

voor e baanse k st  e grootste eilan en van e 

arc ipel ijn et elkaar verbon en oor e nieke 

verseas ig a  ie e  argo via  br ggen 

et et para ijselijke e  est verbin t

MIAMI 
e i elijke streek ron o  ia i is een 

c lt rele elting pot  et sterke invloe en van 

bevolkingsgroepen it e aribbean en atijns

A erika  e op epen e beats van salsa  en 

ereng e iek ijn ier nooit ver eg  

Tren  l eresorts  ippe bars in elverlic te art 

ecopan en  br isen e nac tcl bs en gigantisc e 

s oppingcentra ebben ertoe bijge ragen at ia i 

lori a s belangrijkste toeristisc e trekpleister is 

ge or en  

e itgestrekte an stran en  et itb n ige 

nac tleven en e topresta rants van ia i So t  

eac  oe enen een agisc e aantrekkingskrac t 

it op aar gasten  e ascineren e cean rive 

ac t iven e pal bo en langs ein elo e itte stran en  e t r oise oceaan  co ortabele otels  

topver aak in per o erne entertain entcentra en alligators in on oor ringbare angrove oerassen  

e vele ge ic ten van lori a staan garant voor een onvergetelijke vakantie

in et ispanic  Art eco istrict is et br isen e 

i elp nt  et aar vele ol ti ers  terrassen en 

s eervolle aneerbo levar  

Vooral ron  onson ergang is et een ge ellige 

r kte in ia i So t  eac  anneer sportieve 

jongeren beac volle bal spelen  straat ikanten 

n talenten tonen en van it een kraa pje verse 

kokos elk or t verkoc t

aar in ia i eac  e itgesproken a biance 

van een vakantieoor  eerst  is o nto n ia i 

j ist een al alla van interessante sea  

In e kle rrijke ijk ittle avana k nt  ic  

on er o pelen in a t entieke baanse s eren  

co pleet et sigaren  live iek en ojito s

FORT LAUDERDALE
aterratten en lie ebbers van itsteken  

on er o en stran en ijn ook in en o  ort 

a er ale op et j iste vakantiea res  e  

kilo eter aan bevaarbare ater egen ee t e 

sta  e bijnaa  Veneti  van A erika  be org  e 

o e ississippi stoo sc epen van ngle een 

aken ier ron vaarten langs e protserige villa s  

e parel itte pla as  strekken ic  vana  est 

al  eac  en oca aton tientallen kilo eters 

i aarts it langs e Atlantisc e k st naar ort 

a er ale  In et be aa e a ia ar ac t enter 

ijn r i   jac ten geregistreer  Van it e 

ba plaatsen vertrekken snorkele c rsies naar et 

koraalri  en ike pe ities naar sc eeps rakken  

ok is et ogelijk o  een (l e) jac t o  spee boot 

te ren  

S oppers ko en in ort a er ale aan n 

trekken op as las o levar  in e raaie Spaans

koloniale pan en ijn tientallen e cl sieve boetieks 

en galerie n gevestig  et nostalgisc e l strea  

ark acing irc it is n van e eest prestigie e 

locaties voor e paar enraces

FLORIDA KEYS
e over el igen e lori a e s vor en een erel  

op ic  e bijna  kilo eter lange verseas 

ig a  verbin t et vaste lan  et e  est  et 

laatste be oon e eilan  van e e sprookjesac tige 

arc ipel  

ier no igen e bla e  groene en t r oise tinten 

van e ar e gol stroo  it tot een ontspannen 

boottoc t o  verkoelen e e partij  nog aar 

te ijgen van e agistrale koraal erel  ie 

ikers en snorkelaars langs et ge ele ri  k nnen 

be on eren  In e lori a e s is ie ereen op et 

ater  in et ater o  bij et ater

e eilan engroep bestaat it aar lie st  

eilan jes  ie groten eels bestaan it koraalrots en 

angroven  o ten i en en c ar ante veran a s 

ijn ken erken  voor et pittoreske e  est  ok 

as it n van e stan plaatsen van avont rier 

en a te r rnest e ing a  Veel van iens 

otspots ijn nog te be oeken  e agelijkse S nset 

elebration is een are belevenis  anneer e on 

et iek  eten en appla s e oceaan in akt  

e otelacco o aties ie ij op e lori a e s 

selecteer en  bie en n gasten an ook et are 

eilan gevoel en alle aciliteiten o  opti aal te 

k nnen genieten van e nieke nat rprac t  e 

ontspannen s eer en et tropisc e kli aat aken 

et per ecte plaatje van e lori a e s co pleet  

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

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag

MIAMI

GOLF VAN
MEXICO

West Palm Beach
Eau Palm Beach Resort & Spa

The Boca Raton

Conrad Fort Lauerdale
The National Hotel Miami Beach

Isla Bella Beach Resort & Spa

Ocean Key
Resort & Spa
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AMERIKA  lori a  ia i eac

THE NATIONAL HOTEL MIAMI BEACH
ADULTS ONLY | CULINAIR | HERITAGE

�  �  �  �    DELUXE

Tweepersoonskamer

ia i eac  ook el e A erikaanse ivi ra genoe  gel t als et beken ste 

over interingsoor  in lori a voor rijkere en o ere A erikanen  ie ec ter 

enkt at e on aine ba plaats een tlo e beste ing is  ee t et bij et 

verkeer e ein  ia i eac  is tren  ip en br isen  van s oc ten s vroeg 

tot iep in e nac t  Vooral in et pop laire So t  eac  et aar prac tige 

bre e stran en  raait alles o  ien en ge ien or en  In e e cl sieve cl bs en 

iscot eken tre en regel atig internationale s op  ver ag k nt  ein eloos 

inkelen in n van e vele s opping alls  s Avon s k nt  ic  vergapen aan 

e gli en e ol ti ers  gepi pte S V s en e cl sieve sporta to s ie langs e 

raaie neonverlic te Art eco pan en rij en op cean rive  et ational otel 

ia i eac  is o n elegant geresta reer  Art eco on ent  et klassieke 

otel is gelegen in et istoric istrict van ia i eac  op loopa stan  van 

So t  eac s cean rive  et onvention enter  incoln oa  all  en iverse 

gallerie n  t eaters en sea  e gol cl b van ia i eac  bevin t ic  op 

slec ts  in ten rija stan  e internationale l c t aven van ia i is op ca  

 k  gelegen

FACILITEITEN
it class  otel besc ikt over et langste  et pal bo en o oo e  in nit

e ge  e ba  van ia i eac  (ca   eter)  o erne ka ers  cabana s en 

s ites  en een stijlvol resta rant  An ere voor ieningen van et a lts onl

otel ijn e o erne tness  en b siness aciliteiten  conci rgeservice  een 

e c rsiebalie et kaartverkoop  en een t ee e  ver ar  e ba  et 

cabana spa  Tot e alge ene aciliteiten van T e ational otel ia i eac  

be oren ver er een resta rant  cocktail lo nge  poolbar en live entertain ent in 

et eeken  e recreatieve aciliteiten van et cean ront esort bestaan on er 

eer it een e ba  ligstoelen en parasols bij et stran  en et e ba  

Voor ontbijt  l nc  en iner k nt  terec t bij et oteleigen esta rant arvea 

 et aar ken erken e o a ekpla on  ier or en in een intie e s eer 

veelal kleinere Spaanse gerec ten geserveer  In et otel bevin t ic  tevens 

een stijlvolle bar  p e patio bij et e ba  or t ook et iner geserveer

ACCOMMODATIE
et ational otel ia i eac  besc ikt over  nie  ont orpen ka ers  

cabanas en s ites  ie eels it ic t bie en op e sta  en eels op e oceaan  

e ka ers ijn voor ien van een atscreen tv  een inibar  en een o ern 

ingeric te ba ka er  itger st et ba  en o  o c e

Tweepersoonskamer (ca    a   vol )  co ortabel ingeric te 

t eepersoonska er  et kingsi ebe  o   eensi ebe en en it ic t op 

ia i eac

Kamer Ocean View  (ca    a   vol )  s eervol ingeric te 

t eepersoonska er et kingsi ebe  o   eensi ebe en en it ic t op e 

oceaan

Artist Collection Cabana Suite (ca    a   vol )  artistiek en in ivi eel 

ingeric te s ite et r i  balkon en it ic t op e in nit  pool  Slaapka er et 

kingsi ebe  en oonka er et slaapbank

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies  vliegreis naar en van 

ia i  l c t avenbelasting  ec tive o nge  priv trans er van en naar e l c t aven

Kamertype mei jun aug okt

T eepersoonska er

a er cean Vie  

Artist ollection abana S ite

In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et in A erika so s nog voor at een otel niet e 

volle ige service kan bie en ie  oorgaans van e oor ons geselecteer e otels ge en  bent  

aar oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak or t aangebo en  er geen ko erservice 

aan e ig is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  it kan van tij  tot tij  en van otel 

tot otel versc illen

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Suite Ocean View
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ort a er ale  lori a  AMERIKA

CONRAD FORT LAUDERDALE BEACH
ACTIVE | DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �  �

Suite Ocean View

ort a er ale is beroe  o  aar prac tige  ver org e an stran en  

e cl sieve galerie n  itsteken e resta rants en br isen e itgaansleven  en 

er alve een per ecte plek o  te genieten van e co binatie van stran  en 

gla o r  aar pro ena e bestaat it een bre e  et pal bo en o oo e 

bo levar  langs et stran  et na e in e oc ten  ko en ier vele ar lopers  

etsers en skaters n con itie op peil o en  et itte an stran  van 

ort a er ale eac  is itgeroepen tot n van e raaiste en sc oonste 

van A erika  T e onra  ort a er ale eac  is gelegen t ssen S nrise 

o levar  en as las o levar  en or t gepre en als et nie e baken 

van l e aan et e cl sieve ort  eac  van ort a er ale  Van it et pas 

geopen e resort kijkt  sc itteren  it over e prac tige itte stran en en et 

el erbla e ater van e Atlantisc e ceaan en e Intracoastal ater a s  

et on ersc ei en e resort erbergt een versc ei en ei  aan all s ite  

acco o aties en bie t vana  aar Sk  eck op e e ver ieping een raai 

panora isc  it ic t  T e onra  ort a er ale eac  ligt op ca   k  van 

et inkelcentr  T e alleria at ort a er ale en e jac t aven as las 

arina  et ic tstbij ijn e vliegvel  is e internationale l c t aven van ort 

a er ale  op ca   k  van et otel

FACILITEITEN
Tot e voor ieningen van et l eresort T e onra  ort a er ale eac  

be oren on er eer een resta rant  een grillbar bij et e ba  als e e 

ineren in e s ite en conci rgeservice  e recreatieve aciliteiten van et 

resort bestaan on er eer it een ll service Spacenter  e ba  et priv  

cabana s  jac i en een tnesscentr  et otel ver orgt een continentaal 

ontbijt

ACCOMMODATIE
lk van e  s ites is itger st et een stijlvolle  volle ig ingeric te ke ken 

et een to c screen orn is en A erikaanse koelkast  een Italiaans ar eren 

ba ka er et iep ba  en aparte o c e  en een balkon o  terras  

Junior Suite Poolside (ca    a   vol    kin )  j nior s ite et 

ge e b leer  terras  irect aan e ba  op et onovergoten Sk eck  

oonka er et slaapbank  ke ken  en stijvolle ba ka er et bbele asta el  

Suite  Ocean View (ca    a   vol    kin )  l e ingeric te s ite et  

slaapka er  gelegen aan e ocaan ij e et ge e b leer  balkon  kingsi ebe  

ba ka er et ba  en aparte o c e en volle ig ingeric te ke ken  

Residence Suite Ocean View (ca    a   vol    kin )  co ortabele  

r i  opge ette s ite et  ba ka ers  volle ig ingeric te ke ken  een aparte 

itka er et so a en slaapka er et kingsi ebe

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis 

naar en van ort a er ale  l c t avenbelasting  ec tive o nge  priv trans er van en naar e 

l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

nior S ite oolsi e

S ite cean Vie

esi ence S ite cean Vie

it otel anteert een verplic te otelbij rage  ie ter plaatse oet or en a gereken  In or-

eer bij on e r  Travel ons ltants over e act ele oogte van e bij rage per acco o a-

tie per nac t en elke iensten iervoor gelever  or en

In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et in A erika so s nog voor at een otel niet e 

volle ige service kan bie en ie  oorgaans van e oor ons geselecteer e otels ge en  bent  

aar oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak or t aangebo en  er geen ko erservice 

aan e ig is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  it kan van tij  tot tij  en van otel 

tot otel versc illen

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  
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AMERIKA  lori a  nig t e

ISLA BELLA BEACH RESORT & SPA
ACTIVE | DESIGN | WELLNESS

�  �  �  �    DELUXE

Luxe Kamer

on er en kleine en grote eilan en op ac tige o e koraalri en vor en in e 

lori a e s sa en A erika s verbin ing et et aribisc  gebie  e r i   

kilo eter lange en s alle arc ipel lijkt op e kaart o in e ol  van e ico te 

ijn itgestrooi  niek is at e grootste eilan en oor i el van  br ggen 

et elkaar ijn verbon en  Vana   as it een spoorlijn  aar na at e e 

in  groten eels as ver oest oor een orkaan  is er een eg van ge aakt  

p so ige plaatsen ijn elen van e voor alige spoorbr ggen nog ic tbaar  

e s eer op e eilan en is ontspannen en voelt aribisc  aan  alver ege e 

verseas ig a  ligt et eilan  nig t e  aar Isla ella eac  esort  

Spa aar ankers ee t itge orpen  In it resort gaat e lai  back  eilan s eer 

van e lori a e s naa loos over in o erne l e en co ort  et et pal en 

o oo e en r i  opge ette vakantieresort ligt irect aan e oceaan  en 

besc ikt over een i llisc  priv stran  tal van atersport ogelijk e en  rie 

resta rants en aar lie st vij  e ba en  e l c t aven van ia i ligt op ca  

 k  a stan

FACILITEITEN
e e itgestrekte groene oase van e en aags co ort besc ikt over een spa  

tnessr i te en arketplace  aar on er eer c i e stran kle ing  l e 

i ver orgingspro cten en a bac telijke siera en en ecoratie verkrijgbaar 

ijn  Van it e iseigen jac t aven k nt  eelne en aan iep eevis

e c rsies  ok k nt  et een gi s ee op een onvergetelijke kajake pe itie 

oor et angrovegebie  aarnaast ijn er iverse ogelijk e en voor ik  

en snorkele c rsies  e conci rge elpt  graag op eg  nig t e  en e 

plaats arat on ijn ook goe  per ets te verkennen  en gol baan vin t  op 

 k  a stan  ie et een ag r stiger aan il oen  kan e e oorbrengen 

op et stran  o  bij n van e e ba en  p steen orp a stan  van stran  

en ee k nt  boven ien kie en it et itgebrei e spa en  at bestaat it 

iverse soorten assages  ge ic tsbe an elingen  anic re en pe ic re  et 

een versberei e cocktail on er et bla er ak van pal bo en in e s eervolle 

eac  ar al et allic t ook niet lang ren o  in e rela stan  te geraken  

In et gloe nie e ol nesisc  ge nspireer e resta rant  et spectac laire 

it ic ten over e oceaan  k nt  ie ere ag genieten van een vari teit aan verse 

(vis)gerec ten

ACCOMMODATIE
lke ka er en s ite van e  een e en in it resort besc ikt over oceaan ic t 

en een r i  balkon o  terras  et nie e en risse interie r bestaat it een 

el er palet van bla  en it  o at  ook in  ka er verbin ing ee t et 

e oceaan  e o erne e bels  e en aagse k nst en l e ba ka ers 

geven ie ere gast een elko  gevoel  lke ka er besc ikt over grote gla en 

sc i e ren  aar oor  van it  vertrek opti aal k nt genieten van et 

it ic t op e oceaan  e r i e terrassen en balkons ngeren als b itenka ers 

en ijn voor ien van alle co ort o  te lo ngen  ineren  le en o  o  s avon s 

lekker eg te ro en bij een prac tige sterren e el  

Tweepersoonskamer (ca    a   vol    kin )  volle ig ingeric te ka er 

et aircon itioning  koelkast en balkon  a ka er et ba  en aparte inloop

regen o c e

Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  ba ka er et  inloop

regen o c e  prac tig ge e bileer e veran a en een itloop naar et stran  

Grand Residence Suite (   a   vol    kin )  s ite et eigen ke ken  

een slaapka er et een kingsi ebe  o  t ee eensi ebe en en een so a

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies  vliegreis naar  en 

van ia i l c t avenbelasting  ec tive o nge  ra to ge ren e  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er

el e a er

ran  esi ence S ite

In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et in A erika so s nog voor at een otel niet e 

volle ige service kan bie en ie  oorgaans van e oor ons geselecteer e otels ge en  bent  

aar oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak or t aangebo en  er geen ko erservice 

aan e ig is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  it kan van tij  tot tij  en van otel 

tot otel versc illen

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen

 vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Junior Suite
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e  est  lori a  AMERIKA

OCEAN KEY RESORT & SPA
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

�  �  �  �    DELUXE

ele aal aan et ein e van e verseas ig a  o ring  oor parel itte 

stran en en e el erbla e oceaan  ligt et para ijsje e  est  oit as it een 

a gelegen piratennest en ie s eer angt op e e vrijgevoc ten plek nog stee s 

een beetje  In  ebben e eilan be oners al eens e ona ankelijk ei  

itgeroepen en nog altij  spreken ij over onc  ep blic  et toeristisc  

centr  van e  est is e pittoreske l  To n  aar veel van e istorisc e 

pan en  et n karakteristieke pastelkle ren en over ekte veran a s  nog 

ateren it et ein e van e t intigste ee  ocals  toeristen  k nstenaars  

straat ikanten en sc arrelen e kippen ko en tij ens onson ergang 

sa en op et beroe e allor  S are  aar e ag et iek  ans  eten 

en rinken eestelijk or t a gesloten  al al ie voor enig eestganger an 

pas beginnen   val Street is et ijn vele ge ellige resta rants  bars en ca s 

et live iek et leven ige i elp nt van e istorisc e l  To n e  

est  ele aal aan et begin van ie straat  irect aan e ol  van e ico en 

naast allor  S are  ligt cean e  esort  Spa  In it kleinsc alige otel 

ko en ontspannen a biance en o ern co ort op een prettige anier 

sa en  eilan l e et een t ist  l i t e slogan van et on erko en  ie et 

laag re pelige resort binnenstapt  or t eteen overvoer  et et ltie e 

tropisc e eilan gevoel  oor e per ecte ligging van cean e  esort  Spa 

ee t  van it ie er vertrek verbin ing et e oceaan  e l c t aven van ia i 

is gelegen op ca   r rij en  

FACILITEITEN
oor i el van e conci rgeservice is et ogelijk o  vis  o  snorkele c rsies 

te boeken  k nt  jetski s ren o  eelne en aan een eilan to r  Tot e 

voor ieningen van cean e  esort  Spa be oren tevens een r bar  

ca ea inkel en tnesscenter  et eigen SpaTerre bie t assaget erapie n  

anic re  pe ic re  ge ic tsbe an elingen  ok voor lekker eten en lo ngen bij 

et e ba  oe t  et otel niet it  In rie eetgelegen e en k nt  genieten 

van et beste at lori a en e aribisc e ke ken te bie en ee t  ij e i i  

oolbar or en kleine gerec ten geserveer  roe  in resta rant ot Tin oo  

van e verse eevr c ten verge el  van een lokale cocktail   geniet bij et 

vallen van e avon  van een iner op e oteleigen S nset ier  et episc e 

it ic t is inbegrepen  

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites van et cean e  esort  Spa ijn van alle 

ge akken voor ien  van een o erne ba ka er tot balkon et ge eeltelijk 

o  volle ig it ic t op e oceaan  o  op e  est s istorisc e val Street  

o e t ee et aciliteiten ijn in ie er ka ert pe aan e ig  Alle ka ers en 

s ites ijn  ge eel in e  est stijl  in ivi eel ingeric t et lokale k nst en 

an gesc il er  e bilair  

Tweepersoonskamer (ca    a   vol )  s eervolle ka er et 

eensi ebe  en ge eeltelijk it ic t op e oceaan o  et eilan  a ka er et 

jac i  ge e bileer  balkon en inibar  

Junior Suite (ca    a   vol    kin )  tropisc  ingeric t et it ic t 

op e istorisc e sta  o  e ol  van e ico  Slaapka er et kingsi ebe  en 

oonka er et eensi eslaapbank  jac i  balkon en inibar

Suite (ca    a   vol    kin )  ka er et it ic t op et eilan  

o  e ol  van e ico  Slaapka er et kingsi ebe  en oonka er et 

eensi eslaapbank  a ka er et jac i  ge e bileer  balkon en inibar

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbijt  vliegreis naar  

en van ia i l c t avenbelasting  ec tive o nge  ra to ge ren e  ge ele verblij

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er

nior S ite

S ite

In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et in A erika so s nog voor at een otel niet e 

volle ige service kan bie en ie  oorgaans van e oor ons geselecteer e otels ge en  bent  

aar oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak or t aangebo en  er geen ko erservice 

aan e ig is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  it kan van tij  tot tij  en van otel 

tot otel versc illen

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Junior Suite
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AMERIKA  lori a  al  eac

EAU RESORT PALM BEACH & SPA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

�  �  �  �  �

et onlangs ge eel gerenoveer e a  al  eac  esort  Spa (voor een 

it arlton) is een intie  l eresort aan e prac tige o k st van lori a  

et otel bie t aar gasten een ontspannen a biance  aarin e gla o r van 

A erika s eerste vakantiebeste ing eilloos opgaat in et o ern co ort  

een eerlijke plek s o  te ontspannen en te genieten van et riante it ic t 

over e Atlantisc e ceaan en e gene gten van e itgebrei e l e aciliteiten  

et a  al  eac  esort  Spa  at oor orbes et vij  sterren is bekroon  

is gelegen aan een priv stran  en besc ikt over eel erige tropisc e t inen  

asten or en ver elko  et c a pagne  een a e bene en  oceaan ic t  

e ar e on van lori a  een verkoelen e tropisc e bries  e stijlvolle 

acco o aties en e c linaire oogstan jes in e vier oteleigen resta rants  

e l e inkels van al  eac  aan ort  Aven e bevin en ic  op ca   

k  van e acco o atie  e internationale l c t aven van ort a er ale is 

gelegen op ca   in ten rija stan  

FACILITEITEN
et otel bie t een itgebrei e Spa   e ba en  aarvan  a lts onl  en  

a il pool  enkele cabana s  en een grote g  aar ook priv  en groepslessen 

plaatsvin en  et a  al  eac  esort  Spa bie t een itgebrei  interactie  

a se entsprogra a voor kin eren et on er eer een ki scl b en aparte 

tienercl b  een lti nctionele spellenka er en een poppent eater  esta rant 

Te ple range serveert op et binnen  en b itenterras e iterrane gerec ten 

voor l nc  en iner  esta rant Angle bie t voor et iner gastrono isc e 

gerec ten  ij et e ba  bevin t ic  een grill  ntspannen k nt  ook et 

een rankje in e lobb bar  Van e cl sieve apanse gerec ten geniet  in e 

oteleigen s s ibar  

ACCOMMODATIE
et ecor van alle  ka ers en s ites van a  al  eac  esort  Spa  

ont orpen oor e beroe e arc itect onat an A ler  t e atiseert e 

kle rrijke ele enten van al  eac  on  an  en ee  e ka ers be oren tot 

e r i ste op al  eac  Islan  en besc ikken allen over een eigen balkon 

o  opti aal te k nnen genieten van et it ic t over e oceaan  et e ba  

en o  e t in  e s ites ebben een aparte slaapka er  oonka er en t ee 

ba ka ers  So ige ka ers k nnen verbon en or en et een t ssen e r  

a ers op l b nivea  ijn incl sie  vier eerlijke aaltij en in e oor ric 

Villenc  ont orpen l b o nge  en een selectie van bier en ijn  ok inbegrepen 

ijn persoonlijke conci rge iensten  e cl sieve eeken evene enten oals 

ine o n ri a  en oga on t e eac  Sat r a  en een VI  c eck in  en 

c eck o tservice

Kamer Ocean View (ca    a   vol )  et kingsi ebe  v speler  

strijk aciliteiten  t ee  en ko e et aciliteiten  en een r i e ba ka er et ba  

o  o c e  e eeltelijk it ic t over e oceaan  

Kamer Ocean View Queen (ca    a   vol )  et t ee eensi ebe en  

e eeltelijk it ic t over e oceaan  

Lanai Terrace Suites (ca    a   vol    kin ) s ite op e begane gron  

et it ic t op e oceaan en een ge akkelijke toegang tot bei e e ba en  

e anai Terrace s ites besc ikken over een aparte slaapka er en oonka er  

t ee ba ka ers en een eigen patio  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies  vliegreis naar en 

van ort a er ale  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er van en naar 

e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

T eepersoonska er ceaan ic t ing

T eepersoonska er ceaan ic t een

anai Terrace S ites

In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et in A erika so s nog voor at een otel niet e 

volle ige service kan bie en ie  oorgaans van e oor ons geselecteer e otels ge en  bent  

aar oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak or t aangebo en  er geen ko erservice 

aan e ig is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  it kan van tij  tot tij  en van otel 

tot otel versc illen

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen  vraag  

reisa vise r o  be oek silverjet nl  rij en van ka ers op l b ivea  ijn op  aanvraag

Estate Kamer
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oca aton  lori a  AMERIKA

THE BOCA RATON
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

�  �  �  �    DELUXE

Estate Kamer

et klassieke l e otel T e oca aton is prac tig gelegen en r i  opge et 

aan een eer en e oceaan over aar lie st  ectare  et otel bestaat 

it vij  co pleet versc illen e on erko ens  Tot e voor ieningen be oren 

eer ere e ba en  een priv stran  e Spa al era  een oles gol baan  

een jac t aven et  ligplaatsen  een ac et l b   resta rants   poolcl bs 

en  tnesscentra   e l c t aven van ort a er ale is gelegen op ca   k  

FACILITEITEN 
e opening van T e oca aton ateert al van  In e loop er jaren is 

et resort itgegroei  tot een icoon in i lori a  et koloniaal aan oen e 

oo gebo  loister is ont orpen oor e beroe e arc itect A ison i ner  

Tij ens e coronapan e ie is it gebo  in n ge eel gerenoveer  aar oor 

l e gastvrij ei  een nie e i ensie ee t gekregen  et verbeter e aciliteiten 

en gloe nie e eetgelegen e en  aaron er al  o rt en Sa elle s  et iner 

en et live entertain entprogra a in  S pper l b ijn ge nspireer  op et 

klassieke nac tleven van i lori a en e legen e van A ison i ners aapje  

o nnie ro n  e la ingo rill  ie een risse kijk gee t op et tra itionele 

A erikaanse c op o se  ko t voort it een sa en erking et ajor oo  

ro p  net als et rincipessa istorante en e occe l b  at e tra itionele 

apanse ke ken co bineert et een o erne  speelse t ist

ACCOMMODATIE
e ge eel nie e To er open e in nove ber  aar e ren  e  r i e 

ka ers en s ites et k nst innige accenten  ar  o ten interie r en o erne 

tec nisc e sn jes  bie en een prac tig it ic t op e Atlantisc e ceaan en e 

k stlijn van i lori a  e s ites in e To er ijn eer gesc ikt voor a ilies  

n at alle aal op slec ts een steen orp a stan  van e vele resta rants en 

e gloe nie e arborsi e ool l b  een sprookjesac tige oase  ie on er 

eer bestaat it rie e ba en  l e cabana s en t ee aterglijbanen  e 

ngalo s ijn voor ge innen ook eveneens gesc ikt  et n ro ale lee r i te 

en ke ken aciliteiten no igt e e acco o atie aar gasten tevens it o  

een tij je langer te verblijven  o  opti aal te k nnen genieten van e vele 

aciliteiten ie T e oca aton te bie en ee t  In e ac t l b krijgt  een nie  

perspectie  op l e  et aar ltra pre i  a lts onl  concept  aaron er 

priv  conci rgeservice en e cl sieve iners in esta rant l bri ge vallen

Estate Kamer - Cloister (ca    a   vol )  klassiek ingeric te ka er 

et  kingsi ebe  o   eensi ebe en en it ic t op e eel erige t inen  

Incl sie  espresso apparaat en toegang tot e priv voor ieningen van e oca 

aton l b  et activiteitenprogra a van et resort  et gebr ik van etsen en 

e ater Ta i Service

Suite Ocean View - Tower (ca    a   vol    kin )  e e s ites et 

aparte it oek ijn gelegen op e e tot e ver ieping  e co bineren o ern 

co ort et et raaiste it ic t over oca aton en e Atlantisc e ceaan  

Junior Suite Lake View - Yachtclub (ca    a   vol ) aparte oon  en 

slaapka er en groot balkon et it ic t op et eer  Incl sie  continentaal 

ontbijt  inibar  espresso apparaat  

Indicatieprij en per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies  vliegreis naar en 

van ort a er ale  l c t avenbelasting  ec tive o nge en l e priv trans er van en naar 

e l c t aven

Kamertype apr jun aug okt

state a er  loister

S ite cean Vie   To er

nior S ite ake Vie   ac tcl b

it otel anteert een verplic te otelbij rage  ie ter plaatse oet or en a gereken  In or-

eer bij on e r  Travel ons ltants over e act ele oogte van e bij rage per acco o a-

tie per nac t en elke iensten iervoor gelever  or en

In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et in A erika so s nog voor at een otel niet e 

volle ige service kan bie en ie  oorgaans van e oor ons geselecteer e otels ge en  bent  

aar oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak or t aangebo en  er geen ko erservice 

aan e ig is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  it kan van tij  tot tij  en van otel 

tot otel versc illen

Voor act ele prij en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en toeslagen

vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  
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SPANJE  Mallorca • luchthaven Palma de Mallorca

Bestemmingsinformatie

Taal
Spaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver elko
oor een vertegen oor ig(st)er van on e lokale 

agent o   te assisteren bij  priv trans er naar 
e acco o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een co -

ortabele erce es klasse o  gelijk aar ig 
( a   in itten en)  In geval van grotere reisge el-
sc appen o  veel bagage or t gebr ik ge aakt 
van een inib sje (  in itten en)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 agelijks vana  A ster a
 agelijks in oven
 agelijks vana  otter a

KLM VANAF AMSTERDAM
 p a o van  apr t   j n 
 agelijks van  j l t   a g
 p a o van  sep t   okt

VUELING VANAF AMSTERDAM
 p o a van  ar t   j n
 agelijks van  j n t   sep
 p o a van  sep t   okt

EUROWINGS
 agelijks vana  ssel or

EASYJET 
p i o a vana  A ster a

Autohuur inclusief
e arrange enten van enkele otels op e e 

beste ing bie en ij incl sie  a to r van gere
no eer e ver rbe rijven aan en ijn geba-
seer  op een i enklasse categorie ie or t 
opge aal  en ingelever  op e l c t aven  ilt  
geen gebr ik aken van een ra to o  e e voor 
een kortere perio e ren an k nnen ij trans-
ers voor  regelen van en o  naar e l c t aven  

In ien ge enst k nnen ij een ra to laten a -
leveren bij  otel  Voor na ere in or atie vraag 
on e r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al on e ost(ess) e ag na 
aanko st contact et  opne en  ij ij al  lo-
kale in or atie verstrekken en  in or eren over 

 trans er ter g

Ter plaatse te betalen
In e otels gel t een toeristenbelasting van ca  

  per persoon per ag ( ij igingen voorbe-
o en  a ankelijk van et otel)   ient e e 

belastingen ter plaatse in et otel a  te rekenen

SPANJE  Ibiza • luchthaven Ibi a

Bestemmingsinformatie

Taal
Spaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver elko
oor een vertegen oor ig(st)er van on e lokale 

agent o   te assisteren bij  priv trans er naar 
e acco o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een co -

ortabele erce es klasse o  gelijk aar ig 
( a   in itten en)  In geval van grotere reisge el-
sc appen o  veel bagage or t gebr ik ge aakt 
van een inib sje (  in itten en)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
agelijks vana  A ster a
agelijks vana  in oven
agelijks vana  otter a  

 t   j n en vana   a g niet op a o

VUELING
p a i o o vr o vana  A ster a

CONDOR
agelijks vana  ssel or

EUROWINGS
 agelijks vana  ssel or

EASYJET 
agelijks vana  A ster a

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur inclusief
e arrange enten van enkele otels op e e be-

ste ing bie en ij incl sie  a to r van gere-
no eer e ver rbe rijven aan en e e ijn ge-
baseer  op een i enklasse categorie ie or t 
opge aal  en ingelever  op e l c t aven  ilt  
geen gebr ik aken van een ra to o  e e voor 
een kortere perio e ren an k nnen ij trans-
ers voor  regelen van en o  naar e l c t aven  

In ien ge enst k nnen ij een ra to laten a -
leveren bij  otel  Voor na ere in or atie vraag 
on e r  Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al on e ost(ess) contact et 

 opne en  ij ij al  lokale in or atie verstrek-
ken   reto rvl c t bevestigen en  in or eren 
over  trans er ter g

Ter plaatse te betalen
In e otels gel t een toeristenbelasting van ca  

  per persoon per ag ( ij igingen voorbe-
o en  a ankelijk van et otel)   ient e e 

belastingen ter plaatse in et otel a  te rekenen

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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344 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE  Costa Blanca • luchthaven Alicante

Bestemmingsinformatie

Taal
Spaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ee t  een stran vakantie in Valencia geboekt  
an or t  bij aanko st op e l c t avens ver-
elko  oor een c a e r van on e lokale agent 

o   te assisteren bij  priv trans er naar e 
acco o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans er or t itgevoer  in een itro n

 o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  In geval 
van grotere reisge elsc appen o  veel bagage 

or t gebr ik ge aakt van een inib sje (  in-
itten en)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et  vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM 
 agelijks vana  A ster a

TRANSAVIA
 agelijks vana  A ster a
 agelijks vana  in oven
 p a o vr o vana  otter a

VUELING VANAF AMSTERDAM
 agelijks vana  A ster a
 agelijks vana  r ssel

EUROWINGS
 agelijks vana  ssel or

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur
e acco o aties op e e beste ing bie en ij 

incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  
ook kie en voor een ra to ge ren e  ge e-
le verblij  o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor na ere in or atie vraag on e -
r  Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al een vertegen oor ig(st)er 
van e lokale agent contact et  opne en  ij ij 
al   in or eren over  trans er ter g

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

SPANJE  Valencia • luchthaven Valencia

Bestemmingsinformatie

Taal
Spaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ee t  een stran vakantie aan e osta lanca 

geboekt  an or t  bij aanko st op e l c t-
aven ver elko  oor een c a e r van on e 

lokale agent o   te assisteren bij  priv trans-
er naar e acco o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans er or t itgevoer  in een itro n

 o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  In geval 
van grotere reisge elsc appen o  veel bagage 

or t gebr ik ge aakt van een inib sje (  in-
itten en)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 agelijks vana  A ster a
 agelijks vana  in oven
 agelijks vana  otter a

VUELING VANAF AMSTERDAM
 agelijks vana  A ster a
 agelijks vana  r ssel

EUROWINGS
 agelijks vana  ssel or

CONDOR
p o vr o vana  ssel or

EASYJET 
p i a vana  A ster a

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur
e acco o aties op e e beste ing bie en ij 

incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  
ook kie en voor een ra to ge ren e  ge e-
le verblij  o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor na ere in or atie vraag on e -
r  Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al een vertegen oor ig(st)er 
van e lokale agent contact et  opne en  ij ij 
al   in or eren over  trans er ter g

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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345 - SILVERJET VAKANTIES345 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE  Sevilla & Costa de la Luz • luchthaven Sevilla

Bestemmingsinformatie

Taal
Spaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
In geval  e a toreis oor An al si  ee t geboekt 
vervoegt  ic  el stan ig bij e ver rbalie van 

ie  een ra to gereserveer  ee t o  e e i-
rect op e l c t aven in ontvangst te ne en  ee t 

 een stran vakantie aan e osta el Sol geboekt  
an or t  bij aanko st op e l c t aven van 
alaga ver elko  oor een c a e r van on e 

lokale agent o   te assisteren bij  priv trans-
er naar e acco o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans ers naar en van e acco o a-

ties aan e osta el Sol or en itgevoer  in een 
co ortabele erce es klasse ( a   in itten-

en) o  gelijk aar ig  In geval van grotere reis

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 agelijks vana  A ster a
 agelijks in oven
 agelijks vana  otter a

KLM VANAF AMSTERDAM
 p a o van  apr t   j n 
 agelijks van  j l t   a g
 p a o van  sep t   okt

VUELING
 agelijks vana  A ster a

p a i o vr o vana  r ssel

EUROWINGS
 agelijks vana  ssel or

CONDOR
 agelijks vana  ssel or

EASYJET 
agelijks vana  A ster a

ge elsc appen o  veel bagage or t gebr ik ge-
aakt van een erce es Viano ( a   in itten-

en) o  gelijk aar ig

Autohuur
e acco o aties op e e beste ing bie en ij 

incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  
ook kie en voor een ra to ge ren e  ge e-
le verblij  o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor categorie n en prij en vraag on e 
r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al een vertegen oor ig(st)er 
van e lokale agent contact et  opne en  ij ij 
al  lokale in or atie verstrekken en  in or e-

ren over  trans er ter g

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

SPANJE  Costa del Sol • luchthaven Malaga

Bestemmingsinformatie

Taal
Spaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ee t  een otel in Sevilla geboekt  an or t  bij 

aanko st op e l c t aven ver elko  oor een 
c a e r van on e lokale agent o   te assisteren 
bij  priv trans er naar e acco o atie van  
ke e

Transferinformatie
e arrange enten van e otels in Sevilla or en 

aangebo en incl sie  priv trans ers en or en 
itgevoer  in een co ortabele erce es klasse 

( a   in itten en) o  gelijk aar ig  In geval van 
grotere reisge elsc appen o  veel bagage or t 
gebr ik ge aakt van een erce es Viano ( a   
in itten en) o  gelijk aar ig

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
agelijks vana  A ster a  

 van  j li t   a g niet op a
p i o vr vana  in oven 

 van  j n t   a g niet op vr

VUELING
agelijks vana  A ster a  et een

overstap in arcelona
agelijks vana  ssel or  et een

overstap in arcelona
agelijks vana  r ssel et een

overstap in arcelona

IBERIA
agelijks vana  A ster a  et een

overstap in a ri
agelijks vana  ssel or  et een

overstap in a ri
agelijks vana  r ssel et een

overstap in a ri

Autohuur inclusief
e arrange enten aan e osta e la  bie-
en ij incl sie  a to r van gereno eer e 

ver rbe rijven aan en ijn gebaseer  op een 
i enklasse categorie ie or t opge aal  en 

ingelever  op e l c t aven  ilt  geen gebr ik 
aken van een ra to o  e e voor een korte-

re perio e ren an k nnen ij trans ers voor  
regelen van en o  naar e l c t aven  In ien ge-

enst k nnen ij een ra to laten a everen bij 
 otel  Voor na ere in or atie vraag on e -

r  Travel ons ltants  

Service ter plaatse
In Sevilla en aan e osta e la  besc ikt Silver-
jet Vakanties niet over een lokale vertegen oor i-
ging

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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346 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE  Tenerife • luchthaven Tenerife Sud

Bestemmingsinformatie

Taal
Spaans

Tijdsverschil
et is op ran anaria  r vroeger

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ij aanko st op e l c t aven van as al as 
or t  opge ac t oor een vertegen oor ig(st)

er van on e lokale agent  ij ij over an igt   
elko stenvelop aarna  naar e geree staan e 

a to voor  priv trans er or t gebrac t

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een erce-

es klasse  Sko a S perb  o  gelijk aar ig
( a   in itten en) o  een inib sje (  in itten en)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 agelijks vana  A ster a
 agelijks vana  in oven
 p a o vr o vana  otter a

VUELING 
 p i o a vana  A ster a
 agelijks vana  A ster a  et een overstap in 

arcelona

CONDOR
 p o o a o vana  ssel or

BRUSSELS AIRLINES
 p i o a o vana  r ssel

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ij incl sie  

priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele verblij

 o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor categorie n en prij en vraag on e 
r  Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al een vertegen oor ig(st)er 
van e lokale agent contact et  opne en  ij ij 
al   in or eren over  trans er ter g

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

SPANJE  Gran Canaria • luchthaven Las Palmas

Bestemmingsinformatie

Taal
Spaans

Tijdsverschil
et is op Teneri e  r vroeger

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
eet  reet
ij aanko st op e l c t aven van Teneri e or t 
 opge ac t oor on e vertegen oor ig(st)er en 

naar e geree staan e a to voor  priv trans er 
gebrac t

Transferinformatie
 priv trans er or t itgevoer  in een erce-

es klasse o  gelijk aar ig ( a   in itten en) 
o  een inib sje (  in itten en)  

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ij incl sie  

priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele verblij

o  voor een paar agen een a to ren  In ien ge-
enst k nnen ij e e laten a everen bij  otel  

Voor na ere in or atie vraag on e r  Travel 
ons ltants

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p a o vr a vana  A ster a
 p o van  apr t   ei  van 

 j n t   a g vana  A ster a
 p o van  apr t   ei vana  A ster a
 Vana   okt agelijks vana  A ster a
 p i vr vana  in oven
 p o a vana  otter a

VUELING
 p o o vana  A ster a
 agelijks vana  A ster a  et een

overstap in arcelona
 agelijks vana  ssel or  et een overstap in

arcelona
 agelijks vana  r ssel  et een overstap in

arcelona

CONDOR
p a o o vr a vana  ssel or

EASYJET 
p a vana  A ster a  

 niet van  j l t   sep

Autohuur inclusief
 as Terra as e Aba a bie en ij incl sie  a to r
van gereno eer e ver rbe rijven aan en it 
arrange ent is gebaseer  op een i enklasse 
categorie  ie or t opge aal  en ingelever  op 

e l c t aven  ilt  geen gebr ik aken van een 
ra to o  e e voor een kortere perio e ren 

an k nnen ij trans ers voor  regelen van en o  
naar e l c t aven  

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al on e ost(ess) contact et 

 opne en  ij ij al  lokale in or atie verstrek-
ken en  in or eren over  trans er ter g

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren

342-370 REISINFORMATIE.indd   346 07-12-2022   12:45



347 - SILVERJET VAKANTIES347 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE  Lanzarote • luchthaven Arrecife

Bestemmingsinformatie

Taal
Spaans

Tijdsverschil
et is op ertevent ra  r vroeger

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e lo-
kale agent o   te assisteren bij  priv trans er 
naar e acco o atie van  ke e  ij ij al  
ook  elko stenvelop over an igen

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een A i 

A  o  gelijk aar ig ( a   in itten en) o  een ini
b sje (  in itten en)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p i o o vana  A ster a

VUELING
 agelijks vana  A ster a  et een

overstap in arcelona
 agelijks vana  ssel or  et een

overstap in arcelona
 agelijks vana  r ssel et een

overstap in arcelona

CONDOR
 p a i o a vana  ssel or

EUROWINGS
 p o a o vana  ssel or

Autohuur
e otels op ertevent ra bie en ij incl sie  priv

trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie en 
voor een ra to ge ren e  ge ele verblij  o  
voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor categorie n en prij en vraag on e 
r  Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al on e ost(ess) contact et 

 opne en  ij ij al  lokale in or atie verstrek-
ken en  in or eren over  trans er ter g

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

SPANJE  Fuerteventura • luchthaven uerteventura

Bestemmingsinformatie

Taal
Spaans

Tijdsverschil
et is op an arote  r vroeger

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e lo-
kale agent o   te assisteren bij  priv trans er 
naar e acco o atie van  ke e  ij ij al  
ook  elko stenvelop over an igen

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een goe e 

i enklasse priv ta i ( a   in itten en)
In geval van grotere reisge elsc appen o  veel ba-
gage or t gebr ik ge aakt van een inib s

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
p i a vana  A ster a
p o van  apr t   ei vana  A ster a
p o van  apr t   ei  vana   okt vana  

A ster a
p o van  j n t   a g  vana   okt vana  

A ster a
p i a vana  in oven

VUELING
p a vr vana  A ster a
agelijks vana  A ster a  et een

overstap in arcelona
agelijks vana  ssel or  et een

overstap in arcelona
agelijks vana  r ssel  et een

overstap in arcelona

CONDOR
p i vr vana  ssel or

BRUSSELS AIRLINES
p i a vana  r ssel

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ij incl -

sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook 
kie en voor een ra to ge ren e  ge ele 
verblij  o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor na ere in or atie vraag on e -
r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al on e ost(ess) contact et 

 opne en  ij ij al  lokale in or atie verstrek-
ken en  in or eren over  trans er ter g

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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348 - SILVERJET VAKANTIES

PORTUGAL  Madeira • luchthaven unchal

Bestemmingsinformatie

Taal
ort gees

Tijdsverschil
et is in ort gal  r vroeger

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e lo-
kale agent o   te assisteren bij  priv trans er 
naar e acco o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een er-

ce es klasse o  gelijk aar ig ( a   in it-
ten en)  In geval van grotere reisge elsc appen 
o  veel bagage or t gebr ik ge aakt van een 

erce es Viano ( a   in itten en)  r gel t een 
trans ertoeslag voor trans ers ie na  r 

or en itgevoer

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 agelijks vana  A ster a
 agelijks vana  in oven
 agelijks vana  otter a
 p a o vr o vana  r ssel

TAP PORTUGAL 
 agelijks vana  A ster a  et een

overstap in issabon
 agelijks vana  ssel or  et een

overstap in issabon

EUROWINGS
 agelijks vana  ssel or

BRUSSELS AIRLINES
agelijks vana  r ssel

EASYJET
 p a vana  A ster a
 p o van  apr t   j n  vana   sep vana  

A ster a
 p a o van  j n t   a g vana  A ster a

Autohuur inclusief
e arrange enten van enkele otels op e e be-

ste ing bie en ij incl sie  a to r van gere-
no eer e ver rbe rijven aan en ijn gebaseer
op een i enklasse categorie  ie or t opge-

aal  en ingelever  op e l c t aven  ilt  geen 
gebr ik aken van een ra to o  e e voor een 
kortere perio e ren an k nnen ij trans ers 
voor  regelen van en o  naar e l c t aven  In ien 
ge enst k nnen ij een ra to laten a everen 
bij  otel  ent  van plan et  ra to 
Spanje te be oeken an ient  it bij a alen van 

e a to te el en  So ige leveranciers bie en 
e e ogelijk ei  gratis aan  bij so ige ient  
iervoor een toeslag te betalen o  ook in Spanje 

goe  ver eker  ron  te k nnen rij en  Voor na ere 
in or atie vraag on e r  Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al on e ost(ess) contact et 

 opne en  ij ij al  lokale in or atie verstrek-
ken en  in or eren over  trans er ter g

  

PORTUGAL  Algarve • luchthaven Faro

Bestemmingsinformatie

Taal
ort gees

Tijdsverschil
et is op a eira  r vroeger

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e lo-
kale agent o   te assisteren bij  priv trans er 
naar e acco o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans er or t itgevoer  in een goe e 

i enklasse priv ta i ( a   in itten en)  
In geval van grotere ge elsc appen o  veel bagage 

or t gebr ik ge aakt van een inib s (  in it-
ten en)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p a o o a vana  A ster a

TAP PORTUGAL 
 agelijks vana  A ster a  et een

overstap in issabon
 agelijks vana  ssel or  et een

overstap in issabon

CONDOR
 p a o vana  ssel or

EUROWINGS
 p o a vana  ssel or

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur inclusief
otel Sacc ar  bie en ij incl sie  a to r van 

gereno eer e ver rbe rijven aan en is geba-
seer  op een i enklasse categorie  ie or t 
opge aal  en ingelever  op e l c t aven  ilt 

 geen gebr ik aken van een ra to o  e e 
voor een kortere perio e ren an k nnen ij 
trans ers voor  regelen van en o  naar e l c t-

aven  In ien ge enst k nnen ij een ra to 
laten a everen bij  otel   Voor na ere in or a-
tie vraag on e r  Travel ons ltants

e overige otels op e e beste ing bie en 
ij incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan 

k nt  ook kie en voor een ra to ge ren e 
 ge ele verblij  o  voor een paar agen een 

a to ren  In ien ge enst k nnen ij e e laten 
a everen bij  otel  Voor categorie n en prij en 
vraag on e r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al on e ost(ess) tele onisc  
contact et  opne en  ij ij al  lokale in or-

atie verstrekken en  in or eren over  trans-
er ter g

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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349 - SILVERJET VAKANTIES349 - SILVERJET VAKANTIES

ITALIË  Ligurië • luchthaven Genua & Nice

Bestemmingsinformatie

Taal
ort gees

Tijdsverschil
et is in ort gal  r vroeger

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ij aanko st op e l c t aven van issabon or t 
 ver elko  oor e c a e r van on e lokale 

agent o   naar e geree staan e a to te brengen 
voor  priv trans er naar e acco o atie van 

 ke e  

Transferinformatie
 priv trans ers aan e osta e isboa en in 

issabon or en itgevoer  in een co ortabele 
erce es Se an o  gelijk aar ig ( a   in itten-
en)  In geval van grotere reisge elsc appen or t 

gebr ik ge aakt van een erce es Sprinter o  
gelijk aar ig ( a   in itten en)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et  vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM
agelijks vana  A ster a

TRANSAVIA
 agelijks vana  A ster a
 agelijks vana  in oven
 p a o o a o vana  otter a

TAP PORTUGAL 
 agelijks vana  A ster a
 agelijks vana  ssel or
 agelijks vana  r ssel

EUROWINGS
 agelijks vana  ssel or

EASYJET
 p a o vr o vana  A ster a  

 van  j n t   a g niet op o

Autohuur inclusief
arriott raia el e  (pag  ) bie en ij incl -

sie  a to r van gereno eer e ver rbe rij-
ven aan en ijn gebaseer  op een i enklasse 
categorie  ie or t opge aal  en ingelever  op 

e l c t aven  ilt  geen gebr ik aken van een 
ra to o  e e voor een kortere perio e ren 

an k nnen ij trans ers voor  regelen van en o  
naar e l c t aven  In ien ge enst k nnen ij een 

ra to laten a everen bij  otel   Voor na ere 
in or atie vraag on e r  Travel ons ltants  

Autohuur
e overige otels op e e beste ing bie en ij 

incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt 
 ook kie en voor een ra to ge ren e  ge-
ele verblij  o  voor een paar agen een a to ren  

In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 
 otel  Voor categorie n en prij en vraag on e 

r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  in issabon en aan e osta e 

isboa al een vertegen oor iger van on e lokale 
agent contact et  opne en  ij ij al  lokale 
in or atie verstrekken en  in or eren over  
trans er ter g  

PORTUGAL  Costa Lisboa & Silver Coast • luchthaven Lissabon

Bestemmingsinformatie

Italië  ig ri

Taal
taliaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Autohuur inclusief
et otel op e e beste ing bie en ij incl sie  

a to r van gereno eer e ver rbe rijven 
aan en e e ijn gebaseer  op een i enklasse 
categorie ie or t opge aal  en ingelever  op 

e l c t aven  ilt  geen gebr ik aken van een 
ra to o  e e voor een kortere perio e ren 

an k nnen ij trans ers voor  regelen van en o  
naar e l c t aven  In ien ge enst k nnen ij een 

ra to laten a everen bij  otel  Voor na ere 
in or atie vraag on e r  Travel ons ltants  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et  vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM naar Genua & Nice
 agelijks vana  A ster a

TRANSAVIA naar Nice
 p a i o vr a o vana  A ster a
 p o van  april t   j ni   a g st s 

t   oktober vana  A ster a

EUROWINGS naar Nice
 agelijks vana  ssel or

EASYJET naar Nice
 agelijks vana  A ster a

LUFTHANSA naar Genua
 agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in nc en

Service ter plaatse
In San e o besc ikt Silverjet Vakanties niet over 
een lokale vertegen oor iging
       
Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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350 - SILVERJET VAKANTIES

ITALIË  Toscane • luchthaven Pisa

Bestemmingsinformatie

Taal
Italiaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor e c a e r van on e lokale agent o  
 te assisteren bij  priv trans er naar e acco -
o atie van  ke e

Transferinformatie
et otel in lorence is incl sie  priv trans er  
e e priv trans er or t itgevoer  in een erce-
es klasse ( a   in itten en) o  een inib sje 

(  in itten en)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et  vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM
 agelijks vana  A ster a

VUELING
 p a o vr a o vana  A ster a

BRUSSELS AIRLINES
 agelijks vana  r ssel

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur
et otel op e e beste ing bie en ij incl sie  

priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele ver-

blij  o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor categorie n en prij en vraag on e 
r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
In lorence besc ikt Silverjet Vakanties niet over 
een lokale vertegen oor iging

Ter plaatse te betalen
In e otels gel t een toeristenbelasting van ca  

  per persoon per ag ( ij igingen voorbe-
o en  a ankelijk van et otel  korting voor kin-
eren)   ient e e belastingen ter plaatse in et 
otel a  te rekenen

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

ITALIË  Florence • luchthaven Florence

Bestemmingsinformatie

Taal
Italiaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor e c a e r van on e lokale agent o  
 te assisteren bij  priv trans er naar e acco -
o atie van  ke e

Autohuur inclusief
e otels in Toscane bie en ij incl sie  a to r 

van gereno eer e ver rbe rijven aan en e e 
ijn gebaseer  op een i enklasse categorie ie 
or t opge aal  en ingelever  op e l c t aven  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 agelijks vana  A ster a

EUROWINGS
p i o vr a o vana  e len

LUFTHANSA / SWISS
 agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in rank rt
 p i vr vana  A ster a  et een overstap

in ric

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Service ter plaatse
In e Toscane besc ikt Silverjet Vakanties niet over 
een lokale vertegen oor iging

Ter plaatse te betalen
In e otels gel t een toeristenbelasting van ca  

  per persoon per ag ( ij igingen voorbe-
o en  a ankelijk van et otel  korting voor kin-
eren)   ient e e belastingen ter plaatse in et 
otel a  te rekenen

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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351 - SILVERJET VAKANTIES351 - SILVERJET VAKANTIES

ITALIË  Puglia • luchthaven Brindisi

Bestemmingsinformatie

Taal
Italiaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Autohuur inclusief
e arrange enten op e e beste ing bie en 
ij incl sie  a to r van gereno eer e ver-

rbe rijven aan en e e ijn gebaseer  op een 
i enklasse categorie ie or t opge aal  en 

ingelever  op e l c t aven  ilt  geen gebr ik 
aken van een ra to o  e e voor een kortere 

perio e ren an k nnen ij trans ers voor  re-
gelen van en o  naar e l c t aven  In ien ge enst 
k nnen ij een ra to laten a everen bij  o-
tel  Voor na ere in or atie vraag on e r  Tra-
vel ons ltants  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
p a i o vr a o vana  A ster a
p o van  april t   septe ber 

vana  A ster a

EUROWINGS
p i a vana  ssel or
p o a vana  e len

ITA AIRWAYS
agelijks vana  A ster a  et een 

overstap in ilaan o  o e
agelijks vana  ssel or  et een overstap 

in ilaan o  o e
agelijks vana  r ssel et een overstap 

in ilaan o  o e

Service ter plaatse
In glia besc ikt Silverjet Vakanties niet over een 
lokale vertegen oor iging

Ter plaatse te betalen
In glia gel t een toeristenbelasting van ca    
per persoon per ag ( ij igingen voorbe o en  
a ankelijk van et otel  korting voor kin eren)  

 ient e e belastingen ter plaatse in et otel a  
te rekenen

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

ITALIË  Puglia • luchthaven Bari

Bestemmingsinformatie

Taal
Italiaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Autohuur inclusief
e arrange enten op e e beste ing bie en 
ij incl sie  a to r van gereno eer e ver-

rbe rijven aan en e e ijn gebaseer  op een 
i enklasse categorie ie or t opge aal  en 

ingelever  op e l c t aven  ilt  geen gebr ik 
aken van een ra to o  e e voor een kortere 

perio e ren an k nnen ij trans ers voor  re-
gelen van en o  naar e l c t aven  In ien ge enst 
k nnen ij een ra to laten a everen bij  o-
tel  Voor na ere in or atie vraag on e r  Tra-
vel ons ltants

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
p o a vana  A ster a
p i van  j li t   a g st s vana  

A ster a

EUROWINGS
p a vana  ssel or
p a vana  e len

BRUSSELS AIRLINES
p o a vana  r ssel

ITA AIRWAYS
agelijks vana  A ster a  et een 

overstap in ilaan o  o e
agelijks vana  r ssel et een 

overstap in ilaan o  o e

SWISS
agelijks vana  A ster a  et 

een overstap in ric

Service ter plaatse
In glia besc ikt Silverjet Vakanties niet over een 
lokale vertegen oor iging

Ter plaatse te betalen
In glia gel t een toeristenbelasting van ca    
per persoon per ag ( ij igingen voorbe o en  
a ankelijk van et otel  korting voor kin eren)  

 ient e e belastingen ter plaatse in et otel a  
te rekenen

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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352 - SILVERJET VAKANTIES

ITALIË  Napels, Capri & Amal�kust • luchthaven Napels

Bestemmingsinformatie

Taal
Italiaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor e c a e r van on e lokale agent o  
 te assisteren bij  priv trans er naar e acco -
o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans er or t itgevoer  in een erce-

es klasse ( a   in itten en) o  een inib sje 
(  in itten en)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et  vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM 
agelijks vana  A ster a  

TRANSAVIA
 p a o vr o van  april t   j ni 

vana  otter a
 p a o vr o van  a g st s t   oktober

vana  otter a

ITA AIRWAYS
 agelijks vana  A ster a
 agelijks vana  r ssel

EUROWINGS
 agelijks vana  ssel or

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ij incl sie  

priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele ver-

blij  o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor categorie n en prij en vraag on e 
r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
In o e besc ikt Silverjet Vakanties niet over een 
lokale vertegen oor iging

Ter plaatse te betalen
In o e gel t een toeristenbelasting van ca    
per persoon per ag ( ij igingen voorbe o en  
a ankelijk van et otel  korting voor kin eren)  

 ient e e belastingen ter plaatse in et otel a  
te rekenen

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

ITALIË  Rome • luchthaven Rome Fiumicino

Bestemmingsinformatie

Taal
Italiaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor e c a e r van on e lokale agent o  
 te assisteren bij  priv trans er naar e acco -
o atie van  ke e an el naar e aven van 
apels voor e overtoc t naar apri

Transferinformatie
Napels & Amalfikust.  priv trans ers or en 

itgevoer  in een erce es klasse o  gelijk-
aar ig  ( a   in itten en)  In geval van grotere 

reisge elsc appen o  veel bagage or t gebr ik 
ge aakt van een inib sje

apri. Verblij t  op apri  an or t  naar e 
aven van apels gebrac t  e oversteek naar en 

van apri vin t per openbare ro oil plaats  e 
trans er naar en van apri alace or t oor et 

otel itgevoer  e trans er naar en van Villa l  
apri or t oor een priv ta i itgevoer  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p a o o vr a o vana  A ster a
 p i van  april t   j ni  van  a g st s

 t   oktober vana  A ster a

KLM
 p a o van  april t   j ni  van 

 septe ber t   oktober vana  A ster a
 agelijks van  j li t   a g st s vana  

A ster a

EUROWINGS
 agelijks vana  ssel or
 p i o a vana  e len

ITA AIRWAYS
 agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in ilaan o  o e
 agelijks vana  ssel or  et een overstap

 in ilaan o  o e

BRUSSELS AIRLINES
 agelijks vana  r ssel

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ij incl sie  

priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele ver-

blij  o  voor een paar agen een a to ren  In ien 
ge enst k nnen ij e e laten a everen bij  o-
tel  Voor categorie n en prij en vraag on e r  
Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  in apels o  o geving al e 
vertegen oor iger van on e lokale agent tele o-
nisc  contact et  opne en  ij ij al  lokale
in or atie verstrekken   reto rvl c t bevesti-
gen en  in or eren over  trans er ter g

Ter plaatse te betalen
In e i Italiaanse otels gel t een toeristen-
belasting van ca    per persoon per ag ( ij i
gingen voorbe o en  a ankelijk van et otel  
korting voor kin eren)   ient e e belastingen ter 
plaatse in et otel a  te rekenen

Excursies 
Tij ens  verblij  in apels k nt  ter plaatse bij 
on e lokale vertegen oor iging o  voora gaan e 
aan  reis bij een van on e verkoop e e erkers 
e c rsies boeken  en selectie  agto r o peii  
Ves vio  Salerno  o e  e eilan en Isc ia en a-
pri  een agto r langs e A al k st per Spi er  
een ag varen et een priv jac t van it Sorrento 
naar apri

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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353 - SILVERJET VAKANTIES353 - SILVERJET VAKANTIES

ITALIË  Sardinië • luchthaven Cagliari

Bestemmingsinformatie

Taal
Italiaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Autohuur inclusief
e arrange enten op e e beste ing bie en 
ij incl sie  a to r van gereno eer e ver-

rbe rijven aan en e e ijn gebaseer  op een 
i enklasse categorie ie or t opge aal  en 

ingelever  op e l c t aven  ilt  geen gebr ik 
aken van een ra to o  e e voor een korte-

re perio e ren an k nnen ij trans ers voor  
regelen van en o  naar e l c t aven  In ien ge-

enst k nnen ij een ra to laten a everen bij  
otel  Voor na ere in or atie vraag on e r  

Travel ons ltants  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p a o a vana  A ster a
 p vr o van  april t   oktober vana

A ster a

EUROWINGS
 agelijks vana  ssel or
 p a o vr a o vana  e len

CONDOR
 p o a o vana  ssel or

EASYJET
 p i o a van  april t   j ni 

  t   septe ber vana  A ster a
 agelijks van  j ni t   septe ber 

vana  A ster a

BRUSSELS AIRLINES
 p a vana  r ssel

Service ter plaatse
p Sar ini  besc ikt Silverjet Vakanties niet over 

een lokale vertegen oor iging

Ter plaatse te betalen
p Sar ini  gel t een toeristenbelasting van ca  
   per persoon per ag ( ij igingen voor-

be o en  a ankelijk van et otel  korting voor 
kin eren)   ient e e belastingen ter plaatse in 

et otel a  te rekenen

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

ITALIË  Sardinië • luchthaven Olbia

Bestemmingsinformatie

Taal
Italiaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Autohuur inclusief
e arrange enten op e e beste ing bie en 
ij incl sie  a to r van gereno eer e ver-

rbe rijven aan en e e ijn gebaseer  op een 
i enklasse categorie ie or t opge aal  en 

ingelever  op e l c t aven  ilt  geen gebr ik 
aken van een ra to o  e e voor een korte-

re perio e ren an k nnen ij trans ers voor  
regelen van en o  naar e l c t aven  
In ien ge enst k nnen ij een ra to laten a -
leveren bij  otel  Voor na ere in or atie vraag 
on e r  Travel ons ltants  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et  vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM
p a o van  april t   j ni  van 
 septe ber t   oktober vana  A ster a
agelijks van  j li t   a g st s vana  

A ster a

EUROWINGS
p o a o vana  ssel or
p o a vana  e len

AUSTRIAN AIRLINES
p vr vana  A ster a  et een overstap

 in enen

Service ter plaatse
p Sar ini  besc ikt Silverjet Vakanties niet over 

een lokale vertegen oor iging

Ter plaatse te betalen
p Sar ini  gel t een toeristenbelasting van ca  
   per persoon per ag ( ij igingen voor-

be o en  a ankelijk van et otel  korting voor 
kin eren)   ient e e belastingen ter plaatse in 

et otel a  te rekenen

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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354 - SILVERJET VAKANTIES

ITALIË  Sicilië • luchthaven Palermo

Bestemmingsinformatie

Taal
Italiaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor e c a e r van on e lokale agent o  
 te assisteren bij  priv trans er naar e acco -
o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans ers naar en van Atlantis a  en a-

arro Sea alace or en itgevoer  in een erce-
es klasse o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  

In geval van grotere reisge elsc appen o  veel 
bagage or t gebr ik ge aakt van een inib sje  
In plaats iervan k nt  ook kie en voor een r-
a to ge ren e  ge ele verblij  o  voor een paar 

agen een a to ren  In ien ge enst k nnen ij 
e e laten a everen bij  otel  Voor categorie n 

en prij en vraag on e r  Travel ons ltants

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 agelijks vana  A ster a

KLM
 p a o van  april t   j ni  van 

 septe ber t   oktober vana  A ster a
 agelijks van  j li t   a g st s vana

 A ster a

EUROWINGS
 agelijks vana  ssel or
 p i o a vana  e len

ITA AIRWAYS
 agelijks vana  A ster a  et een overstap in 

ilaan o  o e
 agelijks vana  ssel or  et een overstap in

ilaan

BRUSSELS AIRLINES
 p i a vana  r ssel

Autohuur inclusief
e arrange enten van e overige otels in e 

regio ron o  atania bie en ij incl sie  a to
r van gereno eer e ver rbe rijven aan 

en e e ijn gebaseer  op een i enklasse ca-
tegorie ie or t opge aal  en ingelever  op e 
l c t aven  ilt  geen gebr ik aken van een 

ra to o  e e voor een kortere perio e ren 
an k nnen ij trans ers voor  regelen van en o  

naar e l c t aven  In ien ge enst k nnen ij een 
ra to laten a everen bij  otel  Voor na ere 

in or atie vraag on e r  Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  in Taor inia al e vertegen-

oor igster van on e lokale agent contact et  
opne en  ij ij al  lokale in or atie verstrek-
ken   reto rvl c t bevestigen en  in or eren 
over  trans er ter g  In e overige plaatsen op 
Sicili  is geen ostess service aan e ig  e verte-
gen oor iger van on e lokale agent al tele onisc  
contact et  opne en

Ter plaatse te betalen
p Sicili  gel t een toeristenbelasting van ca    

per persoon per ag ( ij igingen voorbe o en  
a ankelijk van et otel  korting voor kin eren)  

 ient e e belastingen ter plaatse in et otel a  
te rekenen

ITALIË  Sicilië • luchthaven Catania

Bestemmingsinformatie

Taal
Italiaans

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor e c a e r van on e lokale agent o  
 te assisteren bij  priv trans er naar e acco -
o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans ers naar en van otel Villa Igiea 

in aler o or en itgevoer  in een erce es 
klasse o  gelijk aar ig  In geval van grotere reis

ge elsc appen o  veel bagage or t gebr ik ge-
aakt van een inib sje  In plaats iervan k nt 

 ook kie en voor een ra to ge ren e  
ge ele verblij  o  voor een paar agen een a to 

ren  In ien ge enst k nnen ij e e laten 
a everen bij  otel  Voor categorie n en prij en 
vraag on e r  Travel ons ltants

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p o a van  april t   j ni  van 

 a g st s t   oktober vana  otter a
 p i vr van  j ni t   a g st s vana  

otter a

EUROWINGS
 p o a vana  ssel or
 p i a vana  e len

EASYJET
 p a vr vana  A ster a

ITA AIRWAYS
 agelijks vana  A ster a  et een 

overstap in ilaan o  o e
 agelijks vana  ssel or  et een 

overstap in ilaan

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur inclusief
e arrange enten van e overige otels in e 

regio ron o  aler o bie en ij incl sie  
a to r van gereno eer e ver rbe rijven 
aan en e e ijn gebaseer  op een i enklasse 
categorie ie or t opge aal  en ingelever  op 

e l c t aven  ilt  geen gebr ik aken van een 
ra to o  e e voor een kortere perio e ren 

an k nnen ij trans ers voor  regelen van en o  
naar e l c t aven  In ien ge enst k nnen ij een 

ra to laten a everen bij  otel  Voor na ere 
in or atie vraag on e r  Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  in aler o al e vertegen-

oor igster van on e lokale agent contact et  
opne en  ij ij al  lokale in or atie verstrek-
ken en  in or eren over  trans er ter g  In e 
overige plaatsen op Sicili  is geen ostess service 
aan e ig

Ter plaatse te betalen
p Sicili  gel t een toeristenbelasting van ca    

per persoon per ag ( ij igingen voorbe o en  
a ankelijk van et otel  korting voor kin eren)  

 ient e e belastingen ter plaatse in et otel a  
te rekenen

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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355 - SILVERJET VAKANTIES355 - SILVERJET VAKANTIES

KROATIË  Split & Hvar • luchthaven Split

Bestemmingsinformatie

Taal
roatisc

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Autohuur inclusief
e arrange enten op e e beste ing bie en 
ij incl sie  a to r van gereno eer e ver-

rbe rijven aan en e e ijn gebaseer  op een 
i enklasse categorie ie or t opge aal  en 

ingelever  op e l c t aven  ilt  geen gebr ik 
aken van een ra to o  e e voor een korte-

re perio e ren an k nnen ij trans ers voor  
regelen van en o  naar e l c t aven  
In ien ge enst k nnen ij een ra to laten a -
leveren bij  otel  Voor na ere in or atie vraag 
on e r  Travel ons ltants  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  otter a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p o o van  april t   oktober vana

otter a
 p a van  j li t   oktober vana  otter a
 p a i van  j li t   a g st s vana

otter a

EUROWINGS
 p i a vana  ssel or
 p o o vana  e len

EASYJET
 p o a van  j ni t   septe ber 

vana  A ster a

CROATIA AIRLINES
 agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in agreb

Service ter plaatse
In la besc ikt Silverjet Vakanties niet over een 
lokale vertegen oor iging

Ter plaatse te betalen
In la gel t een toeristenbelasting van ca    
per persoon per ag ( ij igingen voorbe o en  
a ankelijk van et otel  korting voor kin eren)  

 ient e e belastingen ter plaatse in et otel a  
te rekenen

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

KROATIË  Istrië • luchthaven Pula

Bestemmingsinformatie

Taal
roatisc

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor e c a e r van on e lokale agent o  
 te assisteren bij  priv trans er naar e acco -
o atie van  ke e

Transferinformatie
et otel in Split is incl sie  priv trans er  e e 

priv trans er or t itgevoer  in een erce es 
klasse ( a   in itten en) o  een inib sje (  

in itten en)  var   or t eerst per priv trans er 
in een erce es klasse (  in itten en) o  een

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  otter a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
p o a van  april t   oktober vana  
otter a
p a o o van  april t   oktober

vana  otter a
p i vr van  j ni t   a g st s vana  
otter a
p i van  t   oktober vana  otter a
p o o van  april t   oktober

vana  A ster a
p vr van  april t   septe ber vana

A ster a

KLM
p a o van  april t   j ni  van 
 septe ber t   oktober vana  A ster a
agelijks van  j li t   a g st s vana  

A ster a

EUROWINGS
agelijks vana  ssel or

EASYJET
p a i o vr a vana  A ster a
p o o van  j ni t   septe ber 

vana  A ster a

inivan (  in itten en) naar e aven van Split 
gebrac t  al aar  e err cata aran naar var 
nee t  e e overtoc t rt ca   r  Aangeko-

en op var ac t e porter van alace lisabet  
voor assistentie et e bagage  et otel ligt op 
loopa stan  van e aven aar e ata aran aan-

eert  In ien  in aslina esort verblij t  or t  
per oteltrans er van e aven van var naar et 

otel gebrac t (ca   in )

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ij incl sie  

priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele ver-

blij  o  voor een paar agen een a to ren  In ien 
ge enst k nnen ij e e laten a everen bij  o-
tel  Voor categorie n en prij en vraag on e r  
Travel ons ltants  

Service ter plaatse
en ag na aanko st al on e lokale vertegen-
oor iging tele onisc  contact et  opne en  
 k nt bij e aar terec t voor in or atie en o  
et boeken van e c rsies

Ter plaatse te betalen
In roati  gel t een toeristenbelasting van ca  

  per persoon per ag ( ij igingen voorbe-
o en  a ankelijk van et otel  korting voor kin-
eren)   ient e e belastingen ter plaatse in et 
otel a  te rekenen

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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356 - SILVERJET VAKANTIES

MONTENEGRO  Baai van Kotor • luchthaven ubrovnik

Bestemmingsinformatie

Taal
roatisc

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ij aanko st op e l c t aven van brovnik 
or t  opge ac t oor on e vertegen oor ig(st)

er en naar e geree staan e a to voor  priv
trans er gebrac t

Transferinformatie
 priv trans er or t itgevoer  in een erce-

es klasse o  gelijk aar ig (  in itten en) o  
een inivan o  gelijk aar ig (  in itten en)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  otter a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p i a van  april t   oktober vana  

otter a
 p o  april t   septe ber vana

otter a

EUROWINGS
 p i a vana  ssel or
 p o vana  e len

EASYJET
 p o o vana  A ster a
 p a i a van  j ni t   septe ber 

vana  A ster a

CROATIA AIRLINES
 agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in agreb
 p a i o o vr o vana  r ssel et 

een overstap in agreb

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ij incl sie  

priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele ver-

blij  o  voor een paar agen een a to ren  In ien 
ge enst k nnen ij e e laten a everen bij  

otel  Voor categorie n en prij en vraag on e 
r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
en ag na aanko st al on e lokale vertegen-
oor iging tele onisc  contact et  opne en   

k nt bij e aar terec t voor in or atie en o  et 
boeken van e c rsies

Ter plaatse te betalen
In roati  gel t een toeristenbelasting van ca  

  per persoon per ag ( ij igingen voorbe-
o en  a ankelijk van et otel  korting voor kin-
eren)   ient e e belastingen ter plaatse in et 
otel a  te rekenen

KROATIË  Dubrovnik • luchthaven ubrovnik

Bestemmingsinformatie

Taal
roatisc

Tijdsverschil
een tij sversc il

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Autohuur inclusief
e arrange enten op e e beste ing bie en 
ij incl sie  a to r van gereno eer e ver-

rbe rijven aan en e e ijn gebaseer  op een 
i enklasse categorie ie or t opge aal  en 

ingelever  op e l c t aven  ilt  geen gebr ik 
aken van een ra to o  e e voor een korte-

re perio e ren an k nnen ij trans ers voor  
regelen van en o  naar e l c t aven  In ien ge-

enst k nnen ij een ra to laten a everen bij 
 otel  Voor na ere in or atie vraag on e -

r  Travel ons ltants  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  otter a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p i a van  april t   oktober vana

otter a
 p i a van  april t   oktober vana

otter a
 p o  april t   septe ber vana  

otter a

EUROWINGS
 p i a vana  ssel or
 p o vana  e len

EASYJET
 p o o vana  A ster a
 p a i a van  j ni t   septe ber 

vana  A ster a

CROATIA AIRLINES
 agelijks vana  A ster a  et een

overstap in agreb
 p a i o o vr o vana  r ssel et 

een overstap in agreb

Service ter plaatse
In ontenegro besc ikt Silverjet Vakanties niet 
over een lokale vertegen oor iging

Ter plaatse te betalen
In ontenegro gel t een toeristenbelasting van ca  

  per persoon per ag ( ij igingen voorbe-
o en  a ankelijk van et otel  korting voor kin-
eren)   ient e e belastingen ter plaatse in et 
otel a  te rekenen

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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357 - SILVERJET VAKANTIES357 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  Preveza & Parga • luchthaven Preve a

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is in riekenlan   r later

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ij aanko st op e l c t aven van or  or t  

opge ac t oor on e vertegen oor ig(st)er en 
naar e geree staan e a to voor  priv trans er 
gebrac t

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een 

erce es ta i o  gelijk aar ig ( a   in it-
ten en)  In geval van grotere ge elsc appen o  
veel bagage or t gebr ik ge aakt van een 

erce es inivan o  gelijk aar ig ( a   in-
itten en) o  een ini s (vana   personen)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p a o a vana  A ster a
 p i o van  j li t   a g st s 

vana  A ster a
 p i vr vana  otter a

EUROWINGS
 p i o vr a o vana  ssel or

CONDOR
 p a o a vana  ssel or

AEGEAN AIRLINES
 p a o o a vana  A ster a  et 

een overstap in At ene

EASYJET
 p i vr van  j ni t   septe ber 

vana  A ster a

Autohuur
e acco o aties op e e beste ingen bie en 
ij incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan 

k nt  ook kie en voor een ra to ge ren e  
ge ele verblij  o  voor een paar agen een a to -
ren  In ien ge enst k nnen ij e e laten a eve-
ren bij  otel  Voor na ere in or atie vraag on e 

r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
p e l c t aven van or  verstrekt on e verte-

gen oor ig(st)er  lokale in or atie en in or eert 
 over  trans er ter g   k nt aarnaast altij  te-

le onisc  contact opne en et on e lokale agent

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

GRIEKENLAND  Corfu • luchthaven Corfu

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is in riekenlan   r later

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ij aanko st op e l c t aven van reve a or t 
 opge ac t oor on e vertegen oor ig(st)er en 

naar e geree staan e a to voor  priv trans er 
gebrac t

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een er-

ce es ta i o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  In 
geval van grotere ge elsc appen o  veel bagage 

or t gebr ik ge aakt van een erce es inivan 
o  gelijk aar ig ( a   in itten en) o  een ini s 
(vana   personen)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
p a o t   septe ber vana  A ster a
p i a t   oktober vana  A ster a
p vr van  j ni t   a g st s 

vana  A ster a
p o van  j li t   oktober vana  

A ster a
p o van  j li t   septe ber vana  

A ster a

CONDOR
p o a vana  ssel or

AUSTRIAN AIRLINES
p a vana  A ster a  et een 

overstap in enen

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur 
e acco o aties op e e beste ingen bie en 
ij incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan 

k nt  ook kie en voor een ra to ge ren e 
 ge ele verblij  o  voor een paar agen een a to 
ren  In ien ge enst k nnen ij e e laten a e-

veren bij  otel  Voor na ere in or atie vraag 
on e r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
p e l c t aven van reve a verstrekt on e ver-

tegen oor ig(st)er  lokale in or atie en in or-
eert  over  trans er ter g   k nt aarnaast 

altij  tele onisc  contact opne en et on e lokale 
agent

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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358 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  Halkidiki • luchthaven Thessaloniki

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is op ak nt os  r later

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e 
lokale agent o   te assisteren bij e priv trans-
er naar  acco o atie  In ien  in orto 
ante verblij t or t  bij aanko st op e l c t a-

ven ver elko  oor een vertegen oor ig(st)er 
van it e cl sieve otel o   te assisteren bij e 
priv trans er naar  acco o atie

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een er-

ce es ta i o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  In 
geval van grotere ge elsc appen o  veel bagage 

or t gebr ik ge aakt van een erce es inivan 
o  gelijk aar ig ( a   in itten en) o  een ini s 
(vana   personen)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p o vr a o vana  A ster a
 p a i van  april t   oktober 

vana  A ster a
 p o o vana  in oven

CONDOR
 p o o vana  ssel or

AEGEAN AIRLINES
 p a o vana  A ster a  et een

overstap in At ene

BRUSSELS AIRLINES
 p o o vana  r ssel

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ij incl sie  

priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele verblij

o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor categorie n en prij en vraag on e 
r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
n e lokale vertegen oor iging nee t een ag na 

aanko st tele onisc  contact et  op   k nt bij 
e aar terec t voor in or atie en o  et boeken 

van e c rsies

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

GRIEKENLAND  Zakynthos • luchthaven ak nthos

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is in riekenlan   r later

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ij aanko st op e l c t aven van T essaloniki 
or t  opge ac t oor on e vertegen oor ig(st)er

en naar e geree staan e a to voor  priv
trans er gebrac t

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een er-

ce es ta i o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  In 
geval van grotere ge elsc appen o  veel bagage 

or t gebr ik ge aakt van een erce es inivan 
o  gelijk aar ig ( a   in itten en) o  een ini s 
(vana   personen)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 agelijks vana  A ster a

EUROWINGS
agelijks vana  ssel or

AEGEAN AIRLINES
agelijks vana  ssel or
p i o a vana  r ssel
agelijks vana  A ster a  et een

overstap in At ene

AUSTRIAN AIRLINES
agelijks vana  A ster a  et een 

overstap in enen

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur 
Alle acco o aties op e e beste ing  v  
Villa   ro en irraio T er al Spa esort  bie en 

ij incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan 
k nt  ook kie en voor een ra to ge ren e 

 ge ele verblij  o  voor een paar agen een a to 
ren  In ien ge enst k nnen ij e e laten a e-

veren bij  otel  Voor na ere in or atie vraag 
on e r  Travel ons ltants

Autohuur inclusief
Villa  ro  irragio T er al Spa esort bie en 

e incl sie  ra to aan en e e ijn gebaseer  
op een i enklasse categorie ie or t oor  
opge aal  en ingelever  op e l c t aven  ilt  
geen gebr ik aken van een ra to o  e e voor 
een kortere perio e ren an k nnen ij trans-
ers voor  regelen van en o  naar e l c t aven  

Voor na ere in or atie vraag on e r  Travel 
ons ltants

Service ter plaatse
p e l c t aven van T essaloniki verstrekt on e 

vertegen oor ig(st)er  lokale in or atie en in or-
eert  over  trans er ter g   k nt aarnaast 

altij  tele onisc  contact opne en et on e lokale 
agent

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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GRIEKENLAND  Peloponnesos • luchthaven Kalamata

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is in riekenlan   r later

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ij aanko st op e l c t aven van At ene or t 
 opge ac t oor een vertegen oor ig(st)er van 

 otel en naar e geree staan e a to voor  
priv trans er gebrac t  In et geval van ape S nio 

or t  naar  ra to gebrac t

Auto inclusief
e otels in At ene en o geving bie en ij incl -

sie  a to r van gereno eer e ver rbe rij-
ven aan en e e ijn gebaseer  op een i enklas-
se categorie ie or t opge aal  en ingelever  op 

e l c t aven  ilt  geen gebr ik aken van een

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et  vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM VANAF AMSTERDAM
 agelijks vana  A ster a

TRANSAVIA
agelijks vana  A ster a
p a o vr a o vana  in oven
p o van  j ni t   a g st s 

vana  in oven

AEGEAN AIRLINES
agelijks vana  A ster a
agelijks vana  ssel or
agelijks vana  r ssel

CONDOR
p a o vr a o vana  ssel or

EUROWINGS
p i o a o vana  sssel or

ra to o  e e voor een kortere perio e ren 
an k nnen ij trans ers voor  regelen van en o  

naar e l c t aven  Voor na ere in or atie vraag 
on e r  Travel ons ltants

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

GRIEKENLAND  Athene • luchthaven Athene

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is in riekenlan   r later

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ij aanko st op e l c t aven van ala ata or t 
 opge ac t oor een vertegen oor ig(st)er van 

 otel en naar e geree staan e a to voor  
priv trans er gebrac t  

Auto inclusief
e otels op e eloponnesos bie en ij incl sie  

a to r van gereno eer e ver rbe rijven 
aan en e e ijn gebaseer  op een i enklasse 
categorie ie or t opge aal  en ingelever  op 

e l c t aven  ilt  geen gebr ik aken van een 
ra to o  e e voor een kortere perio e ren 

an k nnen ij trans ers voor  regelen van en o  
naar e l c t aven  Voor na ere in or atie vraag 
on e r  Travel ons ltants

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
p a o a vana  A ster a

EUROWINGS
p i o vana  ssel or

AUSTRIAN AIRLINES / SWISS
p o vana  A ster a  et een 

overstap in enen
p vr vana  A ster a  et een 

overstap in ric

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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360 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  Kreta oost • luchthaven Heraklion

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is op reta  r later

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ij aanko st op e l c t aven van ania or t 
 opge ac t oor on e vertegen oor ig(st)er en 

naar e geree staan e a to voor  priv trans er 
gebrac t  

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een er-

ce es ta i o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  In 
geval van grotere ge elsc appen o  veel bagage 

or t gebr ik ge aakt van een erce es inivan 
o  gelijk aar ig ( a   in itten en) o  een ini s 
(vana   personen)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p i vr o vana  A ster a

p o van  j ni t   a g st s 
vana  A ster a

AEGEAN AIRLINES
agelijks vana  A ster a  et een overstap in

Athene
agelijks vana  ssel or  et een overstap in 

Athene
agelijks vana  r ssel et een overstap in 

Athene

CONDOR
p a o vr a vana  ssel or

EUROWINGS
p o o vana  ssel or

Autohuur
e acco o aties op e e beste ing bie en ij 

incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  
ook kie en voor een ra to ge ren e  ge e-
le verblij  o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor na ere in or atie vraag on e -
r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
en ag na aanko st al on e lokale vertegen-
oor iging tele onisc  contact et  opne en   

k nt bij e aar terec t voor in or atie en o  et 
boeken van e c rsies

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

GRIEKENLAND  Kreta west • luchthaven Chania

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is op reta  r later

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ij aanko st op e l c t aven van ania an el 
eraklion or t  opge ac t oor on e vertegen-
oor ig(st)er en naar e geree staan e a to voor 

 priv trans er gebrac t  

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een er-

ce es ta i o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  In 
geval van grotere ge elsc appen o  veel bagage 

or t gebr ik ge aakt van een erce es inivan 
o  gelijk aar ig ( a   in itten en) o  een ini s 
(vana   personen)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  n erstaan  e 
eest aanbevolen (alternatieve) vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 agelijks vana  A ster a

p a o o vr a vana  in oven
p i van  april t   septe ber 

vana  in oven
p o van  j li t   a g st s 

vana  in oven
p a vr o vana  otter a
p o van  april t   septe ber 

vana  otter a
p o van  j ni t   a g st s 

vana  otter a
p i a vana  r ssel

CONDOR
agelijks vana  ssel or

EUROWINGS
agelijks vana  ssel or

AEGEAN AIRLINES
agelijks vana  A ster a  et een 

overstap in At ene
p a o a o vana  ssel or

Autohuur
e acco o aties op e e beste ing bie en ij 

incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  
ook kie en voor een ra to ge ren e  ge e-
le verblij  o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor na ere in or atie vraag on e r
Travel ons ltants

Service ter plaatse
en ag na aanko st al on e lokale vertegen-
oor iging tele onisc  contact et  opne en   

k nt bij e aar terec t voor in or atie en o  et 
boeken van e c rsies  

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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361 - SILVERJET VAKANTIES361 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  Mykonos • luchthaven Mykonos

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is op Santorini  r later

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e 
lokale agent o   te assisteren bij  priv trans-
er naar e acco o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een i -

enklasse ta i o  gelijk aar ig ( a   in itten-
en)  r gel t een toeslag voor trans ers ie or-
en itgevoer  t ssen  r  In geval 

van grotere reisge elsc appen o  veel bagage 
or t gebr ik ge aakt van een inib sje

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
p a vr vana  A ster a
p i o van  april t   septe ber 

vana  A ster a

AEGEAN AIRLINES
agelijks vana  A ster a  et een 

overstap in At ene
agelijks vana  ssel or  et een 

overstap in At ene
agelijks vana  r ssel et een 

overstap in At ene

EUROWINGS
p vr vana  ssel or

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur
Alle acco o aties op e e beste ing  v  

ag a esort Santorini  bie en ij incl sie  pri-
v trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie en 
voor een ra to ge ren e  ge ele verblij  
o  voor een paar agen een a to ren  In ien ge-

enst k nnen ij e e laten a everen bij  otel  
Voor na ere in or atie vraag on e r  Travel 

ons ltants

Autohuur inclusief
ag a esort Santorini bie en e incl sie  r-

a to aan en e e ijn gebaseer  op een i en-
klasse categorie ie or t oor  opge aal  en 
ingelever  op e l c t aven  ilt  geen gebr ik 

aken van een ra to o  e e voor een korte-
re perio e ren an k nnen ij trans ers voor  
regelen van en o  naar e l c t aven  Voor na ere 
in or atie vraag on e r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
p e l c t aven van Santorini verstrekt on e ver-

tegen oor ig(st)er  lokale in or atie en in or-
eert  over  trans er ter g   k nt aarnaast 

altij  tele onisc  contact opne en et on e lokale 
agent

GRIEKENLAND  Santorini • luchthaven Santorini

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is in riekenlan   r later

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e lo-
kale agent o   te assisteren bij  priv trans er 
naar e acco o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans ers or t itgevoer  in een i en-

klasse ta i o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  
r gel t een toeslag voor trans ers ie or en 
itgevoer  t ssen  r  In geval van 

grotere reisge elsc appen o  veel bagage or t 
gebr ik ge aakt van een inib sje

Autohuur
Alle acco o aties op e e beste ing  v  

konos art  S ites  bie en ij incl sie  pri-
v trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie en 
voor een ra to ge ren e  ge ele verblij  o  
voor een paar agen een a to ren  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
p a vana  A ster a
p a van  april t   septe ber vana  

A ster a
p o van  ei t   oktober vana  

A ster a

EUROWINGS
p vr o vana  ssel or

AEGEAN AIRLINES
agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in At ene
agelijks vana  ssel or  et een overstap 

in At ene
agelijks vana  r ssel et een overstap 

in At ene

LUFTHANSA / AUSTRIAN AIRLINES / SWISS
p i vr o vana  A ster a  et een 

overstap in rank rt o  nc en
p vr vana  A ster a  et een overstap in 
enen o  ric

In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 
 otel  Voor na ere in or atie vraag on e -

r  Travel ons ltants

Autohuur inclusief
konos art  S ites bie en e incl sie  ra to 

aan en e e ijn gebaseer  op een i enklasse 
categorie ie or t oor  opge aal  en ingele-
ver  op e l c t aven  ilt  geen gebr ik aken 
van een ra to o  e e voor een kortere perio e 

ren an k nnen ij trans ers voor  regelen van 
en o  naar e l c t aven  Voor na ere in or atie 
vraag on e r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
p e l c t aven van konos verstrekt on e ver-

tegen oor ig(st)er  lokale in or atie en in or-
eert  over  trans er ter g   k nt aarnaast 

altij  tele onisc  contact opne en et on e lokale 
agent

VIP Vertrekservice
p e l c t aven van konos k nt  in a ac -

ting van  reto rvl c t  tegen betaling gebr ik 
aken van e r  o nge b  ol air an ling  

voor ien van o a  aircon itioning  apjes en rank-
jes  i   en leesvoer  e lo nge  aar  a   r 

ag verblijven  is rookvrij en agelijks geopen  
van s oc ten s vroeg tot in e avon  n e r  
Travel ons ltants verstrekken  ierover graag 
na ere in or atie

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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362 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  Kos • luchthaven Kos

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is op o os  r later

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e lo-
kale agent o   te assisteren bij  priv trans er 
naar e acco o atie van  ke e

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  n erstaan  e 
eest aanbevolen (alternatieve) vlieg ogelijk e-

en

TRANSAVIA
 p i o o vana  A ster a

p vr van  j ni t   a g st s vana  
A ster a

p o o vana  in oven
p vr van  j ni t   oktober vana  
in oven

CONDOR
p i o vr o vana  ssel or

EUROWINGS
p a i o a vana  ssel or

AEGEAN AIRLINES
agelijks vana  A ster a  et een 

overstap in At ene
agelijks vana  ssel or  et een 

overstap in At ene
agelijks vana  r ssel et een overstap 

in At ene

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een er-

ce es ta i o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  In 
geval van grotere ge elsc appen o  veel bagage 

or t gebr ik ge aakt van een erce es inivan 
o  gelijk aar ig ( a   in itten en) o  een ini s 
(vana   personen)

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ij incl sie  

priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele ver-

blij  o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor categorie n en prij en vraag on e 
r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
en ag na aanko st al on e lokale vertegen-
oor iging tele onisc  contact et  opne en   

k nt bij e aar terec t voor in or atie en o  et 
boeken van e c rsies

GRIEKENLAND  Rhodos • luchthaven Rhodos

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is op os  r later

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e 
lokale agent o   te assisteren bij  priv trans er 
naar e acco o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een er-

ce es ta i o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  In 
geval van grotere ge elsc appen o  veel bagage 

or t gebr ik ge aakt van een erce es inivan 
o  gelijk aar ig ( a   in itten en) o  een ini s 
(vana   personen)

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  n erstaan  e 
eest aanbevolen (alternatieve) vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 p o a o vana  A ster a

p i van  april t   septe ber 
vana  A ster a

p o vr van  j ni t   a g st s 
vana  A ster a

p o o vana  in oven
p i van  j li t   a g st s vana  
in oven
p a vr vana  otter a

EUROWINGS
p a i o vr a o vana  ssel or

CONDOR
p i o o vana  ssel or

AEGEAN AIRLINES
agelijks vana  A ster a  et een 

overstap in At ene
agelijks vana  ssel or  et een 

overstap in At ene
agelijks vana  r ssel et een overstap 

in At ene

Autohuur
e acco o aties op e e beste ing bie en ij 

incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  
ook kie en voor een ra to ge ren e  ge e-
le verblij  o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen 
bij  otel  Voor na ere in or atie vraag on e 

r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
a aanko st al on e lokale vertegen oor iging 

tele onisc  contact et  opne en   k nt bij 
e aar terec t voor in or atie en o  et boeken 

van e c rsies

Service ter plaatse
p e l c t aven van T essaloniki verstrekt on e 

vertegen oor ig(st)er  lokale in or atie en in or-
eert  over  trans er ter g   k nt aarnaast 

altij  tele onisc  contact opne en et on e lokale 
agent

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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363 - SILVERJET VAKANTIES363 - SILVERJET VAKANTIES

CYPRUS  Larnaca • luchthaven Larnaca

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is in pr s  r later

Elektriciteit
V   ee t een t pe  reisstekker no ig

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e lo-
kale agent o   te assisteren bij  priv trans er 
naar e acco o atie van  ke e  

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een er-

ce es o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  In ge-
val van grotere reisge elsc appen o  veel bagage 

or t er gebr ik ge aakt van een inib s

Alle acco o aties op e e beste ing  v  
van otel Anassa en otel ol bia  bie en ij in-
cl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  
ook kie en voor een ra to ge ren e  ge e-
le verblij  o  voor een paar agen een a to ren  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
p a o a vana  A ster a

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur inclusief
e arrange enten van otel Anassa en otel o-

l bia bie en ij incl sie  a to r van gereno -
eer e ver rbe rijven aan en e e ijn geba-

seer  op een i enklasse categorie ie or t 
opge aal  en ingelever  op e l c t aven  ilt  
geen gebr ik aken van een ra to o  e e voor 
een kortere perio e ren an k nnen ij trans-
ers voor  regelen van en o  naar e l c t aven  

In ien ge enst k nnen ij een ra to laten a -
leveren bij  otel  Voor na ere in or atie vraag 
on e r  Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al een vertegen oor ig(st)er 
van on e lokale agent contact et  opne en  ij
ij al  lokale in or atie verstrekken   reto r-

vl c t bevestigen en  in or eren over  trans-
er ter g  

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

CYPRUS  Paphos • luchthaven Paphos

Bestemmingsinformatie

Taal
rieks

Tijdsverschil
et is in pr s  r later

Elektriciteit
V   ee t een t pe  reisstekker no ig

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e lo-
kale agent o   te assisteren bij  priv trans er 
naar e acco o atie van  ke e  

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een er-

ce es o  gelijk aar ig ( a   in itten en)  In ge-
val van grotere reisge elsc appen o  veel bagage 

or t gebr ik ge aakt van een inib s

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
p i o vana  A ster a
p o van  april t   j ni  van 
 a g st s t   oktober vana  A ster a

p vr van  j ni t   a g st s 
vana  A ster a

EUROWINGS
p i a vana  ssel or

AUSTRIAN AIRLINES
agelijks vana  A ster a  et een 

overstap in enen
agelijks vana  ssel or  et een 

overstap in enen

LUFTHANSA
agelijks vana  A ster a  et een 

overstap in rank rt o  nc en
agelijks vana  ssel or  et een 

overstap in rank rt o  nc en

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ij incl sie  

priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele verblij

 o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor categorie n en prij en vraag on e 
r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al een vertegen oor ig(st)er 
van on e lokale agent contact et  opne en  ij
ij al  lokale in or atie verstrekken   reto r-

vl c t bevestigen en  in or eren over  trans-
er ter g  

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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364 - SILVERJET VAKANTIES

Bestemmingsinformatie

Taal
arokkaans

Valuta
arokkaanse ir a  ( A )

Tijdsverschil
In on e o ertij  is et in arokko  r vroeger

Elektriciteit
220V

Reisdocumenten
el ig paspoort o  i entiteitskaart

Meet & Greet
ebr ikt  arrakec  als l c t aven van aan-

ko st in arokko  an or t  ver elko  en 
begelei  naar  priv trans er ie  vervoert naar 

e acco o atie van  ke e   ontvangt tevens 
 elko stenveloppe

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een er-

ce es Vito o  Viano o  gelijk aar ig ( a   in it-
ten en)  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et Transavia vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

TRANSAVIA
 agelijks vana  A ster a

p a o a vana  in oven

AIR FRANCE
agelijks vana  A ster a  et een 

overstap in arijs

TAP PORTUGAL
p a i o vr a o vana  A ster a  
et een overstap in issabon

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ij incl sie  

priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele ver-

blij  o  voor een paar agen een a to ren  In ien 
ge enst k nnen ij e e laten a everen bij  

otel  Voor na ere in or atie vraag on e r  
Travel ons ltants

Service ter plaatse
n e lokale vertegen oor iger al contact et  

opne en en lokale in or atie verstrekken (in ien 
ge enst)  Tevens ontvangt  in e elko stenve-
loppe in or atie over  trans er ter g

p e l c t aven van arrakec  is et tevens 
ogelijk o el bij aanko st als bij vertrek tegen 

betaling een ast Track ane service bij te boeken  
ierbij k nt  rekenen op een versnel e oorgang 
oor e o ane  n e r  Travel ons ltants 

k nnen  ierover na ere in or atie verstrekken

MAROKKO  Marrakech • luchthaven arrakech

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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365 - SILVERJET VAKANTIES365 - SILVERJET VAKANTIES

Bestemmingsinformatie

Taal
e erlan s apia ento  ok ngels Spaans 
or t veel gesproken

Valuta
e erlan s Antilliaanse l en (A )  

Tijdsverschil
In e inter is et op ra ao  r vroeger  in e 
o er  r vroeger

Elektriciteit
 V  A apter aanbevolen

Reisdocumenten
el ig paspoort en reto rticket

Vertrekbelasting tussen de eilanden
ij vertrek naar Ar ba o  St aarten ca  S   

p p  ij vertrek naar onaire ca  S   p p  ij 
overstap t ssen e eilan en S   p p  (prijs ij i-
gingen voorbe o en)

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor een vertegen oor iger van on e lokale 
agent o   te assisteren bij  priv trans er naar 

e acco o atie van  ke e

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et  vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM VANAF AMSTERDAM
 agelijks vana  A ster a

Vliegmogelijkheden ten behoeve van 
eilandcombinaties:
 van racao naar onaire or t agelijks 

eer ere keren rec tstreeks gevlogen
 van racao naar Ar ba or t agelijks 

eer ere keren rec tstreeks gevlogen

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een 

r sler o  gelijk aar ige l e a to ( a i aal  
vol assenen   kin  t   jaar) o  in een ini-
b sje ( a i aal  in itten en)

Autohuur
Alle otels op ra ao  Villa o ale itge on er  
bie en ij incl sie  priv trans ers aan  In plaats 

iervan k nt  ook kie en voor een ra to ge -
ren e  verblij  o  voor een paar agen een a to 

ren

Autohuur inclusief
Villa o ale bie en ij incl sie  a to r van gere-
no eer e ver rbe rijven aan en it arrange-

ent is gebaseer  op een i enklasse categorie  
ie or t opge aal  en ingelever  op e l c t
aven  ilt  geen gebr ik aken van een r-

a to o  e e voor een kortere perio e ren an 
k nnen ij trans ers voor  regelen van en naar e 
l c t aven  In ien ge enst k nnen ij e ra to
 laten a everen bij  otel  Voor categorie n en 
prij en vraag on e r  Travel ons ltants

NEDERLANDSE ANTILLEN  Curaçao • luchthaven Curaçao

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren

Bestemmingsinformatie

Taal
e erlan s

Valuta
S ollar

Tijdsverschil
In e inter is et op onaire  r vroeger  in e 
o er  r vroeger

Elektriciteit
V

Reisdocumenten
aspoort at tot instens  aan en na ter gkeer

nog gel ig is

Vertrekbelasting
ij vertrek naar ra ao o  Ar ba (binnenlan se 

vl c t) ca  S   p p  ( ij igingen voorbe o en)

Toeristenbelasting
vana   j li  or t per be oeker een toeristen-
belasting van S   per persoon ge even  in e-
ren t   jaar betalen S   per be oek  e e 
verplic te belasting kan voor aanko st igitaal via 
een online plat or  betaal  or en o  bij aanko st 
op e l c t aven

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et  vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM
 agelijks vana  A ster a

Vliegmogelijkheden ten behoeve van 
eilandcombinaties:
 van onaire naar racao or t agelijks 

eer ere keren rec tstreeks gevlogen
 van onaire naar Ar ba or t o el 

rec tstreeks als via racao gevlogen op 
a i o o vr o 

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Meet & Greet
p onaire or en gasten voor arbo r Village en 
el ns eac  ver elko  oor e c a e r van 
et otel  

Transferinformatie
e trans ers naar en van arbo r Village en el ns 
or en ver org  oor et otel en itgevoer  in 

een inib sje  

Autohuur
Alle otels op onaire bie en ij incl sie  trans ers 
aan  In plaats iervan k nt  ook kie en voor een 

ra to ge ren e  verblij  o  voor een paar 
agen een a to ren  In ien ge enst k nnen ij 
e e laten a everen bij  otel  Voor categorie n 

en prij en vraag on e r  Travel ons ltants

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

NEDERLANDSE ANTILLEN  Bonaire • luchthaven Bonaire
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366 - SILVERJET VAKANTIES

NEDERLANDSE ANTILLEN  Aruba • luchthaven Aruba

Bestemmingsinformatie

Taal
e erlan s apia ento  ok ngels Spaans 
or t veel gesproken

Valuta
Ar ba lorin  S ollars or en veelal geaccep-
teer

Tijdsverschil
In e inter is et op Ar ba  r vroeger  in e 
o er  r vroeger

Elektriciteit
V  a apter aanbevolen

Reisdocumenten
el ig paspoort en reto rticket

Meet & Greet
 or t bij aanko st op e l c t aven ver el-

ko  oor e c a e r van on e lokale agent o  
 te assisteren bij  priv trans er naar e acco -
o atie van  ke e

Transferinformatie
 priv trans ers or en itgevoer  in een its -

bis i S V ontero ( a i aal  in itten en) o  ge-
lijk aar ig

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et  vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM
 agelijks vana  A ster a

Vliegmogelijkheden ten behoeve van 
eilandcombinaties
 van Ar ba naar racao or t agelijks 

eer ere keren rec tstreeks gevlogen
 van Ar ba naar onaire or t agelijks 

o el rec tstreeks als via racao gevlogen

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur
Alle otels op Ar ba bie en ij incl sie  priv trans-
ers aan  In plaats iervan k nt  ook kie en voor 

een ra to ge ren e  ge ele verblij  o  voor 
een paar agen een a to ren  In ien ge enst 
k nnen ij e ra to laten a everen bij  o-
tel  Voor categorie n en prij en vraag on e r  
Travel ons ltants

Service ter plaatse
Tij ens  verblij  al on e lokale vertegen oor-

iging tele onisc  contact et  opne en  ij ij 
al  in or eren over  reto rtrans er naar e 

l c t aven

Ter plaatse te betalen
ij vertrek naar ra ao o  onaire  ca  S   p p  

vertrekbelasting ( ij igingen voorbe o en)

Silverjet Service esk
Voor al  bij on ere ensen staan on e toege-

ij e e e erkers van e Silverjet Service esk 
tot  besc ikking  ilt   partner verrassen 

et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et 
vieren van een bij on ere at  a pagne  
T eater  o  inerreserveringen aken  ij rege-
len et graag  Vraag on e r  Travel ons l-
tants o  a vies

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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367 - SILVERJET VAKANTIES367 - SILVERJET VAKANTIES

VERENIGDE STATEN   Boston • luchthaven Boston

Bestemmingsinformatie

Taal
ngels

Valuta
S ollar

Tijdsverschil
et is in e  ork  r vroeger

Elektriciteit
V  a apter aanbevolen

Reisdocumenten
el ig paspoort (ook voor kin eren)  oo paspoort 
or t niet geaccepteer   ient ic  ini aal 
 r voor vertrek te registreren via e ebsite 

ttps esta cbp s gov  Voor act ele in or atie 
betre en e alle inreisvoor aar en voor A erika 
ver ij en ij  naar  

ttps ne erlan erel ij nl reisa vies
verenig e staten van a erika

Transferinformatie
In e  ork or t  priv trans er itgevoer  in 
een l e se an  pgra e naar een l e S V o  naar 
een  stretc e  li o sine is ogelijk  e prij en 

iervoor ijn op aanvraag  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et   elta Airlines vana  A ster a
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM / DELTA AIRLINES
 agelijks vana  A ster a  naar l c t aven

o n  enne

UNITED AIRLINES
agelijks vana  A ster a  naar l c t aven 
e ark
agelijks vana  r ssel naar l c t aven e ark

BRUSSELS AIRLINES
agelijks vana  r ssel naar l c t aven 
o n  enne

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur
ilt   ste enreis verlengen et een verblij  el-

ers an k nt  kie en voor vervoer per ra to  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor categorie n en prij en vraag on e 
r  Travel ons ltants  

Hotelservice
In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et 
in A erika so s nog voor at een otel niet e vol-
le ige service kan bie en ie  oorgaans van e 

oor ons geselecteer e otels ge en  bent  aar-
oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak 
or t aangebo en  er geen ko erservice aan e ig 

is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  
it kan van tij  tot tij  en van otel tot otel ver-

sc illen

Service ter plaatse
In e  ork besc ikt Silverjet Vakanties niet over 
een lokale vertegen oor iging

VERENIGDE STATEN   New York • luchthaven New York

Bestemmingsinformatie

Taal
ngels

Valuta
S ollar

Tijdsverschil
et is in oston  r vroeger

Elektriciteit
V  a apter aanbevolen

Reisdocumenten
el ig paspoort (ook voor kin eren)  oo paspoort 
or t niet geaccepteer   ient ic  ini aal 
 r voor vertrek te registreren via e ebsite 

ttps esta cbp s gov  Voor act ele in or atie 
betre en e alle inreisvoor aar en voor A erika 
ver ij en ij  naar  

ttps ne erlan erel ij nl reisa vies
verenig e staten van a erika  

Transferinformatie
In oston or en  priv trans ers itgevoer  
in een l e se an  pgra e naar een l e S V o  
naar een  stretc e  li o sine is ogelijk  

e prij en iervoor ijn op aanvraag  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et   elta Airlines vana  A ster a  
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM / DELTA AIRLINES
agelijks vana  A ster a

ritis  Air a s
agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in on en eat ro

LUFTHANSA
agelijks vana  A ster a  et een overstap in 
rank rt

UNITED AIRLINES
agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in e ark

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur
ilt   ste enreis verlengen et een verblij  

el ers an k nt  kie en voor vervoer per r
a to  In ien ge enst k nnen ij e e laten a eve-
ren bij  otel  Voor categorie n en prij en vraag 
on e r  Travel ons ltants

Hotelservice
In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et 
in A erika so s nog voor at een otel niet e vol-
le ige service kan bie en ie  oorgaans van e 

oor ons geselecteer e otels ge en  bent  aar-
oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak 
or t aangebo en  er geen ko erservice aan e ig 

is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  
it kan van tij  tot tij  en van otel tot otel ver-

sc illen

Service ter plaatse
In oston besc ikt Silverjet Vakanties niet over een 
lokale vertegen oor iging

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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VERENIGDE STATEN  Washington • luchthaven ashington

Bestemmingsinformatie

Taal
Engels

Valuta
S ollar

Tijdsverschil
et is in as ington  r vroeger

Elektriciteit
V  a apter aanbevolen

Reisdocumenten
el ig paspoort (ook voor kin eren)  oo paspoort 
or t niet geaccepteer   ient ic  ini aal 
 r voor vertrek te registreren via e ebsite 

ttps esta cbp s gov  Voor act ele in or atie 
betre en e alle inreisvoor aar en voor A erika 
ver ij en ij  naar

ttps ne erlan erel ij nl reisa vies
verenig e staten van a erika  

Transferinformatie
In as ington or en  priv trans ers itge-
voer  in een l e se an  pgra e naar een l e 
S V o  naar een stretc e  li o sine is ogelijk  

e prij en iervoor ijn op  aanvraag  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et et   elta Airlines vana  A ster a
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM / DELTA AIRLINES
 agelijks vana  A ster a

UNITED AIRLINES
agelijks vana  A ster a
agelijks vana  r ssel

BRUSSELS AIRLINES
agelijks vana  r ssel

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur
ilt   ste enreis verlengen et een verblij  el-

ers an k nt  kie en voor vervoer per ra to  
In ien ge enst k nnen ij e e laten a everen bij 

 otel  Voor categorie n en prij en vraag on e 
r  Travel ons ltants

Hotelservice
In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et 
in A erika so s nog voor at een otel niet e vol-
le ige service kan bie en ie  oorgaans van e 

oor ons geselecteer e otels ge en  bent  aar-
oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak 
or t aangebo en  er geen ko erservice aan e ig 

is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  
it kan van tij  tot tij  en van otel tot otel ver-

sc illen

Service ter plaatse
In as ington besc ikt Silverjet Vakanties niet 
over een lokale vertegen oor iging

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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VERENIGDE STATEN  Fort Lauderdale • luchthaven Fort Lauderdale

Bestemmingsinformatie

Taal
ngels

Valuta
S ollar

Tijdsverschil
et is in lori a  r vroeger

Elektriciteit
V  a apter aanbevolen

Reisdocumenten
el ig paspoort (ook voor kin eren)  oo paspoort 
or t niet geaccepteer   ient ic  ini aal 
 r voor vertrek te registreren via e ebsite 

ttps esta cbp s gov  Voor act ele in or atie 
betre en e alle inreisvoor aar en voor A erika 
ver ij en ij  naar

ttps ne erlan erel ij nl reisa vies
verenig e staten van a erika  

Transferinformatie Miami
In ia i or t  priv trans er itgevoer  in een 
l e se an  pgra e naar een l e S V o  naar een 
stretc e  li o sine is ogelijk  e prij en ier-
voor ijn op aanvraag  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et   elta Airlines vana  A ster a
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM / DELTA AIRLINES
 agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in Atlanta  e  ork  etroit o  inneapolis

AIR FRANCE
agelijks vana  A ster a  et een overstap

in arijs

BRITISH AIRWAYS
agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in on en eat ro

LUFTHANSA
agelijks vana  A ster a  et een overstap

in rank rt

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur inclusief op de lorida Ke s
e otels op e lori a e s or en gebaseer  

op vliegen naar ia i  aar  k nt er ook voor 
kie en te vliegen naar e  est  e e bie en ij 
aan incl sie  a to r van gereno eer e ver-

rbe rijven en e e is gebaseer  op een i -
enklasse categorie a to ie or t opge aal  en 

ingelever  op e l c t aven  ilt  geen gebr ik 
aken van een ra to o  e e voor een korte-

re perio e ren an k nnen ij trans ers voor  
regelen van en o  naar e l c t aven  it is ec ter 
alleen ogelijk anneer  vliegt naar ia i  

Hotelservice
In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et 
in A erika so s nog voor at een otel niet e vol-
le ige service kan bie en ie  oorgaans van e 

oor ons geselecteer e otels ge en  bent  aar-
oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak 
or t aangebo en  er geen ko erservice aan e ig 

is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  
it kan van tij  tot tij  en van otel tot otel ver-

sc illen

Service ter plaatse
In lori a besc ikt Silverjet Vakanties niet over een 
lokale vertegen oor iging

VERENIGDE STATEN Miami & Florida Keys • luchthaven Miami

Bestemmingsinformatie

Taal
ngels

Valuta
S ollar

Tijdsverschil
et is in lori a  r vroeger

Elektriciteit
V  a apter aanbevolen

Reisdocumenten
el ig paspoort (ook voor kin eren)  oo paspoort 
or t niet geaccepteer   ient ic  ini aal 
 r voor vertrek te registreren via e ebsite 

ttps esta cbp s gov  Voor act ele in or atie 
betre en e alle inreisvoor aar en voor A erika 
ver ij en ij  naar

ttps ne erlan erel ij nl reisa vies
verenig e staten van a erika  

Transferinformatie
In ort a er ale or t  priv trans er itge-
voer  in een l e se an  pgra e naar een l e 
S V o  naar een stretc e  li o sine is ogelijk  

e prij en iervoor ijn op aanvraag  

Vliegmogelijkheden

e in icatieprij en in e e broc re als e e alle 
tarieven op e ebsite ijn gebaseer  op vliegen 

et   elta Airlines vana  A ster a
n erstaan  e eest aanbevolen (alternatieve) 

vlieg ogelijk e en

KLM / DELTA AIRLINES
agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in Atlanta  e  ork  etroit o  inneapolis

nite  Airlines
agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in icago o  e ark

Air ana a
agelijks vana  A ster a  et een overstap 

in Toronto

w vliegklasse
Voor een opti aal co ort tij ens  vl c t bestaat 
bij veel l c tvaart aatsc appijen e ogelijk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co -
ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 
re i  o  so s e siness lass  Vraag on e 

r  Travel ons ltants naar e ogelijk e en

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ij incl sie  

priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele ver-

blij  o  voor een paar agen een a to ren  In ien 
ge enst k nnen ij e e laten a everen bij  o-
tel  Voor categorie n en prij en vraag on e r  
Travel ons ltants

Hotelservice
In e nasleep van e VI  pan e ie ko t et 
in A erika so s nog voor at een otel niet e vol-
le ige service kan bie en ie  oorgaans van e 

oor ons geselecteer e otels ge en  bent  aar-
oor er bijvoorbeel  geen agelijkse sc oon aak 
or t aangebo en  er geen ko erservice aan e ig 

is en o  e in o  van e inibar op aanvraag is  
it kan van tij  tot tij  en van otel tot otel ver-

sc illen

Service ter plaatse
In lori a besc ikt Silverjet Vakanties niet over een 
lokale vertegen oor iging

e in e e broc re ver el e prij en ijn in icatieprij en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en op e ten tij e
van e e broc repro ctie laagst besc ikbare boekingsklasse  peil at   nove ber  ierbij ijn ij itgegaan van rec tstreeks vliegen
vana  A ster a  et een oor ons geselecteer e l c tvaart aatsc appij  e oor ons geko en l c tvaart aatsc appij is e eerstgenoe e in

e tabel Vlieg ogelijk e en  aast alle in e e tabel genoe e vlieg ogelijk e en k nnen ij tal van an ere ogelijk e en voor  reserveren
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ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWAARDEN
n erstaan  p bliceren ij slec ts een selectie van on e Alge
ene In or atie en Voor aar en  oals e e ge anteer  er en

op et o ent van p blicatie van e e broc re (nove ber )  
Voor e volle ige en laatst ge p ate tekst van e e voor aar

en ver ij en ij  naar on e ebsite  silverjet nl voor
aar en

Tevens ontvangt  bij e o erte voor  aanvraag et co plete 
over ic t van e eest recente Silverjet Vakanties voor aar en 
en van e A V  ei igersvoor aar en per ail

ANVR REIZIGERSVOORWAARDEN EN 
ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
SILVERJET VAKANTIES

Silverjet Vakanties ( v  ) is aangesloten bij e Alge ene 
e erlan se Vereniging van eison erne ingen (A V )  
e A V  anteert strenge nor en voor et li aatsc ap en 

bevor ert e k aliteit van rei en en in or atie aarover  e 
rei en in e e broc re en op on e ebsite or en aangebo en 
on er e A V ei igersvoor aar en (A V eisvoor aar en 
voor pakketrei en o  A V oekingsvoor aar en voor losse 
reis iensten en o  ekoppel  eisarrange ent Voor aar en) 

ie van toepassing ijn op alle arrange enten in e e broc re 
en op on e ebsite  ten ij it r kkelijk or t aangegeven at it 
niet et geval is  

e e A V ei igersvoor aar en ijn opgeno en 
in e A V broc re Alles at je oet eten als 
je op reis gaat  e broc re bevat naast e A V

ei igersvoor aar en ook an ere belangrijke 
in or atie  

e A V  ei igersvoor aar en en overige in or atie ijn te 
vin en op anvr nl rei igersvoor aar en p  

In ien  een Silverjet vakantie boekt bij een A V  reisb ro o  een
el stan ig eis A vise r  an gel en in basis e A V ei igers

voor aar en  anneer betre en e e erverkoper aanv llen e 
iensten (bv  een ra to) toevoegt aan e Silverjetreis an 

gel en e A V  A voor aar en ( A betekent ekoppel  
eis Arrange ent)  
en a sc ri t aarvan k nt  bij  e erverkoper verkrijgen  
e A voor aar en ijn ook gep bliceer  op anvr nl

e navolgen e bepalingen ijn oor Silverjet Vakanties el  
vastgestel  ierover ee t at betre t e in o  van e e 
artikelen geen overleg plaatsgevon en t ssen A V  en ons

entenbon  in et ka er van e o r inatiegroep el reg
leringsoverleg van e Sociaal cono isc e aa  e o ens

e in e voor aar en el  toegestane a ijkingen o  toevoe
gingen k nnen e e eigen bepalingen geen a bre k oen aan 

e A V  ei igersvoor aar en en ijn itsl iten  be oel  als 
aanv lling op e A V voor aar en aar aar at ver el  
staat in e A V voor aar en el  en o  o  e positie van e 
rei iger ver er te versterken

ANNULERING
Silverjet Vakanties anteert e volgen e ann leringskosten op 
alle arrange enten
• Tot e ste kalen er ag (e cl sie ) v r e vertrek ag

e volle ige aanbetaling
• Vana  e ste kalen er ag (incl sie ) tot e ste kalen er ag

(e cl sie ) v r e vertrek ag  van e reisso  o  
e volle ige aanbetaling als e e oger is

• Vana  e ste kalen er ag (incl sie ) v r e vertrek ag
e volle ige reisso  ( )

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
ij aken  na r kkelijk attent op et eit at so ige otels

in et oogsei oen  ron  eest agen en in geval van een vroeg
boekactie regel atig strengere betalings  en ann leringsbe
palingen anteren  In voorko en e gevallen in or eren ij 
bij boeking over e e a ijking  Voor a slagtij en bij gol arrange

enten ijn isselen e voor aar en van toepassing  aarover
 ook ge n or eer  or t bij boeking  

Voorts gel en bij veel vl c treserveringen eveneens a ijken e 
ann leringsvoor aar en  vaak  kosten irect na boeking  
In geval van ergelijke it on eringen ijn ij genoo aakt a  te 

ijken van bovenstaan e voor aar en  ellic t een e tra re en 
o  bij boeking een passen e ver ekering a  te sl iten

REISSOMMEN & AANBETALINGEN
ij et tot stan  ko en van e overeenko st ient een aan

betaling van ten inste  van e totale overeengeko en 
reisso  ver oog  et (in ien van toepassing) e volle ige 
ticketprijs  binnen  kalen er agen te ijn vol aan  et restant 
van e reisso  oet iterlijk  agen voor vertrek in et be it 
ijn van Silverjet Vakanties  oekingen elke ge aakt or en 

binnen  agen voor vertrek ienen in ijn ge eel per o gaan e 
te or en vol aan  a ontvangst van et volle ige be rag geven 

ij e reisbesc ei en a  

Afwijkende condities, so s van toepassing in geval van specials
o  bij eer e cl sieve acco o aties et na e in et oog
sei oen  or en aan  beken  ge aakt bij boeking  eestal 

o t it een ver oog e aanbetaling in  so s tot el 
In ergelijke gevallen ient  ook rekening te o en et
strengere ann leringscon ities ( ie ook a ijken e ann lerings
voor aar en)

Aanpassing reissom
Silverjet Vakanties be o t ic  et rec t voor tot  agen
voor vertrek e reisso  te ver ogen i v  ij igingen van ver
voerskosten  bran sto toeslagen  versc l ig e belastingen  
act ele isselkoersen o  event ele conse enties i v  gel i s

in er aatregelen en o  ilie belastingen  Voor over e e 
kosten beken  aren bij et vaststellen van e in icatieprij en 
van on e rei en (nove ber ) ijn ij aarin opgeno en  et 
is ec ter niet itgesloten at na et versc ijnen van e broc re 
een e ng alsnog oet or en aangepast  e e al per o
gaan e or en aangepast op e ebsite  aar vin t  e eest 
act ele prijs incl  e laatste ij igingen en op e act r or en 
aangegeven  Ver ogingen llen niet or en oorbereken  
vana  et o ent at e ge ele reisso  op e bankrekening van 
Silverjet Vakanties is bijgesc reven  In geval er niet rec tstreeks 
aan Silverjet Vakanties or t betaal  ient et reisb rea   

e el stan ig eis A vise r e ge ele reisso  aan Silverjet 
Vakanties te ebben vol aan

Aanbetaling low cost airlines en vervroegd 
geprinte lijndiensttickets
Voor elke gn  lo  cost vliegreservering brengen ij e volle ige 
ticketprijs (naast e reg liere aanbetaling  eestal ) als aan
betaling in rekening o  re en at irect bij boeking e tickets 
(a to atisc  en elektronisc ) geprint or en en aar ee irect
a gereken  ijn  Voor ergelijke boekingen ebben ij e beta
lingsvoor aar en ierop oeten aanpassen  

e e aanbetaling ient binnen  kalen er agen na boeking in 
ons be it te ijn en or t et e restbetaling verreken  So s 
kan et ook voor lijn iensten noo akelijk o  voor elig ijn een 
reservering te aken aarbij e tickets irect geprint oeten 

or en  iervoor gel en e el e betalingsvoor aar en

BESTRIJD KINDERMISBRUIK, 
OOK IN HET BUITENLAND!

ij ste nen actie  e A V  en e ence or il ren 
 AT in e bestrij ing van kin er itb iting in 

vakan tielan en  ij no igen  it et ons alert te 
ijn en ver oe ens van kin er isbr ik te el en 

op ontlooka a nl  ook als it begaan is in et b itenlan

BETTER HOLIDAYS
ij et sa enstellen van on e rei en o en e rekening et 
ensen  ilie  nat r en c lt r  o at e vakantie niet alleen 

voor  bij on er is  aar straks ook ko en e generaties k nnen 
genieten van aantrekkelijke beste ingen  

 et n  gaat o  vakanties aarbij  geniet van ongerepte 
nat r  e lokale c lt r belee t  nie e ensen ont oet o  een 

eerlijk lokaal gerec t proe t  sa en erken e aan vakanties 
ie orgen voor betere plekken en ooiere ervaringen  n 
aar ee leveren e een belangrijke bij rage aan e r a e 

ont ikkelingen op e beste ing  Voor  als rei iger  aar ook 
voor e ensen ie op e vakantiebeste ing onen

Compensatie Co2 uitstoot via GreenSeat
Silverjet Vakanties co penseert e o  itstoot
voor ie ere passagier via reenSeat  

reenSeat investeert  oor i el van e e 
bij rage  in r a e energie projecten ie 

orgen at e oeveel ei  itstoot van o  op een an ere plek 
or t beperkt  oor e e oge eten o  co pensatieprojecten 
or t e itstoot ter plaatse ver in er  oor bijvoorbeel  et 

plaatsen van in olens o  biogasinstallaties te bo en  o 
orgen ij er sa en voor at e oeveel ei  o  in e erel  

niet toenee t en e lee o geving van lokale is o ens or t 
verbeter

Justdiggit
Voor ie ere passagier ie bij ons een reis 
boekt  staan ij ook een bij rage a  aan e 
organisatie st iggit  ij etten ic  in o  op 

grote sc aal e aar e te vergroenen et als oel e erel ij e
te perat rstijging on er e gra en te o en

PREFERENTIE OF ESSENTIE
Silverjet Vakanties al ic  iteraar  opti aal inspannen o  aan
event ele pre erenties (lees  voorke ren)  bij boeking opgegeven  
te vol oen c ter een garantie iervoor kan nooit or en ge
geven ilt slec ts boeken in ien aan speciale ens(en) 

or t vol aan an is sprake van een essentie   ensen or en 
sc ri telijk aangevraag en oor e leverancier sc ri telijk be
vestig aar ee ver oek gegaran eer is e kosten voor
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een essentie be ragen € 30,- per bevestig e aanvraag  en aan
tal van on e acco o aties besc ikt over voor ieningen voor 
rolstoelgebr ikers en in ervali en  Silverjet Vakanties il v b

e besc ikbaar ei  altij  eker ei  k nnen bie en en al e aan
vraag van e e speciale voor ieningen als een essentie be an

elen  ij al e acco o atieversc a er o  een sc ri telijke 
bevestiging vragen

RESERVERINGSKOSTEN
ij brengen  voor ie ere boeking een alig € 35,- reserverings

kosten in rekening

CALAMITEITENFONDS
Silverjet Vakanties ( v  ) is aangesloten bij 

e Stic ting ala iteiten on s  ei en  e garantie 
van et ala iteiten on s o t in at  als rei iger 

ie eelnee t aan een reis aarop e garantie van toepassing is  
 (een eel van)  reisso  ter gkrijgt in ien ij e reis als gevolg

van een cala iteit niet o  niet volle ig k nnen itvoeren
 e noo akelijke eerkosten vergoe  krijgt in ien ij als gevolg

van een cala iteit e reis oeten aanpassen o  in ien ij  ver
vroeg  oeten repatri ren  

n er cala iteit or t verstaan een oor olest o  nat rra p 
veroor aakte abnor ale gebe rtenis  

ie ook cala iteiten on s nl 

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN
Silverjet Vakanties ( v  ) is aangesloten bij 
Stic ting arantie on s eisgel en (S )   k nt it
controleren via sgr nl p  innen e gren en 
van e S garan tieregeling ( sgr nl p
reisorganisaties garantieregeling) vallen e in 

e e broc re en op on e ebsite gep bliceer e rei en on er e 
garantie van S  e e garantie o t in at e cons ent ervan 
ver eker  is at ijn voor itbetaal e reisgel  or t ter gbetaal  
als e e erpartij oor nancieel onver ogen e overeengeko en 
prestatie niet kan nako en  Voor over e overeenko st e e et 
vervoer o vat en e plaats van beste ing ree s is bereikt  or t 
orgge ragen voor e ter greis  

Eigen bijdrage aan SGR 
Sin s  ebr ari  betaalt ie ere cons ent ie een reis boekt 
bij een bij S  aangesloten reisorganisatie € 5,- per persoon
(kin eren t   jaar ijn gratis)  arenlang as garantie op  
geboekte vakantie gratis  aar ook na e coronacrisis oet 

et garantie on s er voor  ijn  o at  onbe org  op reis k nt 
blijven gaan

WIJZIGING
Tot e ste kalen er ag (e cl sie ) voor vertrek

en ij iging ( oals ij iging van ver orging  t pe ka er  naa
pre erentie essentie o  vervoer is eenmalig kosteloos toe
gestaan  itsl iten  aanv llen e kosten (in ien van toepassing)

ie otels en o  l c tvaart aatsc appijen in rekening brengen
voor bv  een e tra otelnac t o  vl c t ij iging naar een oge
re tarie klasse or en el aan  oorbelast  

Voor ie ere volgen e ij iging tot  agen voor vertrek brengen 
ij  € 75,- in rekening naast e aanv llen e kosten van otels 

en o  een l c tvaart aatsc appij
Vana  e ste kalen er ag (incl sie ) tot e ste kalen er ag 
(e cl sie ) voor vertrek en bij ij iging tij ens  verblij

iervoor brengen ij  een alig € 75,- in rekening naast  in ien
van toepassing  e aanv llen e kosten ie otels en o  l c t
vaart aatsc appijen in rekening brengen voor bv  e tra otel
nac ten o  een ij iging van  vl c t naar een an ere ag  tij

Vana  e ste kalen er ag (incl sie ) voor vertrek
ij igen is niet meer mogelijk, een ij iging or t ge ien als

ann lering en als o anig in be an eling geno en

Silverjet Vakanties is een handelsnaam van:
Traveljet Vakanties V  vk nr 

it progra a or t  aangebo en oor
SILVERJET VAKANTIES, Nederland
Vlijtse eg   A  A
Tel    

ail  in o silverjet nl  ebsite  silverjet nl

Silverjet Vakanties is lid van IATA
(International Air Transport Association)
IATA eelne ersn er    
A V  eelne ersn er 
S  eelne ersn er 

COPYRIGHT Silverjet Vakanties
Alle rec ten voorbe o en  iets it e e itgave ag or en
verveelvo ig  o  opgeslagen in een gea to atiseer  gegevens
bestan  on er sc ri telijke toeste ing van Silverjet Vakanties
Voor alle aanbie ingen  e ge enste reis r en e j iste prijs 
vraag  reisa vise r o  kijk op silverjet nl
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Dit is een uitgave van Silverjet Vakanties:
info@silverjet.nl - www.silverjet.nl - KvK 8075155

Silverjet Vakanties is aangesloten bij 
de ANVR (Algemene Vereniging van Reisondernemingen), 

de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden), 
de IATA (International Air Transport Association) en bij 

de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
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