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ZOMERZON 

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

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

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

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

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

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

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

  
Harri Theirlynck, reisjournalist

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

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

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

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

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

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

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

Luxury Travel Consultants die bijzondere, soms niet alledaagse, wensen 

omzetten in onbetaalbare herinneringen. Vanuit onze eigen passie voor reizen 

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

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

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

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

betrouwbare partner in zorgeloos reizen een ruim pakket zekerheden waar u 

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

 
BETROUWBAAR

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

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

vakantie, allemaal vanuit dezelfde drijfveer: uw verwachtingen overtreffen! 

Daarbij garanderen wij repatriëren in noodsituaties. Hieraan zijn voor u 

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

VEILIG & GEÏNSPECTEERD
Onze accommodaties worden regelmatig bezocht en geïnspecteerd. 

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

die u van een Silverjet-hotel mag verwachten. 

Natuurlijk ook op het gebied van gezondheid en hygiëne

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

wanneer wij de mogelijkheid hebben deze ten gunste van onze klanten 

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

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

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

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

Luxury Travel Consultants en onze lokale vertegenwoordiging 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gelegenheid van haar honderdste verjaardag het 100-ste miniatuurhuisje 

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

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

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

Vakanties u per boeking een uniek bewaarexemplaar van dit jubileumboek, 

waar u veel leesplezier aan zult beleven, gratis aan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een Silverjet vakantie, wel zo comfortabel!

ONTSPANNEN 
BEGINNEN AAN 

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

te vermijden door in een rustige omgeving de wachttijd 

door te brengen? 

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

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

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

wensen heeft. 

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

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

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

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

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

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

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

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

luxe auto naar het vliegtuig.

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

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

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

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

rechtstreeks terug te kunnen keren in de lounge.

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

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

Wij raden u deze exclusieve lounge van harte aan!

VIP CENTRE
SCHIPHOL

Start uw reis geheel ontspannen en in alle rust 

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

manier van reizen vanaf Schiphol. Doordat het VIP centre 

gescheiden is van de vertrekterminal, gaat alle hectiek 

hier volledig langs u heen.

 

Onlangs is het VIP centre grondig gerenoveerd en sindsdien 

ademt het Nederlands erfgoed en design. De internationaal 

gerenommeerde ontwerpstudio van Marcel Wanders 

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

ervaren de Nederlandse cultuur en geschiedenis met iconisch design, 

schilder- en kunstwerken die historisch dan wel hedendaags zijn. 

Iedere lounge en suite kreeg een eigen sfeer of thema.

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

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

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

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

haven aanwezig te zijn. 

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

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

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

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

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

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

invulling aan gegeven.

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

ledige flexibiliteit in alle facetten. Dat is ook Silverjet!

Wij bieden, in samenwerking met onder andere onze gerenommeerde partner 

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

waarmee alle luchthavens snel en uitermate comfortabel bereikbaar zijn.  

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

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

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

Silverjet Vakanties beveelt u deze ultieme vorm 

van vliegen van harte aan!

LUXE EN
EXCLUSIVITEIT

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

daar perfect bij past?
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TRAVEL YOUR STYLE

In deze brochure vindt u bij ieder zorgvuldig 

geselecteerd hotel op een bestemming één of 

meerdere thema’s om u duidelijk te maken voor 

wie deze hotels vooral geschikt zijn. Wij verwijzen 

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

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

op thema en doelgroep geordend met aanvullende 

informatie over mogelijke thema-aanbiedingen.  

ACTIVE
Voor een uitgebalanceerde mix van genieten, 

actie en avontuur. Active staat voor hotels en 

resorts met de allerbeste sportfaciliteiten, op het 

land en vaak ook op het water. 

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

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

ëerd door het hanteren van een minimum 

leef tijd. Veelal betekent dit dat gasten vanaf 12 

jaar welkom zijn, soms oplopend tot 18 jaar. De 

restaurants, Spa en overige voorzieningen zijn 

hierop ingericht.

ALL-INCLUSIVE
Dit is zorgeloos vakantie vieren. Vooraf weten 

waar u aan toe bent qua uitgaven en heerlijk voor 

de kinderen die hun eigen pad kunnen kiezen. 

Ge niet van uitstekende maaltijden in geselec-

teerde restaurants, snacks en drankjes. Ook zijn 

de meeste faciliteiten onbeperkt inbegrepen.

BOUTIQUE
Kleinschalige, sfeervolle hotels met een 

persoon lijke service. U ervaart een intieme 

sfeer en beleeft het ‘home away from home’ 

gevoel. Vaak zijn deze boutique hotels gevestigd 

op/in bijzondere locaties en gebouwen. Deze 

zijn bijvoorbeeld gevestigd in herenhuizen, 

kasteeltjes en kloosters met een authentieke 

uitstraling. 

CITY
Luxe hotels die stuk voor stuk beantwoorden 

aan de wensen van de veeleisende reiziger: 

omgeven door prachtige cultuur, rijke historie, 

een levendig en gevarieerd uitgaansleven en 

uitgebreide mogelijkheden om te shoppen.

CULINAIR
In deze hotels is het ultiem genieten van ‘fine 

dining’ of gourmetrestaurants. De hotels en 

resorts met dit thema genieten vaak inter na-

tionale faam omdat het restaurant verbonden 

is aan een Michelin-sterrenkok. Voeg de unieke 

ervaring van een bezoek aan een topniveau 

Michelin sterrenrestaurant toe aan uw vakantie.

DESIGN
De liefhebber van design geniet van de archi-

tectuur en inrichting van écht onder scheidende 

hotels met een trendy look. Door een mix van 

authenticiteit en modern is de stijl op z’n minst 

uitzonderlijk te noemen. Veelal met de signatuur 

van een bekende designer en soms zelfs met een 

bijzondere kunstcollectie. 

FAMILY
U geniet pas als uw kinderen genieten, bij 

voorkeur in een veilige omgeving. Bij resorts met 

dit thema vindt u speciale faciliteiten zoals een 

kinderzwembad en een ‘kidsclub’ met supervisie. 

Veelal zijn er nog meer voorzieningen zoals 

kinderrestaurants en -menu’s, familiekamers of 

suites en prijsvoordelen.

GOLF
Hotels en resorts met  optimale golffaciliteiten, 

zowel voor beginnende golfers als veeleisende 

spelers. De golfbaan behoort tot het hotel of ligt 

direct in de buurt en bevindt zich veelal in een 

schitterende omgeving. 

HERITAGE
Vervlogen tijden herleven in klassieke gebouwen 

uit vorige eeuwen met de grandeur van weleer. U 

verblijft in voormalige paleizen of huizen van rijke 

kooplieden, soms klassieke (koloniale) hotels die 

al decennia lang tot de ‘grande dames’ van een 

stad worden gerekend en wereldberoemd zijn.

HIDEAWAY
De naam verklapt het al; dit zijn accommodaties 

met een unieke, verscholen ligging waar de rust 

vanzelfsprekend is en de natuur een heilzame 

werking heeft. Verwonder u over de ruimte 

en stilte, die in de huidige hectische wereld zo 

zeldzaam is geworden.

HONEYMOON
Onze aanbevolen honeymoon-hotels herkent u 

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

lec  tie van sfeervolle, romantische hotels op 

on  vergetelijke bestemmingen, waar wij vele 

aan trekkelijke extra’s of spectaculaire kor tin gen 

voor u als pasgehuwden hebben geregeld.

WELLNESS
Welzijn is een luxe uit de oude wereld die wij 

tegenwoordig weer volledig omarmen. Zelfs 

voor diegenen zonder interesse in traditionele 

of ultra moderne Spa’s is een verblijf in een 

wellness resort zeer de moeite waard. Al is het 

alleen maar voor een weldadige massage na een 

lange vlucht.

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

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

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

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

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

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

brochure zijn opgenomen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen binnen hun 

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

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

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

verschillende criteria laten leiden, zoals bijvoorbeeld de opvallende architectuur, 

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

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

‘Speciaal aanbevolen’.

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

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

er nog tal van andere combinatiemogelijkheden, zoals eencombinatie tussen 

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

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

samenstellen.

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

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

privétransfer vanaf de luchthaven voor de gehele verblijfsduur een huurauto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maar ook aantrekkelijke voordelen speciaal voor u als pasgehuwden.

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

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

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

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

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

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

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

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

historische landhuizen tot afgelegen privé-eilanden.

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

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

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

nodigt zijn gasten uit om te genieten van bijzondere restaurants.

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

bijzondere architectuur. Er zijn maar liefst 292 onafhankelijke Design Hotels 

verdeeld over 58 landen wereldwijd.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

tevens bij de maximale bezettingsmogelijkheid.

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

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

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

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

het complete overzicht bij het hotel van uw keuze.

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

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

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

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

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

mogelijke contracten afgesloten. Bij iedere accommodatie vermelden wij 

indicatieprijzen voor minimaal een tweetal type kamers, bij privéreizen 

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

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

samenreizende personen inclusief de op dat moment van toepassing zijnde 

aanbiedingen. Deze aanbiedingen worden genoemd onder de gepubliceerde 

prijsindicates bij iedere accommodatie.

Alle prijzen zijn inclusief vluchten, belastingen, brandstofheffingen en alle

overige onvermijdbare kosten, zoals bekend op de datum waarop deze

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

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

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

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

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

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

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

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

bepaalde doelgroepen, zoals gezinnen met kinderen, honeymooners,

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

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

elke accommodatie onder de prijsindicatietabel vermeld en zijn in de prijzen

meeberekend.

Juist vanwege deze variabele prijzen en op sommige bestemmingen door

koerswisselingen zijn de pakketprijzen, vermeld in deze brochure, slechts

ter indicatie.

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

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

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

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

Op onze website vindt u ook dagelijks de nieuwste aanbiedingen van 

luchtvaartmaatschappijen, cruises en accommodaties.

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
Achterin deze brochure publiceren wij voor alle bestemmingen

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

eerste kolom van dit overzicht staat de luchtvaartmaatschappij waarop wij 

onze indicatieprijzen hebben gebaseerd. 

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

gehouden met de meest comfortabele mogelijkheid vanuit Amsterdam, maar 

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

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

verhoogt dit natuurlijk de reissom. Anderzijds introduceren de maatschappijen 

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

uitvallen.

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

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

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

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

vakantiegevoel. 

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

Toch  raden wij u een reisbagage- en ziektekostenverzekering nadrukkelijk 

aan, alsmede een annulerings-/onderbrekingsverzekering. Alle mogelijke 

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

en een voortijdige annulering of onderbreking van uw vakantie zijn hiermee 

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

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

naar een zorgeloze vakantie!

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

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

vakanties.  Een aanvullend aanbod op de bestemmingen uit deze 

 brochure, maar tevens een uiterst zorgvuldig geselecteerd aanbod 

 op bestemmingen die niet in deze brochure vertegenwoordigd zijn. 

Ga snel naar onze website en laat u verrassen!

WWW.SILVERJET.NL

AZIE: THAILAND • CAMBODJA • VIETNAM • INDONESIË • SINGAPORE

INDISCHE OCEAAN: MALEDIVEN • MAURITIUS • SEYCHELLEN

AFRIKA: TANZANIA • ZANZIBAR

CARIBBEAN: MEXICO • DOMINICAANSE REPUBLIEK • ABC-EILANDEN

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

RAS AL-KHAIMAH • FUJAIRAH  
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SPANJE

HET SPAANSE VASTELAND
Van de Pyreneeën in het noorden tot de zonnige 

kust van de Middellandse Zee beslaat Spanje het 

leeuwendeel van het Iberisch schiereiland, waarvan 

voor Portugal een lange, smalle strook in het 

westen overblijft. Spanje heeft zich in historisch 

opzicht onafhankelijk van de rest van Europa 

ontwikkeld. De Moorse invasies in de 8e eeuw 

vanuit Noord-Afrika hebben de Spaanse cultuur en 

tradities een speciaal tintje gegeven, dat nog steeds 

merkbaar is. Regionaal gezien is het land niettemin 

sterk verdeeld. Er zijn verschillende half autonome 

gebieden in het noorden, waaronder Cataluña, 

Baskenland en Galicië, met elk een eigen taal. In 

de historische hoofdstad Madrid, het Barcelona van 

Gaudí en Valencia kunnen liefhebbers van kunst en 

uitgaan hun hart ophalen. 

In de regio Cataluña liggen alom bekende fijne 

stranden, bijvoorbeeld aan de Costa Brava en Costa 

Dorada, maar wie een paar km het binnenland intrekt 

ontdekt een landschap met welhaast middeleeuwse 

dorpjes en overeenkomstige historische,  

gerestaureerde hotels, veelal boerderijen of finca’s. 

Met uw huurauto ligt alles onder handbereik, zelfs 

de wereldstad Barcelona!

De Costa Blanca is van oudsher een bestemming 

met bruisende, levendige badplaatsen, boulevards 

en een druk uitgaansleven.

In het zuiden van Spanje ligt de regio Andalusië 

met talloze populaire strandbestemmingen langs 

de Costa del Sol (met Malaga als belangrijkste 

aanvlieghaven). Het achterland van Andalusië biedt 

prachtige steden als Malaga, Sevilla, Granada en 

Córdoba die u per huurauto kunt verkennen. Door 

het gunstige klimaat kent de Costa del Sol maar 

liefst 320 zonnige dagen per jaar en golfen is hier 

een van de belangrijkste sporten. 

De mooiste zandstranden liggen aan de nog niet 

door massatoerisme ontdekte Costa de la Luz. 

Samen met het bekoorlijke achterland met vele 

kleine witte dorpjes vormt deze Costa een ideale 

bestemming voor families met kinderen. 

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

eilandengroep waarvan Mallorca en Ibiza zich in de 

grootste populariteit mogen verheugen. Het zuiden 

van Mallorca biedt fijne zandstranden en volop 

uitgaansgelegenheden. Voor natuurliefhebbers is 

vooral het noorden van het eiland aan te raden. 

Van de Costa’s tot de Canarische Eilanden, van dromerig vissersdorp tot mondain jetsetoord, 

van privébaai tot luxe resort, van binnenland tot drukke badplaats.

Spanje biedt een schatkamer aan mogelijkheden voor alle zonaanbidders, watersportfanaten en golfliefhebbers.

Ibiza is inmiddels wereldberoemd vanwege de 

internationale sfeer en het uitbundige uitgaansleven. 

Dit eiland biedt echter ook talloze mooie en rustige 

stranden, natuurschoon en een rijke historie. 

CANARISCHE EILANDEN
De zonovergoten stranden van de Canarische 

Eilanden oefenen al jaren een enorme aantrekkings-

kracht uit. Het opmerkelijke van deze archipel is 

dat elk eiland zijn specifieke eigenschappen en 

kenmerken heeft. 

Dat geldt vooral voor het vulkanische eiland 

Lanzarote, dat meer dan 300 vulkanen en 100 

kraters kent. 

Fuerteventura ligt slechts 100 kilometer uit de 

Afrikaanse kust, waardoor het landschap woestijn-

achtig aandoet. Het heeft het grootste aantal 

kilometers zandstrand van alle eilanden en is zeer 

geliefd bij surfers. 

Gran Canaria biedt niet alleen schitterende stranden 

en het hele jaar een mild klimaat, maar ook een 

verrassend binnenland met prachtig natuurschoon. 

Tenerife is het grootste en meest tropische eiland 

van de archipel en wordt gedomineerd door de 

vulkaan de Teide. Van oorsprong heeft Tenerife 

zwarte stranden. Tegenwoordig zijn er ook 

kunstmatig aangelegde, maar evenzo bekoorlijke 

witte stranden.

La Gomera is een klein, bergachtig eiland, bijzonder 

geschikt voor natuurliefhebbers en rustzoekers. 

Het is te bereiken met een ferry vanuit Tenerife. Een 

echt paradijs voor wandelaars.

HOTELVOORZIENINGEN
In de Spaanse hotels en resorts kunnen uw kinderen 

gewoonlijk gratis gebruik maken van de kidsclubs 

(die aan de Costa del Sol en op de Balearen 

alleen in de vakantieperioden zijn geopend). In de 

meeste gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde 

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

tennissen in de avonduren bij verlichting). Gemoto-

riseerde watersporten en babysitting zijn tegen 

betaling. Wellnessfaciliteiten zijn in de meeste 

gevallen gratis. Uitzonderingen op bovenstaande 

regels vindt u bij de beschrijvingen van de 

betreffende hotels en resorts. De openstelling van 

de bij de hotel beschrijvingen genoemde restaurants 

is veelal seizoengebonden: niet alle restaurants zijn 

het gehele jaar dan wel dagelijks geopend.

FRANKRIJK
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IBIZA

Een uiterst gezellige, internationale sfeer en een eldorado voor wie een uitbundig uitgaansleven op prijs stelt. Daarnaast vindt u hier pittoreske 

baaien, mooie stranden en een rijke historie en cultuur.

AUTOHUUR

De hotels op Ibiza bieden wij inclusief privétransfers 

aan. Uiteraard is het ook mogelijk om een huurauto 

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

de privétransfers.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP IBIZA HEEFT VOORAL HET AGUAS DE IBIZA ONS 

HART GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 25.

Ibiza, het wellicht meest populaire eiland van de 

Balearen, gelegen voor de oostkust van Spanje, 

heeft de laatste decennia een solide reputatie 

opgebouwd onder feestgangers. Naast deze 

uitbundige clubcultuur biedt het eiland echter ook 

een reeks van afgelegen baaitjes, ideaal voor wie 

de rust op wil zoeken, vooral in het gebied rondom 

Santa Eulàlia. 

Dicht bij het oude centrum van Ibiza-Stad bieden 

wij het trendy Art-hotel Ibiza Gran Hotel met 

spectaculair uitzicht. Bij het Talamanca strand het 

Od Talamanca met zijn ‘retro glamour’ stijl en het 

trendy Nobu Hotel. 

Verspreid over Ibiza liggen meer dan vijftig mooie 

stranden, baaien en inhammen. Een aanrader is 

bijvoorbeeld het strand Cala Llenya in het oosten 

van het eiland bij Santa Eulàlia. Hier treft u het 

toonaangevende Insotel Fenicia Prestige Suites & 

Spa voor gezinnen met kinderen, het designhotel 

Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel met een exclusieve 

en verfijnde ambiance en het trendy ME Ibiza voor 

wie van entertainment en muziek houdt. 

2 letterlijk nieuwe aanwinsten in Santa Eulàlia 

zijn het volledig gerenoveerde Riomar Ibiza, 

gelegen direct aan de boulevard voor het fijne 

zandstrand en het eveneens fraai gelegen Nativo 

Hotel, een rustiek boutique hotel waar de ware 

bohemienstijl van Ibiza de boventoon voert.  

Villa’s S’Argamassa biedt ruime, comfortabele 

villa’s voor families en/of vrienden.  

Aan de westkust bevinden zich het schitterende 

7Pines Kempinski Ibiza, met deze zomer de Villa 

Experience, speciaal voor een groep vrienden of 

familie, maar ook het adults only Amare Beach 

Hotel, bijzonder mooi gelegen aan de baai van San 

Antonio en vooral geschikt voor een jong en trendy 

publiek. 

Of u nu gaat voor zon, zee, strand en feesten, actief 

bezig wilt zijn of juist wilt genieten van weldadige 

rust; Ibiza staat garant voor een ongedwongen en 

geslaagde vakantie in stijl.

 

Formentera

Ibiza-Stad

Sta. Eulàlia del Rio

Ibiza
Gran Hotel

Aguas de Ibiza
Riomar
Natibo
W Ibiza

insotel Fenicia Prestige
Me Ibiza
Villas S’Argamasa

Od Talamanca

7 Pines Resort
Amare Beach Hotel

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

Dagtemperatuur in °C 12 12 14 16 20 23 26 26 25 20 16 13

Watertemperatuur in °C 14 13 14 15 17 20 24 24 22 21 18 15

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

Dagen met enige neerslag 5 4 5 4 3 2 1 2 4 7 6 6
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Ibiza-Stad | Ibiza | SPANJE

IBIZA GRAN HOTEL
DESIGN | WELLNESS

        DELUXE

Junior Suite

Het Ibiza Gran Hotel maakt haar reputatie waar als het gaat om een geweldige 

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

maximum aan privacy. Ibiza Gran Hotel is een ´Art hotel´. Kunst is overal in 

het hotel aanwezig, vanaf de lobby tot in de privacy van uw kamer. Dit hotel 

ligt in een bijzonder deel van Ibiza met spectaculair uitzicht op Dalt Vila en 

de Middellandse Zee, recht tegenover de haven (Marina) en dichtbij het oude 

stadscentrum. Het strand van Talamanca ligt op ca. 500 meter en de luchthaven 

op ca. 9 km.

FACILITEITEN
Receptie, lobby, terras met ligstoelen en wifi in het gehele hotel. Een grote 

tuin van ca. 1000 m² met twee zwembaden, waarvan één met een jacuzzi en 

solarium, en het tweede (adults only) met uitzicht over de haven en Dalt Villa. 

Geschakeld met het hotel ligt het Casino van Ibiza. De beroemde disco Pacha 

ligt op enkele minuten. 

De Open Spa (1300 m² en tegen betaling) biedt verschillende faciliteiten die 

elkaar aanvullen, zoals Open Aqua, Open Fitness, Open Spa Experience en Open 

Beauty. 

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

kunt u in restaurant Costa Mara met diverse producten uit de mediterrane 

keuken of u kunt dineren in restaurant Heart Ibiza met  dinershow. Bij het 

zwembad kunt u lichte maaltijden en snacks verkrijgen in het Pool Restaurant. 

Restaurant La Gaia beschikt over een terras met tuin- en zwembadzicht en biedt 

Japanse en Peruaanse specialiteiten. Op het terras boven de Spa bevindt zich 

nog een poolbar. Bovengenoemde restaurants en bars zijn seizoengebonden 

geopend.

ACCOMMODATIE
De 185 kamers en suites hebben een moderne inrichting en beschikken over 

airconditioning, verwarming, telefoon (ook in de badkamer), badjassen, televisie, 

wifi, kluisje, minibar, schrijftafel, radio, dvd-speler en terras met zwembad-, 

zee-, haven- of Dalt Vila-zicht.

Junior suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): open plan woon-/

slaapkamer met naast het bed een hydromassagebad. Aparte douche.

Superior Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): terras met houten 

ligbedden.

Deluxe Suite (ca. 85 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): op de 5e verdieping, 

zeer ruime open plan woon-/slaapkamer, badkamer en kleedruimte. Jacuzzi op 

het balkon.

Grand Suite (ca. 150 m², max. 3 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): grote woonkamer 

met B&O-stereosysteem en 2 slaapkamers in open plan stijl. Groot balkon (ca. 

150 m²) met verwarmd zwembad, solarium en een spectaculair uitzicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Junior Suite  1250 1725 1763 1263

Superior Suite  1843 2745 2780 1856

Deluxe Suite  2379 3564 3602 2390

Extra: welkomstattentie bij aankomst.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 29/04/21 t/m 17/10/21 indien geboekt voor 28/02/21 (niet 

geldig in een Grand Suite).

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

   halfpension vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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SPANJE | Ibiza | Talamanca

OD TALAMANCA
       

Deluxe Kamer Zeezicht

Het OD Talamanca design hotel kent een ‘retro-glamour’ stijl en heeft een 

fraaie ligging op loopafstand van het Talamanca-strand. Het hotel biedt een 

fraai uitzicht op de oude stad Dalt Vila, die op de Unesco Werelderfgoedlijst  

staat en vele uitgaansgelegenheden kent. Het hotel met internationale uit- 

straling is vooral geschikt voor een trendy publiek dat van het strand- en 

nachtleven houdt. De luchthaven ligt op ca. 10 km afstand. 

FACILITEITEN
Het OD Talamanca heeft een receptie en een design lobby met zitjes. In de tuin 

bevinden zich verschillende zwembaden omringd door terrassen met ligbedden, 

enkele Balinese bedden en parasols. Er is tevens gratis parkeergelegenheid. In 

de directe omgeving zijn er verschillende (water-)sportmogelijkheden. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het à la carte restaurant is geopend 

voor ontbijt met terras (in buffetvorm tot 12.00 uur), lunch en diner en serveert 

gezonde internationale gerechten. De Lobbybar is ideaal voor een glas wijn of 

kop koffie met vrienden. Verder zijn er de Sky Bar op het dakterras en de Poolbar 

voor cocktails en verfrissende drankjes. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 117 kamers en suites zijn trendy en hedendaags ingericht met esthetisch 

design en mediterrane invloeden. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, 

wifi, tv, minibar en kluisje. Badkamer met douche, badjassen, slippers en 

haardroger. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk.

Tweepersoonskamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): in mediterrane stijl met balkon 

met zijzeezicht. Enkele kamers met Frans balkon.

Deluxe Kamer (ca. 22 m², max. 2 pers.): ruimere kamer met balkon met zijzee- 

zicht. Ook boekbaar met terras met ligbedden en zijzeezicht als Deluxe Kamer 

met Terras (ca. 25 m²) of met zeezicht en balkon als Deluxe Kamer Zeezicht 

(ca. 27 m²). 

Loft (ca. 50 m², max. 3 pers.): open plan kamer met zitgedeelte gelegen in 

het Executive gebouw. Met kingsizebed en Frans balkon met schuifdeuren en 

zijzeezicht. Als extra Nespresso-apparaat en Mp3 Dock. 

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): woon- en aparte slaapkamer met 

kingsizebed gescheiden door schuifdeuren. Balkon met zijzeezicht. Als extra 

Nespresso-apparaat en Mp3 Dock. 

Duplex Suite (ca. 90 m², min 4 pers, max. 4 volw. + 1 kind): luxe suite in duplexstijl 

met woonkamer, eetgedeelte en keuken. Verder twee slaapkamers met en suite 

badkamer. Met balkon en groot terras (120 m²) met plungepool, zitgedeelte, 

ligbedden en parasols. Met frontaal zeezicht. Als extra Nespresso-apparaat en 

Mp3 Dock.

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

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

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Kamer  769 1183 1378 991

Deluxe Kamer met Terras  963 1381 1568 1194

Loft  1012 1539 1759 1327

Junior Suite  1294 1724 1946 1535

Extra: 1 x lunch (excl drankjes) bij min. verblijf van 7 nachten van 29/04/21 t/m 11/10/21.

Long Stay: 10% korting bij min. 5 nachten verblijf van 29/04/21 t/m 11/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 29/04/21 t/m 11/10/21 indien geboekt voor 31/03/21.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.



23 - SILVERJET VAKANTIES

Santa Eulália  | Ibiza | SPANJE

INSOTEL FENICIA PRESTIGE SUITES & SPA
FAMILY | WELLNESS

       

Junior Suite

Dit qua comfort en technische snufjes moderne en toonaangevende hotel staat 

absoluut garant voor een goede service en kwaliteit. Het Insotel Fenicia Prestige 

Suites & Spa ligt aan de rivier de Santa Eulália, dichtbij het gelijknamige  

strand en andere natuurlijke stranden en kreken. Santa Eulália is uitermate 

geschikt voor gezinnen met kinderen en voor wie een wat rustiger verblijf dan 

in het uitermate levendige (maar ook lawaaierige) Ibiza-Stad op prijs stelt. Het 

stadje heeft een mooie haven, leuke winkels, goede restaurants en flink wat 

kunstgaleries. De luchthaven ligt op ca. 21 km afstand.

FACILITEITEN
De sfeervolle, comfortabele lobby bevat een receptie en leeskamer. Het hotel 

biedt een groot buitenzwembad met jacuzzi, omringd door tuinen en een ruim 

terras. Parkeren is gratis. Babysitservice tegen betaling. Voor kinderen van 

4-12 jaar is er een seizoengebonden Mini Club met activiteitenprogramma. 

De Fenicia Spa (1200 m² en tegen betaling) beschikt over een beautycenter 

met diverse behandelingen, een verwarmd zwembad, een buitenbad met 

hydromassage, solarium, sauna, kruidenbad, sensatiedouche, ijsfontein en 

ontspanningsruimtes. Er is ook een fitnesscenter. 

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

ontbijtbuffet wordt geserveerd in restaurant Fenicia, met live cooking. Voor de 

liefhebbers zijn er verder het gourmetrestaurant La Vinoteca en het elegante, 

van een terras voorziene Oriental Monsoon met oosterse gerechten. Bij het 

zwembad serveert Tanit lokale gerechten. Voor cocktails kunt u terecht in de 

lobbybar Ibosim, waar ’s avonds pianomuziek ten gehore wordt gebracht.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 172 kamers en suites, smaakvol en comfortabel 

ingericht en voorzien van airconditioning, flatscreen-televisie, radio, wifi, 

telefoon, haardroger, kluisje en badjassen. Badkamer met bad en aparte 

hydromassagedouche (behalve de Deluxe Kamer). De hieronder vermelde 

oppervlaktes zijn inclusief het terras.

Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw.) ruime kamer met zithoek. Badkamer 

met bad-/ of douche.

Junior Suite (ca. 49 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): elegante open plan 

woon-/slaapkamer. De 3e persoon slaapt op een sofabed.

Family Junior Suite (min. 3 volw. + 1 kind., max. 4 volw. + 2 kind t/m 12 jaar): 

Twee Junior Suites met verbindingsdeur, ideaal voor gezinnen.

Prestige Junior Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): op de bovenste 

verdieping met panoramisch zeezicht en Nespresso-apparaat. Dakterras (26 m²) 

met hydromassagepool en buitendouche. Badkamer met hydromassagebad.

Presidential Suite (ca. 195 m², max. 2 volw. ): verdeeld over twee verdiepingen. 

Woonkamer met exclusief meubilair, kitchenette, slaapkamer met rond of laag 

bed. Tweede badkamer met hydromassagedouche. Dakterras (ca. 90 m²) met 

hydromassagebad (limousineservice binnen Nederland inbegrepen). 

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

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

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Kamer  979 1208 1576 993

Junior Suite  1062 1309 1677 1076

Family Junior Suite (o.b.v. 4 volw.)  1053 1299 1668 1067

Prestige Junior Suite  1441 1813 2349 1451

Extra: 1x gratis Spa behandeling tijdens verblijf bij min 4 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 31/05/21 

en van 01/10/21 t/m 30/10/21. Geldig voor Deluxe Kamer, Junior Suite, Family Junior Suite en Pres-

tige Junior Suite.

Mealupgrade: upgrade naar halfpension bij min. 4 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 30/10/21 in-

dien geboekt voor 28/02/21.  Geldig voor Deluxe Kamer, Junior Suite, Family Junior Suite en Prestige 

Junior Suite.

Vroegboekkorting: 20% bij min. 4 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 30/10/21 indien geboekt voor 

15/01/21 en 10% indien geboekt van 16/01/21 t/m 28/02/21. Geldig voor Deluxe Kamer, Junior 

Suite, Family Junior Suite en Prestige Junior Suite.

Welkomstattentie: fruit en mineraalwater op de kamer.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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W IBIZA
DESIGN

     

Mega Kamer

Gelegen op slechts ca. 21 km van de luchthaven van Ibiza, tussen de chique 

jachthaven en andere hotspots vindt u het trendy W Ibiza. Het hotel, gebouwd 

in een V vorm, is zeer geschikt voor trendy publiek. Het weerspiegelt de magie 

van de bestemming door middel van een gedurfd en innovatief ontwerp, 

dat de vrije geest van Ibiza vastlegt. Ibiza is meer dan een eiland, het is een 

merk waarbij flower power de clubcultuur ontmoet. Santa Eulalia bezigt een 

ontspannen tempo en kosmopolitische houding en biedt een bedwelmende mix 

van kunstgalerijen, trendy boetieks en restaurants.

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

tot uiting komt in de boheme sfeer. Op het WET deck ligt een intiem zwembad 

met directe toegang tot de boulevard en het zandstrand. Op het dakterras 

vindt u – alleen voor volwassenen – een 2e zwembad: GLOW Rooftop. Voor 

de kleintjes is er de Games Room; een kidsclub met kinderzwembad. Voor 

de ultieme ontspanning is er de Away Spa, die beschikt over een Turks bad, 

sauna en 6 behandelkamers waar een uitgebreid menu met lichaams- en 

gezichtsbehandelingen wacht. Daarnaast is de FIT Gym 24/7 geopend.  

Parkeergelegenheid (gratis) o.b.v beschikbaarheid. De verzorging is op basis van 

logies/ontbijt. Het ontbijt wordt geserveerd in het à la carte restaurant La Llama, 

alwaar u tevens kunt dineren. Het serveert een mix van lokale en internationale 

gerechten. In Chiringuito Blue geniet u op het strand van de Ibizaanse en oost-

mediterrane keuken en in het Ve café van vegetarische gerechten. W Lounge 

biedt u naast cocktails en koffie tevens gerechten van internationale cuisine. 

Op het WET Deck worden cocktails, snacks en hapjes gedurende de dag 

geserveerd en de Bridge Bar biedt een uitgebreide selectie cocktails. Liever 

met volwassenen onder elkaar? Dan is Glow op het dakterras ‘the place to 

be’. Voor de late uurtjes is er nog nachtclub Below. Er is 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
W Ibiza heeft 162 kamers en suites, die alle beschikken over een unieke, boho 

chique inrichting met kleurrijke stoffen die het levendige karakter van Ibiza 

weerspiegelen. Alle moderne kamers zijn voorzien van Nespresso-apparaat, 

waterkoker, minibar en kluisje. Badkamer met douche, haardroger, badjassen 

en –slippers.

Cozy Kamer (ca. 28 m2, max. 2 pers.): trendy ingerichte kamer met kingsizebed 

en panoramaraam op receptieniveau. Met zwembadzicht. 

Wonderful Kamer (ca. 28 m2, max. 2 pers.): fraaie kamer met kingsizebed, 

balkon of terras met zitje en stadzicht. 

Cozy Kamer Pool (ca. 16 m2, max. 2 pers.): gelegen op de begane grond, met 

kingsizebed. Terras (ca. 30 m2) met privé plungepool. Met stadszicht.

Mega Kamer (ca. 26 m2, max. 2 pers.): ruime kamer met twinbedden, gelegen op 

de 2e, 3e of 4e etage. Balkon met zwembad- of zijzeezicht. 

Cool Corner Kamer (ca. 24 m2, max. 2 pers.): op de 2e, 3e of 4e etage met 

kingsizebed. Groter balkon met zeezicht. 

Spectacular Kamer (ca. 31 m2, max. 2 pers.): gelegen op de begane grond met 

kingsizebed of twinbedden, terras met privé zwembad en uitzicht op de stad.

Fantastic Suite (ca. 35 m2, max. 3 pers.): slaapkamer en aparte woonkamer, 

gelegen op de 1 t/m 4e etage. Balkon met zeezicht.

Marvelous Suite (ca. 50 m2, max. 3 pers.): fraaie suite met aparte woon- en 

slaapkamer met kingsizebed, gelegen op de 5e etage. Groot terras met zeezicht.

Wow Suite (ca. 55 m2, max. 3 pers.):  fraaie suite met aparte woon- en 

slaapkamer met kingsizebed, gelegen op de 5e etage. Groot terras met zeezicht.

E Wow Suite (ca. 100 m2, max. 3 pers.): duplex suite met aparte woon- en 

slaapkamer met kingsizebed. De suite beschikt over 2 terrassen, en een 

dakterras van ca. 100m2, dat via een trap te bereiken is.

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

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

Kamertype  apr jun aug sep

Wonderful Kamer  1344 1745 2259 1418

Fantastic Suite  1578 1978 3232 1664

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 22/04/21 t/m 30/06/21 en van 01/09/21 t/m 09/10/21 indien 

geboekt voor 28/02/21. Geldig voor Wonderful kamer, Mega kamer en Fantastic Suite.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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      AGUAS DE IBIZA GRAND LUXE HOTEL
DESIGN | WELLNESS

       

Premier Kamer

Een hotel met een exclusieve en verfijnde ambiance. De naam Aguas de Ibiza 

Grand Luxe Hotel is afgeleid van het kristalheldere water rond Ibiza dat door de 

Unesco tot Werelderfgoed is gekozen. Het Aguas de Ibiza ligt in Santa Eulália, 

dichtbij de jachthaven. Het is gesitueerd aan het eind van de boulevard en in 

de directe omgeving zijn vele restaurants, bars, cafés, winkels en openbaar 

vervoer. Ibiza-Stad ligt op ca. 15 km en de luchthaven op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie, lobby, beautysalon en fitnessruimte. Twee 

buitenzwembaden met ligstoelen en parasols en twee zwembaden op het 

dakterras (vanaf 14 jaar). De Spa (1500 m², vanaf 16 jaar) bestaat uit 3 kleine 

zwembaden, een Turks en Romeins bad en stoomsauna en biedt verschillende 

behandelingen. Voor kinderen (3-14 jaar) is er kidsclub “Minibiza” (11.00-

19.00 uur). De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Óligo restaurant biedt 

ontbijtbuffet in mediterrane stijl. Voor traditionele specialiteiten kunt u terecht 

in het à la carte lunchrestaurant Alabastro met een uitgebreide wijnselectie. 

Het terras van de Alabastro Lounge is het trefpunt voor snacks, cocktails of een 

glas wijn. Op het dakterras vindt u het restaurant Maymanta met een cuisine, 

gebaseerd op de pure smaken van Peru, voor lunch en diner. Het terras met 

uitzicht op Formentera en de marina. Restaurants zijn seizoengebonden.

ACCOMMODATIE
De 145 elegante kamers zijn in moderne mediterrane stijl ingericht en voorzien 

van balkon, airconditioning, telefoon, B&O-tv, internet, minibar en kluisje. 

Kinderen slapen op een sofabed van minimaal 1,70 x 0,75 m.

Dreamer Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 9 jaar): ruime comfortabele 

kamer met zitgedeelte en straatzicht. Badkamer met bad/douche. Tevens met 

interconnectingdeur. Ook boekbaar met tuin-/zwembadzicht als Deluxe kamer. 

Premier Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers. ): in mediterrane stijl ingerichte kamer 

met koperen accenten en kingsizebed. Badkamer met kiezelvloer, met bad en 

aparte douche. Met straatzicht. Tevens beschikbaar met interconnectingdeur. 

Junior Suite (ca 38 m², max. 3 pers.): woon-/slaapkamer. Badkamer met bad en 

aparte douche. Met zwembadzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Corner Suite (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 9 jaar of 3 volw.): suite met 

180º ononderbroken uitzicht. Woon-/slaapkamer, badkamer met bad en aparte 

douche. Balkon van ca. 20 m² met zwembad- of straatzicht. Ook boekbaar met 

zeezicht als Grand Corner Suite (ca. 70 m²). De laatste kamer is tevens te 

combineren met Junior Suite zeezicht.

Cloud 9 Suite (ca. 54 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 9 jaar of 3 volw.): op de 4e 

etage. Woon-/slaapkamer in mediterrane hedendaagse stijl met parketvloer, 

exclusieve meubelen en balkon van ca. 20 m². Met zeezicht.  Ook boekbaar als 

Cloud 9 Corner Suite (ca. 70 m²) met uitzicht over de baai en de omliggende 

heuvels. Presidential Suite (ca. 125 m², max. 4 pers.): ruimere open plan woon-/

slaapkamer Suite met extra slaapkamer. Balkon van ca. 45 m² met zeezicht. 

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1041 1326 2035 1079

Junior Suite Zeezicht  1172 1550 2427 1203

Extra: 1x 30 minuten massage of diner (voor max.2 personen en excl. drankjes) bij verblijf van min. 7 

nachten van 01/04/21 t/m 19/05/21 en van 26/09/21 t/m 31/10/21.

Gratis nachten: 4=3 bij verblijf van 05/04/21 t/m 28/04/21 en van 10/10/21 t/m 31/10/21; 14=12 

bij verblijf van 01/04/21 t/m 14/07/21 en van 22/08/21 t/m 31/10/21. 7=5 bij verblijf van 01/04/21 

t/m 09/06/21 en van 26/09/21 t/m 31/10/21 en 7=6 bij verblijf van 10/06/21 t/m 25/09/21 indien 

geboekt voor 02/02/21. 7=6 bij verblijf van 01/04/21 t/m 09/06/21 en van 26/09/21 t/m 31/10/21 

indien geboekt vanaf 03/02/21. Seniorenkorting: 10% bij 61 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 02/02/21 en 10% 

indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 

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

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT HOTEL WORDT DOOR ONS AANBEVOLEN VANWEGE DE AANGENAME SFEER, 

DE MOOIE LOCATIE MET FRAAI UITZICHT OP DE JACHTHAVEN, HET DESIGN EN 

DE UITGEBREIDE SPA. EEN ECHTE AANRADER.
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HOTEL RIOMAR IBIZA
DESIGN

    

Art Impression

Deluxe Sea ViewArt Impression

Hotel Riomar is een lifestyle boutique hotel met een kenmerkend design. De van 

oorsprong klassieke uitstraling in combinatie met moderne faciliteiten maakt 

van het hotel een bestemming voor stijlvol reizen; een toevluchtsoord met de 

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

op zoek zijn naar een plek van overwogen verfijning. Het hotel ligt slechts door 

de wandelboulevard gescheiden van het strand. Santa Eulalia ligt op ca. 500 m 

afstand en staat bekend om zijn gastronomische en culterele centrum. De fraaie 

jachthaven, kunstgalerijen en enkele van de beste restaurants van het eiland 

bevinden zich hier . De luchthaven van Ibiza ligt op  ca. 22 km.

FACILITEITEN
U komt binnen in een comfortabele, moderne lobby met zitjes. Hier bevindt 

zich de 24-uurs receptie en lobbybar met uitzicht op zee. Verder is er 

een muziekbibliotheek met vinylplaten en platenspelers beschikbaar. Het 

aangename zwembad ligt vlak voor het strand en wordt omgeven door een 

terras met ligbedden en parasols. Verder is er fitness studio en mogelijkheid 

voor yoga en meditatie. 

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

restaurants en bars: in het Modern Restaurant geniet u van zowel ontbijt als à 

la carte diner met internationale gerechten. In de Lobby Lounge bevindt zich de 

Ocean Bar met zeezicht voor koffie en cocktails. De Tribe Secrets Garden Garden 

& Tiki Bar, gelegen achter het zwembad, is de ideale plek om van een cocktail 

te genieten, te dansen op livemuziek of gewoon een goed gesprek te voeren 

met vrienden. Gedurende de gehele dag en avond worden hier ook snacks en 

fingerfood geserveerd.

ACCOMMODATIE
De 116 kamers en suites van het hotel zijn alle ingericht met een tijdloze charme 

en beschikken over king- of queensizebed, dan wel twinbedden, airconditioning, 

wifi, hoofdkussenmenu, terras of balkon, satelliet-tv, Nespresso-apparaat 

en theefaciliteiten, minibar en kluisje. Badkamer met douche, badjassen en –

slippers, haardroger.

Deluxe Rio (ca. 22 m², max. 2 volw.): charmante kamer gelegen op de 1e t/m 4e 

verdieping met balkon en stadszicht. Ook te boeken als Deluxe Sea View (ca. 24 

m²): gelegen op de 1e t/m 4e verdieping, met frontaal zicht op de baai van Santa 

Eulalia en de Middellandse Zee.

Terrace Rio (ca. 34 m², max. 2 volw.): kamer op de 1e verdieping met ruim 

balkon en stadszicht.

Family Deluxe Kamer (ca. 48 m², max. 4 pers.): bestaat uit twee Deluxe Sea View 

kamers, een met kingsizebed en een met twinbedden.

Premium Sea View (ca. 24 m², max. 3 volw.): met queensizebed en balkon met 

frontaal zeezicht. De derde persoon slaapt op een sofabed. Op de 1e t/m 4e 

verdieping.

Suite (ca. 44 m², max. 3 volw.): gelegen op de 1e t/m 3e verdieping. Open plan 

woon- en slaapkamer en een sofabed voor de derde persoon. 2 balkons met 

zeezicht. Ook te boeken als Riomar Suite: op de 4e verdieping, met ruimere 

balkons.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Rio  721 909 1256 752

Deluxe Zeezicht  895 1077 1437 932

Premium Zeezicht  1009 1191 1539 1040

Suite  1141 1329 1676 1172

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21.

Seniorenkorting: 10% bij 65 jaar en ouder bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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NATIVO HOTEL IBIZA
 DESIGN 

    

Art Impression

Art Impression Junior Suite Boheme Art Impression

Nativo Hotel Ibiza is een nieuwe aanwinst op het eiland. Een rustiek 4 *boutique 

hotel dat volledig in harmonie is met zijn omgeving, waarin een ecologische en 

verantwoorde kijk op de natuur wordt nagestreefd. Met een warme, bohemien 

sfeer, die de essentie van Ibiza vertegenwoordigt en waarin het karakteristieke 

witte licht van het eiland wordt weerspiegeld. Hierdoor ontstaat een uniek hotel 

dat zich richt op rust en waar de schoonheid juist in de eenvoud zit. Het Nativo 

Ibiza ligt in de ruim opgezette woonwijk Siesta dicht bij het centrum van Santa 

Eulalia ( ca.1,5 km). De luchthaven van Ibiza bevindt zich op ca. 22 km afstand. 

FACILITEITEN
Het hotel bestaat uit twee verschillende lage gebouwen. In de moderne en 

trendy lobby wordt u verwelkomd met een revitaliserend glas thee of een glas 

cava tijdens de check-in. Het hotel beschikt over 3 zwembaden, waarvan 2 

verwarmbaar zijn.  Op het dakterras bevindt zich een zwembad (adults only)  

De baden worden omgeven door ligbedden. Voor de sportievelingen is er een 

fitnessruimte die 24 uur per dag geopend is. Tevens bestaat de mogelijkheid 

om in één van de behandelcabines een massage te ondergaan (tegen betaling, 

op aanvraag). De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het Wild Restaurant 

serveert een uitgebreid ontbijtbuffet, met gezonde, lokale producten, waarin 

fruit en groenten centraal staan. Tijdens lunch is er een uitgebalanceerd  à 

la carte menu. Bovendien zijn er ook vegetarische, suikervrije en glutenvrije 

menu’s beschikbaar. In het centrale ontmoetingspunt van het hotel, de Humo 

Rooftop bar & restaurant, een Caribische ruimte omgeven door water, kunt u 

genieten van grill- en BBQ gerechten. Verder is er een brede selectie cocktails, 

met speciale aandacht voor smoothies en slushies. Deze bar is geopend van 11 

uur tot middernacht (24.00 uur).

ACCOMMODATIE
De in totaal 99 kamers en junior suites zijn alle trendy en verzorgd ingericht 

en beschikken over een kingsizebed of twinbedden, hoofdkussenmenu, 

airconditioning, minibar, kluisje, thee- en koffiezetfaciliteiten, wifi en satelliet-tv.  

De kamers beschikken verder over dimbare verlichting. Kamers met 

verbindingsdeur zijn mogelijk voor Dreamer met Junior Suite Boheme (max. 4 

volw.).

Dreamer Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): ruime, modern ingerichte kamer met 

panoramaraam en uitzicht op de stad. Badkamer met bad, enkele tevens met 

douche. De kamers zijn gelegen op de begane grond, 1e of 2e verdieping.

Junior Suite Boheme (ca. 40 m², max. 3 pers.): ruime open plan suite met een 

af te scheiden slaapkamer. Badkamer met bad en aparte douche. Balkon met 

uitzicht op het zwembad. Gelegen op de 1e en 2e verdieping.

Junior Suite Swimup (ca. 40 m², max. 3 pers.): open plan suite die gesitueerd is  

op de begane grond met terras en directe toegang tot het zwembad heeft. De 

badkamer beschikt over een bad en aparte douche.

Junior Suite Seaterrace (ca. 36 m², max. 2 volw.): open plan suite met kingsizebed 

en zeer ruim balkon met uitzicht richting zee. Moderne badkamer met douche. 

Op het balkon bevindt zich als extra een  hydromassage bad.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Dreamer Kamer  530 749 974 617

Junior Suite Boheme  611 824 1064 691

Junior Suite Swimup  711 930 1188 798

Junior Suite Seaterrace  810 1029 1338 897

Extra: 1 x diner (alcoholische drankjes niet inbegrepen) in restaurant Maymanta bij min 7 nachten 

verblijf. Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21,  4=3 bij verblijf van 05/04/21 

t/m 28/04/21, 14=12 bij verblijf van 01/04/21 t/m 28/07/21 en van 29/08/21 t/m 31/10/21,  7=5 bij 

verblijf van 01/04/21 t/m 09/06/21 en van 26/09/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 02/02/21.

Seniorenkorting: 10% bij 60 jaar en ouder bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 02/02/21 en 10% 

indien uiterlijk 30 dagen voor aankomst geboekt.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.  

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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ME IBIZA
DESIGN

       

Mode Kamer

Het ME Ibiza is een trendy strandhotel met moderne architectuur gelegen aan 

een afgelegen fraaie baai op ca. 12 km van Ibiza stad. Hier beweegt alles op 

het ritme van mode, muziek en gastronomie in een levendige en sfeervolle 

omgeving. Een perfecte locatie voor gasten die van entertainment en muziek 

houden. Naast het hotel bevindt zich het beroemde Nikki Beach. Het hotel ligt op 

ca. 1,5 km afstand van Es Canar en op ca. 4 km van Santa Eulália.

FACILITEITEN
In de moderne lobby bevindt zich de receptie met zitjes. Verder vindt u een 

zwembad omringd door Balinese bedden, ligstoelen en parasols. Er worden 

vele activiteiten georganiseerd zoals kunsttentoonstellingen of live-optredens 

van DJ’s. Op het dak met schitterend uitzicht bevindt zich een infinitypool 

voor volwassenen (gratis voor Suite-gasten) met daaromheen Balinese- en 

ligbedden. Er is tevens een fitnessruimte. In de Beauty Corner, gelegen op het 

dakterras kunt u terecht voor een ‘feel-good’ spa-ervaring zoals massages en 

behandelingen met uitzicht over de baai. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Bianco Mare is een mediterraan bar- en restaurant-concept voor ontbijt, 

lunch en diner met een selectie aan gezonde gerechten en cocktails. The Rooftop 

is ‘‘the place to be’’ met een restaurant en een bar waar u kunt genieten van een 

haute cuisine diner of cocktails vergezeld van goede muziek. Ten slotte is er 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel biedt 205 ruime en lichte kamers en suites. Alle kamers zijn voorzien 

van airconditioning, minibar, telefoon, tv, kluisje, dockingstation, wifi en 

sfeerverlichting. De kamers hebben open kasten die een afscheiding vormen 

tussen het slaapgedeelte en de badkamer. Badkamer met regendouche, 

haardroger, badjassen en slippers. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk 

(Aura en Energy).

Aura Kamer (ca. 27 m², max. 2 volw.): gelegen op de 1e t/m 3e verdieping. 

Sfeervolle modern ingerichte kamer met panoramaraam.

Energy Kamer (ca. 23 m², max. 2 volw.): gelegen op de 1e t/m 3e verdieping. Met 

uitzicht op Nikki Beach en/of gedeeltelijk zeezicht en panoramaraam. Ook te 

boeken met balkon als Energy Kamer Balkon.  

Mode Kamer (ca. 23 m², max. 2 volw.): gelegen op de 1e t/m 3e verdieping. Met 

zwembad- en zeezicht en panoramaraam. Ook te boeken met balkon als Mode 

Kamer Balkon.

Suite-gasten ontvangen extra services zoals butlerservice en privé check-in/out 

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

Wii en persoonlijk ingerichte minibar. 

Chic Suite (ca. 32 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte. Badkamer 

met regendouche en bad voor het balkon. Balkon met zicht op Nikki Beach en/

of zeezicht.

Personality Suite (ca. 41 m², max. 3 pers.): aparte woon-en slaapkamer met 

frontaal zeezicht. Badkamer met regendouche en bad voor het balkon. Groot 

balkon met ligbedden. Tevens Balinees bed aan het zwembad op het dakterras.

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

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

Kamertype  mei jun aug okt

Aura Kamer  1031 1132 1790 1085

Energy Kamer  1221 1388 2104 1284

Mode Kamer Balkon  2146 2503 3474 2256

Chic Suite  2544 3028 3935 2677

Gratis nachten: 7=5 bij verblijf van 01/05/21 t/m 11/10/21 indien geboekt voor 30/04/21.

Long Stay: 25% korting bij min 8 nachten verblijf van 30/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 30/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 28/02/21 en 20% 

indien geboekt voor 30/04/21.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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VILLA’S S’ARGAMASSA
FAMILY

     

Het charmante resort Villa’s S’Argamassa is een natuurgetrouwe reflectie van 

de traditionele architectuur van het authentieke Ibiza. Gelegen in een rustige 

woonwijk in Santa Eulalia des Riu, op slechts korte afstand van het strand (350 

meter), vormt het een kleine oase van rust, omgeven door de natuur. Het is een 

unieke plek, ideaal voor families of vrienden, die samen in stijl willen genieten 

van het echte Ibiza.  Op 10 minuten rijden bevindt zich de jachthaven van Santa 

Eulalia, een plek voor liefhebbers van de maritieme wereld en met bovendien 

een groot aanbod van bars en restaurants. De beroemde beachclub Nikki Beach 

ligt op ca. 350 meter, de ideale plek om van een exclusieve atmosfeer met 

sublieme muziek te genieten. Ook dicht in de buurt vindt u de Es Canar markt, 

de eerste hippiemarkt van Ibiza en de baaien van Cala de S’Argamassa en Cala 

Panda met turkooizen water en kleine strandjes. De luchthaven van Ibiza ligt op 

ca. 26 km afstand.

FACILITEITEN
De Villa’s S’Argamassa vormen een kleinschalig complex dat bestaat uit 15 

geschakelde villa’s met hotelvoorzieningen. Uw verblijf wordt veraangenaamd 

door het comfort en de moderne faciliteiten die elke villa biedt, net zoals de 

verzorgde Ibiza decoratie. Er is een kleine 24-uurs receptie in het Flor de Sal 

restaurant die entreekaarten kan verzorgen voor alle evenementen, concerten 

en rondleidingen op Ibiza. Men helpt u graag om alle geheimen van het eiland 

te ontdekken. Voor de kleintjes is er een speeltuintje met glijbaan en schommel. 

Op aanvraag en tegen betaling zijn er massagemogelijkheden. Parkeren kunt u 

in de naastgelegen woonwijk (gratis).

De verzorging is op basis van logies. Logies/ontbijt is mogelijk. U kunt er voor 

kiezen uw ontbijt in het restaurant of in uw villa te laten verzorgen met fruit van 

het seizoen, heerlijke broodjes en gezonde sappen. Gedurende dag en avond 

kunt u genieten van maaltijden en drankjes in het restaurant Flor de Sal, de bar 

en het chill-out terras. Men gebruikt alleen lokale producten en kiest dagelijks 

de ingrediënten voor alle gerechten. Tevens is er roomservice beschikbaar. 

Tegenover de villa’s bevindt zich een kleine supermarkt.  Als extra optie kunt u 

een privébarbecue (tegen betaling) in de tuin van uw villa houden. Bij aankomst 

ontvangt u een welkomstpakket met fruit, koffie/thee en water.

ACCOMMODATIE
De 15 geschakelde S’ Argamassa Villa’s (ca. 100 m², max. 6 pers.) zijn erg ruim, 

licht en liggen verspreid over het terrein met een maximum aan privacy. Alle 

beschikken over een privétuin met daarin een zwembad, veranda, ligbedden en 

een buitendouche. Iedere villa heeft drie slaapkamers, waarvan één met een 

spectaculair 360º rond bed. Verder is er een woonkamer met directe toegang tot 

de tuin, een volledig ingerichte keuken met koffie-/theefaciliteiten, Nespresso-

apparaat, airconditioning, 2 satelliet-tv’s, kluisje en wifi. Drie badkamers met 

douche, badjassen en -slippers, strandhanddoeken en een haardroger. De 

woonkamer is sfeervol gedecoreerd met elementen van Ibiza en handgemaakte 

objecten, hetgeen een warme en huiselijke sfeer brengt. Elke dag wordt uw villa 

schoongemaakt en worden de handdoeken gewisseld; iedere 3 dagen ontvangt 

u schoon beddengoed.

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

Ibiza, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Villa  1735 2203 2205 1781

Villa (o.b.v 3 pers.)  1236 1551 1566          1277         

Villa (o.b.v 4 pers.)  1050 1292 1313 1096

Villa (o.b.v 6 pers.)  784 944 968           825           

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/10/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/12/20, 10% 

indien geboekt voor 28/02/21 en 5% indien geboekt voor 31/03/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag logies/ontbijt: 

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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AMÀRE BEACH HOTEL IBIZA
ADULTS ONLY  

       

Sunset View Kamer

Het adults only (vanaf 16 jaar) Amàre Beach Hotel Ibiza ligt in San Antonio 

Bay, direct aan het strand van het Cala de Bou. Het kosmopolitische, moderne, 

fris ogende hotel heeft de uitstraling van een trendy beachhotel dat zeer 

geschikt is om een enerverende vakantie te vieren met uw partner of een stel 

goede vrienden. Het hotel ligt dichtbij het bekende bruisende recreatie- en 

uitgaanscentrum van San Antonio met zijn rijke nachtleven en vrolijke, jonge 

partypubliek. Ibiza stad ligt op ca. 20 km en de luchthaven op ca. 18 km afstand. 

FACILITEITEN
U komt binnen in de moderne lobby met receptie en zitjes. Het hotel is 

opgedeeld in verschillende zones met ieder zijn eigen unieke locatie en 

inrichting: De Amàre Club heeft twee buitenzwembaden die worden omringd 

door comfortabele ligbedden met parasols. Tevens is er hier een jacuzzi en 

vaak livemuziek van de beste dj’s. De Amàre Beach is een gedeelte dat directe 

toegang geeft tot het strand. Het geheel wordt gecompleteerd met Amàre’s 

Fitness by Technogym, waar ook verschillende behandelkamers zijn voor 

schoonheids- en wellnessbehandelingen en massages (tegen betaling). Op 

het dak bevindt zich een infinitypool, omringd door comfortabele ligstoelen 

en parasols. Ten slotte worden er yogalessen op het strand gegeven, zijn er 

fietsen te huur en is er parkeergelegenheid rond het hotel (tegen betaling). De 

verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is tevens mogelijk. Het 

buffetrestaurant Mare Nostrum met terras en uitzicht op zee serveert ontbijt 

en diner met showcooking. Op het dak van het hotel bevindt zich het op Latijns-

Amerika geïnspireerde fusionrestaurant Hayaca met creatieve gerechten en een 

unieke touch van Michelin-sterrenchef Mauricio Giovanini. In de Amàre Lounge 

kunt u terecht voor een laat ontbijt, een lichte lunch en diner (internationaal, à la 

carte). Bij Grab & Go, gelegen naast de receptie, zijn de hele dag takeaway hapjes 

en drankjes te krijgen. Belvue, de ‘coole’ rooftopbar serveert o.a. originele 

cocktails. U kunt hier dansen op lekkere muziek terwijl u geniet van de prachtige 

zonsondergang. Tenslotte is er de Amàre Poolbar aan het zwembad.  

ACCOMMODATIE
De 366 in eilandstijl gedecoreerde kamers en suites met minimalistische lijnen 

beschikken over een tweepersoonsbed of twinbedden, airconditioning, kluisje, 

minibar, satelliet-tv, wifi, koffie-/theezetfaciliteiten en open kasten. Badkamer 

 

met douche en haardroger. Balkon met zitje. Door de bouw van het hotel kunnen 

de kamers qua uitzicht en afmeting verschillen. 

Sunset View Kamer (ca. 17 m², max. 2 volw.): trendy ingerichte kamer. Gelegen 

aan de voorzijde, op de hogere verdiepingen. Uitzicht over gebouwen richting 

zee met in de avond de zonsondergang. Zwembad-/ Zeezichtkamer (ca. 23 m², 

max. 2 volw.): ruimere kamer met uitzicht op het zwembad en de zee. 

Baaizicht Kamer (ca. 23 m², max. 2 volw.): fris ingerichte kamer met zicht op 

de baai van San Antonio. Junior Suite (ca. 45 m², max. 2 volw.): ruimere open 

plan kamer met lounge. Alle bovengenoemde kamers kunnen geboekt worden 

met een The One arrangement waarbij gasten gebruik kunnen maken van een 

privélounge (van 11.00-23.00 uur) met terras met zeezicht, inclusief aperitieven, 

alcoholische drankjes, frisdranken en internationale kranten. Tevens zijn deze 

kamers gelegen op de hoger gelegen verdiepingen en beschikken ze over een 

Nespresso-apparaat en in de badkamer badjassen en slippers.  

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

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

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Sunset View Kamer  755 1128 1219 765

Zwembad-/ Zeezicht Kamer  805 1229 1326 819

Baaizicht Kamer  856 1331 1430 866

The One Zwembad-/ Zeezicht Kamer  1031 1455 1559 1045

Gratis nachten: 7=6, 14=12 en 21=18 bij aankomst op 30/04/21 t/m 21/05/21 en 04/10/21 t/m 

23/10/21. Niet geldig voor Junioir Suites.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 30/04/21 t/m 23/10/21 indien geboekt voor 28/02/21 en 10% 

indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21. Niet geldig voor Junioir Suites.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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7PINES KEMPINSKI IBIZA 
WELLNESS

       

Laguna Suite

Het werkelijk schitterende 7Pines Kempinski Ibiza ligt bijzonder mooi aan zee, 

kent een oppervlakte van ca. 56.000 m² en biedt, ondanks de alom aanwezige 

dennenbomen, geweldige zeezichten. De combinatie van luxe, comfort, 

hoogstaande culinaire creaties, maar vooral ook het serviceniveau van het 

7Pines Kempinski Ibiza maken van deze vakantie-oase een heerlijke ervaring. 

Het resort ligt aan de westkust van Ibiza, ca. 200 m van het strand van Cala 

Colodar. Ibiza Stad ligt op een afstand van ca. 25 km, de luchthaven op ca. 22 km.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een sfeervolle 24-uurs receptie met winkel. Twee 

zwembaden, waaronder een infinitypool (voor gasten vanaf 16 jaar) met 

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

geschikt voor families met kinderen) in The Laguna. Verder vindt u hier een 

kidsclub met verschillende activiteiten en een fitnesscentrum. In het Spacentre 

Pure for Life wacht u een scala aan behandelingen (tegen betaling), alsmede 

een buitenjacuzzi, wellnesscircuit met sauna’s stoombaden en waterbedden. 

Tevens is er een kapsalon en beautycenter. U verblijft in 7Pines Resort op basis 

van logies/ontbijt. Voor het ontbijt en eventueel overige maaltijden staan twee 

restaurants ter beschikking. The View, geopend van woensdag t/m zondag voor 

ontbijt en à la carte diner, met gebruik van lokale producten. In de Cone Club, 

geopend voor lunch en diner geniet u van maaltijden uit de mediterrane keuken. 

Het Pershing Yacht Terrace serveert vanaf 17.00 uur heerlijke cocktails maar 

geniet u meer van een sapje of een kopje koffie of thee met iets lekkers dan is 

het de Lobbybar waar u moet zijn. Aan de Infinity Pool Bar geniet u niet alleen 

van een drankje, maar tevens van het spectaculaire uitzicht over zee.

ACCOMMODATIES
Alle 44 suites in The Laguna en 144 suites met woonkamer en aparte 

slaapkamer in de Ibiza Village beschikken over airconditioning, tv, wifi, koffie-/ 

theezetfaciliteiten, telefoon, minibar. Slaapkamer met kingsizebed of twee 

aparte bedden. En suite badkamer met douche. Balkon of terras met zitje.

Laguna Suite (ca. 48 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 12 jr): op de begane grond 

met een ruim terras met ligbedden en directe toegang tot het Laguna zwembad. 

Ook boekbaar als Laguna Suite Zeezicht op de 1e verdieping met balkon en 

uitzicht richting zee. 

Laguna Suite Swim Up (ca. 48 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 12 jr): op de begane 

grond met terras met ligbedden en directe toegang tot het semi privézwembad.

Ibiza Village: Resort Suite (ca. 54 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 12 jr): op de 1e 

verdieping met tuinzicht. Ook te boeken als Resort Suite Zeezicht met uitzicht 

richting zee. Garden Suite (ca. 54 m², max. 2 volw. en 1 kind t/m 12 jr): op de 

begane grond met een privétuin.

Resort Suite Deluxe (ca. 65 m², max. 3 pers.): op de 1e verdieping met tuinzicht. 

Ook te boeken als Resort Suite Deluxe Zeezicht, met uitzicht richting zee. 

Garden Suite Deluxe (ca. 65 m², max. 3 pers.) ruimer dan de Garden suite.

Garden Pool Suite 2 slaapkamers (ca. 119 m², max. 4 volw.): gelegen op de 

begane grond met privétuin en plungepool. Drie badkamers waarvan een met  

bad en de overige met douche.

Villa Experience

Voor de ultieme Ibiza-ervaring, speciaal voor een groep vrienden of familie biedt 

7Pines Kempinski Ibiza de Villa Experience in Villa Bohemia of Villa Es Vedrà. De 

villa’s bestaan uit 2 of 3 units, elk met een eigen entree en beide geschikt voor 

max. 8 personen. Basisvoorwaarden zijn ruimte en privacy, daarnaast geniet 

u van een aantal extra’s. Zie voor een uitgebreide omschrijving onze website. 

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Ibiza, 

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

Kamertype  mei jun aug okt

Laguna Suite  1146 2061 1556 1143

Garden Suite  1146 2061 1556 1143

Gratis nachten: 7=5 bij verblijf van 01/05/21 t/m 18/10/21 indien geboekt voor 31/03/21. Niet geldig 

voor de villa’s. Long Stay: 25% korting (min 8 nacht.) van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 

28/02/21 en 20% bij min 4 nachten verblijf (niet geldig voor de villa’s). Vroegboekkorting: 15% bij 

verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 28/02/21 (niet geldig voor de villa’s). 5% bij 

min 4 nachten verblijf in een villa van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 28/02/21.

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

   halfpension vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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MALLORCA

Mallorca, op slechts ca. 2 uur vliegen, is samen met Ibiza een van de populairste eilanden van de Balearen. Geniet van uitgestrekte zandstranden 

en pittoreske baaien, maar vergeet ook het uigaansleven en de bezienswaardigheden van de hoofdstad Palma de Mallorca niet!

AUTOHUUR

De hotels op Mallorca bieden wij inclusief 

privétransfers aan. Uiteraard is het ook mogelijk om 

een huurauto bij te boeken, in aanvulling op, of ter 

vervanging van de privétransfers.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP MALLORCA HEEFT VOORAL HET ST. REGIS 

MARDAVALL RESORT ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 33.

Niet alleen het feit dat Mallorca slechts op 

2 uur vliegen van Nederland ligt,  maakt het 

een zeer populaire vakantiebestemming. Een 

levendige hoofdstad met trendy uitgaans- een 

eetgelegenheden en uitstekende hotels aan - naar 

wens - fraaie stranden of juist wat meer naar 

het fascinerende binnenland gericht, vormt een 

uitermate aantrekkelijke combinatie. Wij nemen u 

mee over het eiland, teneinde zo een welbewuste 

keuze te kunnen maken.

Ten zuidwesten van de hoofdstad Palma selec-

teerden wij het het klassiek ogende Nixe Palace. 

Iets verderop is het statige, elegante en direct aan 

zee gelegen St. Regis Mardavall een uitstekende 

optie. In deze omgeving kunt u tevens kiezen voor 

het Iberostar Portals Nous, een trendy designhotel 

direct gelegen aan een kleine baai. 

In het nabijgelegen plaatsje Son Vida, vooral bekend 

vanwege de golfcourse, raden wij u het uitmuntende 

Sheraton Mallorca Arabella aan, een perfecte keuze 

voor families, maar tevens voor rustzoekers.  

Dichtbij in Paguera ligt het elegante only adults 

hotel Secrets Mallorca Villamil bijzonder mooi aan 

een zandstrand en op loopafstand van winkels en 

restaurants. 

Ten zuidoosten van Palma treft u het adults 

only hotel Pure Salt Garonda, een perfecte mix 

van moderniteit, heerlijk eten, spafaciliteiten en 

vriendelijke service, vlakbij Palma. In Port de 

Soller langs de pittoreske kust bieden wij u het 

spectaculair gelegen Jumeirah Port Soller Hotel & 

Spa. Hier heeft u de meest fraaie uitzichten van het 

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

Soller, dat tevens bekend staat vanwege de beste 

(zwem-)stranden van het eiland.

 

In de prachtige omgeving van de gezellige 

jachthaven Port d’Alcudia in het noordwesten van 

het eiland,  hebben wij het moderne, direct aan het 

fraaiste strand gelegen hotel Iberostar Selection 

Playa de Muro Village geselecteerd. Een perfecte 

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

voor koppels als voor families.

Port  de
Pollença

Port  d'Alcúdia

Port
d'Antratx

Port 
de Sóller

Manacor
Palma de Mallorca

Cap Rocat

Sheraton Arabella
St. Regis Mardavall

Nixe Palace

Jumeirah

Iberostar
Grand Hotel
Portal Nous
Secrets Villamil

Iberostar 
Playa de Muro

Castell Son Claret

Pure Salt Garonda

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

Port Soller
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Portals Nous | Mallorca | SPANJE

ST. REGIS MARDAVALL MALLORCA RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

        DELUXE

Grand Deluxe Kamer

Persoonlijke service en een streven naar perfectie kenmerken het St. Regis 

Mardavall Mallorca Resort. Geniet van de schitterende kamers met exclusieve 

houtsoorten, fijne stoffen en veel licht. Wandel in de fraaie tuin, ontspan in de 

Arabella Spa of op de drie uitdagende golfbanen. Sluit uw dag af met een diner 

in restaurant Es Fum. Het hotel ligt op een fraaie locatie aan zee, ca. 1 km van de 

beroemde jachthaven Puerto Portals met vele winkels en restaurants en ca. 2 

km van het strand. De luchthaven ligt op ca. 20 km en Palma op ca. 9 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie entree, lobby, boetiek en een internet-, biljart- en tv-kamer. Mooie tuin met 

2 zwembaden, waarvan 1 verwarmd, omgeven door terrassen met ligbedden en 

parasols. Apart kinderzwembad en kinderclub (3-12 jr.) met lunch en verzorging. 

Gratis shuttleservice naar de golfbanen Son Vida Golf, Son Muntaner Golf, Son 

Quint en Son Quint Executive Course. Korting op de greenfees. De Arabella Spa 

(vanaf 16 jaar) is de ultieme plaats om te relaxen en biedt een ruime keuze 

aan behandelingen. Tevens is er een binnen- en buitenzwembad, jacuzzi, ijsgrot, 

sauna’s, stoombad en een fitnessruimte. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Halfpension is mogelijk. Es Fum is het gourmetrestaurant met 1 Michelin-

ster in mediterrane sfeer en Aqua biedt een mediterrane keuken voor ontbijt-, 

lunch- en dinerbuffet, met een uitgebreide wijnkelder. Voor lichte maaltijden bij 

het zwembad kunt u terecht bij Sa Badia. Voor speciale likeuren en whisky’s 

is Churchill’s lounge de ontmoetingsplek. Het hotel biedt 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 125 elegante kamers en suites hebben speciaal ontworpen meubilair 

en zijn voorzien van de laatste technische snufjes. Breedbeeld-tv, minibar, 

airconditioning, strijkfaciliteiten en wifi. Luxe marmeren badkamer met aparte 

douche. Groot balkon of terras met ligstoelen. Tevens kunnen alle kamers 

gebruik maken van de butlerservice. 

Grand Deluxe Kamer (ca. 48 m², max. 2 pers.): fraaie kamer met toegang tot de  

tuin of met zeezicht.

Deluxe Family Kamer (ca. 80 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar):  ruime open 

plan kamer met sofabed. Met tuinzicht.

Junior Suite (ca. 52 m², max. 3 pers.): luxueus ingericht. Met toegang tot de 

tuin of met zeezicht. Ook boekbaar met zeezicht gelegen in het hoofdgebouw. 

Verbindingsdeur naar Grand Deluxe Kamer mogelijk.

Junior Suite Frontaal Zeezicht Hoofdgebouw (ca. 52 m², max. 3 pers.): luxueus 

ingericht, met zeezicht in het hoofdgebouw.

Ocean Tweekamer Suite (ca. 117 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): woon- en 

slaapkamer, ruime badkamer met hydromassagebad en kitchenette.

Ocean Driekamer Suite (ca. 122 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 2 slaap-

kamers en 2 badkamers.

Diamond Suite (ca. 117 m², max. 2 pers.): grote woon- en slaapkamer, sauna 

en stoomdouche. Jacuzzi op terras. Combinatie van 2 Junior Suites mogelijk 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Palma, 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Grand Deluxe Kamer Tuinzicht  2030 2604 2333 2307

Junior Suite Zeezicht  2696 3501 3045 3025

Extra:  Bij min. 7 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 27/05/21 en van 25/08/21 t/m 31/10/21  in Juni-

or Suites en Suites ontvangt u €40,- krediet per kamer per nacht te besteden in bars en restaurants 

(niet geldig voor Junior Suite Tuinzicht). Bij min 7 nachten verblijf van 28/05/21 t/m 24/08/21 in Ju-

nior Suites Hoofdgebouw en Suites ontvangt u €40,- krediet per kamer per nacht te besteden in bars 

en restaurants.  Bij verblijf in Suites (m.u.v. van Junior Suites) ontvangt u een krediet van €100,- per 

kamer (niet geldig in restaurant Es Fum) en tevens een fles champagne en petit fours bij verblijf van 

01/04/21 t/m 31/10/21. Kamerkorting: 25% bij min 4 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 28/04/21 

en  20% bij min 7 nachten verblijf van 26/04/21 t/m 31/10/21.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

SPECIAAL AANBEVOLEN

VANWEGE DE UITSTEKENDE CULINAIRE VOORZIENINGEN, SMAAKVOL 

INGERICHTE KAMERS, HOGE KWALITEIT EN PERSOONLIJKE SERVICE IS DIT 

HOTEL ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET.
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SPANJE | Mallorca | Calviá

IBEROSTAR GRAND PORTALS NOUS
BOUTIQUE | DESIGN

       

Dit moderne en innovatieve hotel is gelegen in een van de meest exclusieve 

enclaves van Mallorca. Het Iberostar Grand Portals Nous is ontworpen door de 

prestigieuze Nederlandse designer Marcel Wanders en nodigt gasten uit om 

te genieten en 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
Het design hotel ligt bij een klein intiem zandstrand en beschikt over een 

zwembad met terras en ligstoelen. Verder zijn er verschillende golfbanen 

in de directe omgeving. In de Physica Health & Spa (650 m²) met Turks bad, 

Finse sauna en verschillende douches en behandelkamers kunt u terecht voor 

schoonheidsbehandelingen en massages. Tevens is er een Wellness Bar voor 

gezonde drankjes, fitnessruimte en parkeergelegenheid. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het gourmetrestaurant Astir met 

zeezicht is gespecialiseerd in lokale en internationale organische gerechten. 

De lobbybar Selini biedt cocktails en aperitieven aan. In de Champagne Bar 

kunt u de beste mousserende wijnen en champagnes bestellen. Er is 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Het boutique hotel telt 66 designkamers en (thema-)suites die zijn voorzien van 

Europese designmeubelen, airconditioning, tv, wifi, minibar en kluisje. Badkamer 

met bad en aparte douche, badjassen en slippers. 

Marcel Wanders Kamer (ca. 28-40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer in 

avant-gardistisch design. Minder gunstig gelegen.

Beach Level Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. 1 kind ): met kingsizebed en met 

terras. 

Games Suite (ca. 50 m², max. 2 volw. + 1 kind): voor de liefhebbers van (video-)

spelletjes een grote videogame console, tafelvoetbal en putting green op het 

balkon of terras (5e verdieping). 

Spa Suite (ca. 60 m², max. 2 volw.): warme harmonieuze suite met sauna en 

balkon of terras met jacuzzi.

Naugthy Suite (ca. 46 m², max. 2 volw.): op de 8e of 9e verdieping met rond bed, 

spiegels aan het plafond, ‘dancing pole’ en andere ‘provocatieve’ elementen. 

Junior Suite Zijzeezicht (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele en 

moderne kamer. Balkon of terras met zijzeezicht. Ook boekbaar met Zeezicht 

(max. 2 volw.). 

Junior Suite Panoramisch Zeezicht (ca. 25-40 m², max. 2 volw.): op de 7e 

verdieping of hoger met panoramisch zeezicht en balkon.

Suite Stargazer (ca. 43 m², max. 2 volw.): op de 10e verdieping met astrologie 

als thema. Een sterrenhemel op het plafond en telescoop op het balkon. 

Penthouse Suite Zeezicht (ca. 45 m², max. 2 volw.): op de bovenste verdieping 

met op het dak een groot terras met jacuzzi, ligbedden en zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Marcel Wanders Kamer  1228 1440 1699 1216

Spa Suite  1486 1754 2092 1474

Junior Suite Zeezicht  1844 2190 2619 1832

Junior Suite Panoramisch Zeezicht  2029 2414 2876 2017

Long Stay: 10% korting bij min 8 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/010/21 indien geboekt voor 31/01/21, 15% 

indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21 en 10% indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Paguera | Mallorca | SPANJE

SECRETS MALLORCA VILLAMIL
ADULTS ONLY | GOLF | WELLNESS

       

Deluxe Kamer Zeezicht

Het elegante kasteelachtige gebouw van Secrets Mallorca Villamil Resort & 

Spa ligt bijzonder mooi direct aan een zandstrand en wordt omgeven door fraai 

aangelegde schaduwrijke tuinen. Het is de ideale plek voor een zon-, zee-, en 

strandvakantie. Het interieur is een combinatie van klassiek design met warm 

meubilair en kleuren en is uitermate geschikt voor couples. Het adults only 

hotel  (vanaf 18 jr) biedt een vriendelijke service en ligt in het vredige dorp 

Paguera met winkels, bars en andere uitgaansgelegenheden op loopafstand. De 

hoofdstad Palma ligt op ca. 20 km en de luchthaven op ca. 36 km.

FACILITEITEN
In de tuinen bevindt zich het zwembad, omringd door terrassen met 

ligbedden en parasols. Het beschikt over een tilhulp voor mindervaliden. 

Het Beauty & Wellness Center (tegen betaling) heeft een sauna, Turks 

bad, hydromasssagebad, hydrotherapeutische douches en een verwarmd 

binnenzwembad. Hier kunt u terecht voor diverse massages. Verder is er 

een kleine fitnessruimte, fietsenstalling en parkeergelegenheid. In de directe 

omgeving bevinden zich vier golfbanen zoals de Andratx golfbaan en er zijn 

verschillende watersportmogelijkheden. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Half- en volpension (Unlimited Experience) mogelijk. In het World Café 

Restaurant (internationale keuken) met showcooking en buitenterras worden 

zowel ontbijt als diner geserveerd. Het restaurant Seaside Grill voor diner met 

internationale gerechten met een lokale touch. Voor de lunch is er het restaurant 

Olio met mediterrane keuken en de Barefoot Grill met snacks en directe toegang 

tot het strand. Voor drankjes zijn er de Barracuda poolbar en de Sugar Reef, 

de strandbar (seizoengebonden). In de Pianobar met terras (Sky Bar) kunt u 

vaak genieten van livemuziek onder het genot van een drankje of een exclusieve 

cocktail, terwijl in het Coco Café heerlijke koffiespecialiteiten op u wachten. Ten 

slotte is er 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 162 klassieke kamers die zijn voorzien van airconditioning, tv, 

wifi, tablet, koffiezetapparaat, minibar (tegen betaling) en kluisje. Badkamer 

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. 25 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met 

kingsize-, queensizebed of twee twinbedden. Met straatzicht. Ook boekbaar met 

zeezicht als Tweepersoonskamer Zeezicht. 

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca. 30 m², max. 2 volw.): elegante kamer met tuinzicht. 

Ook boekbaar met zeezicht. 

Gasten van de Preferred Club genieten van de volgende extra’s:

De kamers liggen in het meest exclusieve gedeelte van het hotel, concierge-

service en persoonlijke check-in en check-out, Ontbijt in een afgescheiden 

gedeelte van het het World Café, hogere kwaliteit drankjes in de minibar, 

kussenmenu, butlerservice in de Preferred Club-zone, ‘s middags aperitief in de 

clublounge, gebruik van de computer in de clublounge en leeshoekje.

Deluxe Kamer Zeezicht Preferred Club (ca. 38 m², max. 2 volw.): elegante kamer 

met kingsizebed. Junior Suite Zeezicht Preferred Club (ca. 33 m², max. 3 volw.): 

ruimere open plan suite met zeezicht.

Swim Up Kamer Preferred Club (ca. 38 m², max. 2 volw.): met kingsizebed en 

directe toegang tot het Swim up zwembad en zeezicht. 

Master Suite  Zeezicht Preferred Club (ca. 45 m², max. 2 volw., 3e volw. op 

aanvraag): klassieke open plan suite met zitgedeelte en zeezicht. Badkamer met 

bad en aparte douche.            

                                                                                    

  

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Palma, 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1102 1399 1514 1233

Tweepersoonskamer Zeezicht  1306 1567 1670 1420

Deluxe Kamer Zeezicht  1406 1666 1771 1519

Junior Suite Zeezicht Preferred Club  1773 2034 2138 1887

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 31/01/21 en 15% 

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

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

uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.  Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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SPANJE | Mallorca | Palma-Illetas

NIXE PALACE
       

Superior Kamer

Nixe Palace is een klassiek ogend hotel dat geïnspireerd lijkt te zijn door de 

allure van het nabijgelegen koninklijke Marivent Paleis. Hier bestaat de luxe niet 

alleen uit het bijzondere, onvergetelijke uitzicht over zee. Ook de kamers bieden 

alle comfort, luxe en laatste technologie. Alle door ons geselecteerde kamers 

liggen aan de voorkant bij het strand, daar langs de achterkant een drukke 

straat -  boulevard loopt. Het hotel ligt in Cala Mayor, direct aan het strand en 

slechts enkele minuten van het levendige, historische centrum van Palma (5 

km) en de jachthaven Puerto Portals (5 km). De Paseo Maritimo bevindt zich op 

1 km. Een ideale locatie om van de hoogtepunten van deze stad en zijn omgeving 

te genieten. De luchthaven ligt op ca. 18 km afstand.

FACILITEITEN
24-uurs receptie, sfeervolle lounge met talrijke kunstwerken en lobbybar met 

pianomuziek. Verder zijn er een klein ‘Half Moon’ verwarmbaar zwembad voor 

volwassenen, kinderzwembad, zonneterras met ligstoelen en binnenzwembad. 

Voorts een fitnessruimte, businesscenter, parkeergarage en golfdesk. In de 

omgeving diverse golfbanen. 

Nixe Herbal Spa (toegang vanaf 14 jaar), gelegen op de begane grond heeft 

een verwarmd zwembad, sauna, whirlpoolcircuit, ontspanningsruimte met 

verwarmde stoelen, Turks bad, ijsfontein, jacuzzi, Vichy-douche, massageruimtes 

en op natuur gebaseerde behandelingen en therapieën. De verzorging is op 

basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Voor de maaltijden heeft u de 

keuze uit de volgende restaurants. In het Santemar restaurant kunt u terecht 

voor het internationaal ontbijtbuffet. Het stijlvolle à la carte restaurant A Popa 

serveert visspecialiteiten. De Swimmingpool Snack Bar biedt lichte maaltijden 

en hapjes overdag, terwijl de Lobby Bar Bistro 269 met pianobar een informeel 

restaurant voor snacks is. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 133 kamers en suites zijn alle voorzien van telefoon, 

airconditioning, satelliet-tv, wifi-internet, kluisje, minibar, espressoapparaat, 

badkamer meestal met douche, slippers en haardroger.

Premium Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw. + 1 kind): balkon met zitje en zeezicht. 

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime, elegant ingerichte 

kamer met zitgedeelte en balkon met zeezicht.

Privilege Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): elegante kamer met groot balkon met 

ligbedden en Balinees bed met  zeezicht.

Junior Suite (ca. 35-40 m², max. 2 volw. + 1 kind): in natuurlijke kleuren 

gedecoreerde suite bestaat uit een slaapkamer met zithoek. Balkon met 

zeezicht.

Suite (ca. 50-55 m², max. 2 volw.): woonkamer en aparte slaapkamer met 

hemelbed. Balkon met zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Kamer  998 1305 1676 1144

Superior Kamer  1104 1657 2063 1496

Privilege Kamer  1402 1960 2367 1727

Junior Suite  1329 1882 2289 1657

Suite  1587 2114 2598 1918

Extra: 20 minuten massage per persoon bij min 7 nachten verblijf van 27/04/21 t/m 05/05/21 en 

van 12/10/21 t/m 27/10/21.

Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar en ouder bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/05/21 en van 01/10/21 

t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/12/20 en 

10% indien geboekt voor 31/03/21. 10% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/05/21 en van 01/10/21 t/m 

31/10/21 indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 30/04/21 indien 

60 dagen voor aankomst geboekt; 15% indien 45 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 30 

dagen voor aankomst geboekt. 3% extra korting bij minimum verblijf van 10 nachten.

Welkomstattentie: water en chocolade bij aankomst.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA
WELLNESS

       

Grand Deluxe Zeezicht

Het Jumeirah Port Soller Hotel & Spa in traditioneel Mallorcaanse stijl is 

spectaculair gelegen op een klif aan de ruige pittoreske kust in het noordwesten 

van Mallorca. Men kan hier genieten van een adembenemend uitzicht op de 

Tramuntana-bergen, de zee of de vissershaven Port Sóller. Het resort bestaat 

uit 11 gebouwen, elk met een maximum hoogte van 3 verdiepingen, die de 

contouren van het landschap volgen. De intieme stijl van het hotel zorgt ervoor 

dat gasten volop kunnen genieten van alle faciliteiten, met uitstekende service 

en de warme traditionele gastvrijheid. De golfbaan Son Termens ligt op ca. 15 

autominuten en de luchthaven op ca. 35 km afstand. 

FACILITEITEN
Elegante lobby-lounge met receptie en zitjes. Twee zwembaden waarvan één 

infinitypool (vanaf 12 jaar) omgeven door zonneterras met ligstoelen en parasols. 

Kinderbad en Barbaroja’s Kids Club (3-12 jaar) met activiteiten. De Talise Spa 

welke 2.220 m² groot is (vanaf 16 jaar) beschikt over een sauna, zoutbad, 

hamam, ijsfontein, stoombad, state-of-the-art fitnessruimte en een verwarmd 

hydro-zwembad. Verder 10 behandelkamers voor schoonheidsbehandelingen 

en massages. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension 

is mogelijk. Voor diner kunt u terecht in het Es Fanals by Javier Soriano 

restaurant, met seizoengebonden producten, authentieke tapas en een selectie 

van bekende gerechten. Cap Roig Brasserie met casual gerechten voor ontbijt 

en lunch. Voor het diner zijn er vis- en vleesspecialiteiten en lokale gerechten. 

De Sa Talaia poolbar gelegen bij het zwembad met zeezicht biedt lichte maal- 

tijden en snacks. Sunset Sushi Lounge op het dakterras van het hoofdgebouw 

met een 360º uitzicht (toegang vanaf 12 jaar) serveert cocktails en sushi. Verder 

is er de 180º Lobby bar voor cocktails, frisdrankjes en versgeperste sapjes met 

uitzicht over zee en Port Sóller. De Infinity Pool Bar serveert drankjes, snacks 

en lichte maaltijden. 

ACCOMMODATIE
De 121 ruime elegante kamers en suites beschikken over airconditioning, 

minibar, kluisje, satelliet-tv, Nespresso-apparaat, wifi, slippers en badjassen. 

Badkamer met bad en douche. Een eventuele derde persoon slaapt op een 

sofabed (1.30 x 2 m.). 

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 pers.): stijlvolle kamer met bergzicht. Balkon of 

Frans balkon. Ook boekbaar met balkon met zeezicht. 

Grand Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind): ruime kamer 

met bergzicht. Balkon of Frans balkon. Ook boekbaar met balkon met zeezicht. 

Junior Suite (ca. 56 m², max. 3 pers.): riante open plan suite. Balkon met 

bergzicht. Ook boekbaar met zeezicht (69 m²).

Lighthouse Suite (ca. 110 m², max. 2 volw.): spectaculaire suite verdeeld over 2 

verdiepingen. Op de begane grond woonkamer met zithoek, eettafel en keuken. 

Met terras (223 m²) en jacuzzi. Boven slaapkamer met panoramisch uitzicht, 

en suite badkamer met jacuzzi en tv. Mogelijk met verbindingsdeur naar Junior 

Suite. 

Observatory Suite (ca. 157 m², max. 2 pers.): luxueuze suite met veel privacy en 

ingericht met modern meubilair en kunst van lokale kunstenaars. Woonkamer 

met eethoek, volledig ingerichte keuken. Aparte slaapkamer. Balkon (ca. 46 m²).

Mar Blau Suite (ca. 217 m², max. 4 pers.): luxueuze en modern ingerichte suite in 

duplexstijl. Woonkamer met eetgedeelte en 2 slaapkamers met inloopkast. Ruim 

terras van ca. 98 m² met plungepool.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Bergzicht  1376 1742 2478 1364

Grand Deluxe Kamer Zeezicht  1985 2525 3531 1973

Junior Suite Zeezicht  2475 3134 4528 2463

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/21 t/m 30/06/21 en van 19/09/21 t/m 31/10/21 indien 

geboekt voor 15/01/21.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 15/01/21 en 15% 

indien geboekt van 16/01/21 t/m 28/03/21.

Welkomstattentie: welkomstdrankje en welkomstattentie bij aankomst.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure.
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SPANJE | Mallorca | Palma - Son Vida

SHERATON ARABELLA GOLF HOTEL
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

Superior Kamer

Het elegante Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel combineert de glorieuze 

tradities van Spaanse architectuur met zandstenen muren, marmeren vloeren 

en terracottakleurige daken met moderne internationale hoteleisen. Het hotel 

van hoge kwaliteit is een favoriete bestemming voor gezinnen en sport- en 

golfliefhebbers. De Son Vida golfbaan bevindt zich op een steenworp afstand. 

Het hotel dat in een schitterend mediterraan tuinlandschap ligt kent nog tal 

van andere sportieve activiteiten. Palma de Mallorca ligt op slechts 6 km en de 

luchthaven op ca. 18 km afstand.

FACILITEITEN
Elegante lobby met 24-uurs receptie met bibliotheek. In de tuin vindt u 2 

zwembaden waaronder een familiezwembad, elk met zonneterrassen, ligbedden 

en parasols. De kidsclub (4 - 10 jaar) heeft een eigen kinderbad en er is tevens 

een speeltuin voor de kleintjes. Er wordt een verscheidenheid aan activiteiten 

aangeboden. Direct naast het hotel zijn nog twee andere golfbanen: Golf Son 

Muntaner en Golf Son Quint. In de Shine Spa by Sheraton (ca. 350 m², vanaf 16 

jaar) kunt u terecht voor verschillende massages en schoonheidsbehandelingen. 

Daarnaast kunt u gebruik maken van het overdekte zwembad, jacuzzi’s, sauna’s, 

stoombaden en een fitnessruimte. Verder zijn er twee tennisbanen en fietsen 

te huur. 

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

Restaurant Es Carbó met terras is geopend voor ontbijt en diner en biedt 

Europese gerechten met verse lokale, seizoengebonden producten. Het à la 

carte tapas restaurant, Bodega del Green met terras, is geopend voor lunch 

en diner. Design-elementen in het interieur weerspiegelen de Spaanse en 

Andalusische cultuur. Hier kunt u van typisch Spaanse tapas en wijnen genieten. 

De Bar 18 + uno dient als een centraal ontmoetingspunt voor gasten. Er wordt 

de hele dag koffie geserveerd en ‘s avonds cocktails. Verder zijn er regelmatig 

thema-avonden en livemuziek. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 93 smaakvol en met heldere, levendige kleuren in mediterrane stijl ingerichte 

kamers zijn voorzien van wifi, satelliet-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje, 

minibar, strijkfaciliteiten en airconditioning. Badkamer met bad en/of douche, 

badjassen en –slippers, haardroger.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw.): elegante kamer in lichte, levendige 

kleuren en eigentijds ontwerp met kingsizebed en uitzicht op het resort. Ook 

boekbaar met balkon als Superior Kamer Balkon King (ca. 28 m²) met tuinzicht 

of Superior Kamer Balkon Queen (ca. 24 m²), met queensizebed en resortzicht.

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 1 kind): charmante kamer 

in mediterrane sfeer met twee bedden, een gezellig zitje en ruim balkon met 

tuinzicht. Ook boekbaar met uitzicht over de golfbaan of het zwembad als 

Deluxe View (ca. 27 m², max 2 volw. ), met kingsizebed.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 1 kind): gecombineerde woon-/

slaapkamer en balkon met resortzicht. Ook boekbaar als Junior Suite View (ca. 

38 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 1 kind), met uitzicht over de golfbaan of het 

zwembad. Badkamer met bad en aparte douche.

Hole in One Suite (ca. 76 m², max. 2 volw. + 1 kind): zeer ruime suite.  Slaapkamer 

met kingsizebed en aparte woonkamer met slaapbank. Groot balkon met zitje en 

mooi uitzicht over de 18-holes Son Vida Golfcourse.

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Palma, 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1284 1272 1292 1272

Superior Kamer Balkon King  1339 1327 1353 1327

Deluxe Kamer  1429 1417 1442 1417

Junior Suite (o.b.v. 3 volw.)  1636 1624 1650 1624

Extra: €35,- resortcredit te besteden in bars en restaurants bij min 7 nachten verblijf in een (Junior) 

Suite van 01/04/21 t/m 30/06/21 en van 22/08/21 t/m 31/10/21.

Kamerkorting: 20% bij min 7 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 30/06/21 en van 22/08/21 t/m 

31/10/21.

Kinderen in eigen kamer: 50% korting op een tweede kamer voor kinderen (t/m 11 jaar) bij verblijf 

van 01/07/21 t/m 21/08/21.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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Playa de Palma | Mallorca | SPANJE

PURE SALT GARONDA
ADULTS ONLY

    SUPERIOR

Tweepersoonskamer

Pure Salt Garonda biedt een perfecte mix van moderniteit, vriendelijkheid en 

vrije tijd, mooie spafaciliteiten, heerlijk eten en prettige service. Het adults only 

hotel is gelegen in het hart van de populaire badplaats Playa de Palma in de 

directe nabijheid (ca. 8 km afstand) van de hoofdstad Palma met zijn actieve 

nachtleven en rijke kunsthistorie. Het combineert design met de sfeer van een 

comfortabel strandhotel met directe toegang tot het strand. De luchthaven ligt 

op ca. 5 km afstand.

FACILITEITEN 
Uw verblijf in Pure Salt Garonda begint in de moderne lobby waar zich de 

receptie bevindt. Op de eerste etage ligt het zwembad met zonneterras,  

ligbedden en parasols. Een tweede zwembad bevindt zich op het dakterras waar 

u kunt genieten van een panoramisch uitzicht. ONA Spa biedt een verwarmd 

binnenzwembad met directe toegang tot de tuin, sauna, jacuzzi, Turks bad 

en verschillende spabehandelkamers. U kunt hier terecht voor diverse  

schoonheidsbehandelingen en massages. Verder zijn er een kapsalon, een 

fitnesscentrum en kunt u fietsen huren. Tevens een entertainmentprogramma 

van livemuziek tot yogalessen. Rond het hotel bevinden zich 12 geweldige 

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

Het Garonda Restaurant met terras is geopend voor het ontbijt in buffetvorm, 

lichte lunch en à la carte diner met een breed scala aan mediterrane en 

internationale gerechten. Mikel & Pintxo is een moderne tapasbar en restaurant 

die is geopend voor lunch en diner met mooi terras. Het biedt een uitgebreid 

menu met gerechten en tapas die de rijke culinaire tradities van Spanje 

combineert met de moderne keuken in een elegante en sfeervolle omgeving. 

Restaurant L’A Trattoria Pizzeria By L’Arcada is perfect voor lunch of diner en is 

een gastvrij Italiaans restaurant met een terras aan de boulevard van Playa de 

Palma op slechts 50 meter van het hotel. Met specialiteiten zoals authentieke 

houtovenpizza’s, evenals verschillende pasta’s. De bar op de eerste verdieping 

van het hotel serveert cocktails, snacks, aperitieven. Tevens een bar aan het 

zwembad. Ten slotte is er  24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE 
Alle moderne en comfortabele 149 kamers en junior suites beschikken over 

airconditioning, kluisje, wifi, minibar, flatscreen-tv en koffie-/theezetfaciliteiten. 

De badkamer beschikt over een douche, haardroger, badjassen en - slippers. 

Verder is er een balkon met zitje. 

Tweepersoonskamer (ca. 22 m², max. 2 volw.): comfortabel ingerichte kamer in 

zachte kleuren met parketvloer en tuinzicht. Tevens boekbaar met zijzeezicht 

als Tweepersoonskamer Zijzeezicht. 

Tweepersoonskamer Premium (ca. 25 m², max. 2 volw.): moderne kamer met 

ontwerp geïnspireerd op de Kaap de Formentor, wat de kamer een mediterraan 

tintje geeft. Balkon met tuinzicht. Tevens boekbaar met zijzeezicht als 

Tweepersoonskamer Premium Zijzeezicht, gelegen op de 5e etage. 

Junior Suite (ca. 33 m², max. 2 volw.): elegante en ruime open plan suite met 

sofa en jacuzzi voor het raam. Verder zijn er een docking station, Nespresso-

apparaat en strijkfaciliteiten. Zonnebedden op het balkon met frontaal zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Zijzeezicht  694 855 959 777

Premium Kamer  737 886 991 812

Premium Kamer Zijzeezicht  789 924 1028 846

Junior Suite  888 1054 1227 981

Extra: 30 minuten massage per persoon tijdens verblijf bij min 5 nachten verblijf.

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 01/10/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/07/21.

Long stay: 25% bij min 7 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21 

en 15% indien geboekt voor 28/02/21.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21 en 

10% indien geboekt voor 28/02/21.  20% bij verblijf van 01/10/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 

30/04/21.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Playa de Muro | Mallorca | SPANJE

IBEROSTAR SELECTION PLAYA DE MURO 
FAMILY | WELLNESS

       

Superior Kamer

Het mooie Iberostar Selection Playa de Muro Village resort heeft een bevoorrechte 

ligging aan een van de mooiste stranden van Spanje. Het bestaat uit een  

hoofdgebouw en verschillende lage bijgebouwen. Het is uitermate geschikt voor 

families vanwege zijn uitgebreide faciliteiten om actief bezig te zijn. U kunt er 

ook uitstekend ontspannen en geheel tot rust komen in een prachtige omgeving. 

Rondom het hotel zijn verschillende winkels 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
Moderne lobby met 24-uurs receptie. Twee zwembaden, omringd door 

ligstoelen en parasols.  Het strand direct voor het hotel heeft ligstoelen en 

parasols (tegen betaling). Verder is er een overdekt zwembad. In miniclub Star 

Camp worden vele activiteiten georganiseerd (4-7 jaar, seizoengebonden). 

Daarnaast is er voor kinderen het Adventure Park Aquafun zwembad, twee 

andere kinderzwembaden en een speeltuin. Diverse sportmogelijkheden en 

fietsverhuur. Ook is er een duik- en windsurfschool. Een golfbaan bevindt zich op 

ca. 10 km afstand. Er is regelmatig entertainment met avondshows,  livemuziek 

en animatie. In de SPA Sensations kunt u terecht voor verschillende lichaams- 

en schoonheidsbehandelingen en ontspannende massages. De Spa heeft een 

hot tub, thermische ligstoelen, sauna met ijsfontein, relaxruimte, Turks bad, 

solarium en hamam. 

De verzorging is op basis van halfpension. All-Inclusive is mogelijk. Het 

hoofdrestaurant Tramuntana biedt ontbijt, lunch en diner in buffetvorm met 

Spaanse en internationale gerechten. Het gastronomische gourmetrestaurant 

Gust (tegen bijbetaling) voor lunch en diner serveert lokale en traditionele 

Mallorcaanse gerechten. Buffetrestaurant Grega is geopend voor ontbijt en diner 

en serveert gerechten van topkwaliteit met een ruime keuze aan salades, pasta, 

vlees, vis en pizza’s. Embat Beach is zowel een buffet- als à la carterestaurant 

met internationale gerechten en is geopend voor de lunch (van juni tot en met 

september ook geopend voor diner). In het Burger House met een decor uit de 

jaren ‘80 kunt u genieten van een hamburgermenu en andere snacks. In de 

Embat Beach Bar kunt u genieten van een mooi uitzicht op zee en heerlijke 

cocktails. Verder zijn er de Migjorn Lounge Bar en de Ponent Lounge Bar. De 

Blue Bar ligt bij het zwembad voor kleine snacks en heerlijke smoothies. Het 

Star Cafe is gespecialiseerd in koffie, thee en patisserie. 24-uurs roomservice. 

ACCOMODATIE
De 202 smaakvolle en comfortabele kamers in blauwe tinten beschikken over 

een satelliet-tv, airconditioning, kluisje, minibar, magnetron, koffiezetapparaat, 

waterkoker en wifi. Badkamer met douche, badjassen en slippers. Balkon of 

terras met zitje.

Superior Kamer (ca. 22 m², max. 2 pers.): moderne kamer met tuin- of 

zwembadzicht of gedeeltelijk zeezicht.

Suite (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): ruimere kamer met 

woonkamer en een aparte slaapkamer. Balkon met tuinzicht. Ook boekbaar met 

zwembadzicht als een Suite Zwembadzicht. 

Familie Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw. + 1 kind  t/m 14 jaar): 

identiek aan de suite echter met tuinzicht. Ook boekbaar met zwembadzicht en 

zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  915 1283 1469 1180

Suite  1022 1471 1684 1360

Familie Kamer (o.b.v. 2 volw.)  1028 1482 1689 1372

Long Stay: 5% bij min 15 nachten verblijf van 16/04/21 t/m 31/05/21 en van 01/10/21 t/m 16/10/21 

en 10% bij min 21 nachten verblijf van 16/04/21 t/m 16/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 16/04/21 t/m 11/07/21 en van 27/08/21 t/m 16/10/21 in-

dien geboekt voor 31/12/20 en 10% indien geboekt van 01/01/21 t/m 31/01/21. 5% bij verblijf van 

12/07/21 t/m 26/08/21 indien geboekt voor 31/01/21 en bij verblijf van 16/04/21 t/m 16/10/21 

indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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CATALUÑA: COSTA BRAVA & DORADA 

In Cataluña valt veel te ontdekken: deze regio zit vol natuurlijke contrasten zoals verborgen baaien met kristalhelder water tot de pure natuur in 

serene, groene valleien, grenzend aan een gletsjermeer.

van elegantie, rust en exclusiviteit. Alle drie door 

Silverjet Vakanties aangeboden hotels in Cataluña 

liggen in een authentieke omgeving, desondanks 

bent u ‘in no time’ met uw huurauto op een van de 

talrijke stranden in de buurt.

AUTOHUUR

De hotels in Cataluña bieden wij inclusief huurauto 

aan. In plaats daarvan kunt u ook kiezen voor een 

privétransfer of voor een paar dagen een auto 

huren om tal van dagtochten in de fraaie omgeving 

te maken.

Cataluña is een van de zeventien Spaanse 

autonome gemeenschappen in het noordoosten van 

het Spanje. De hoofdstad van Cataluña is Barcelona. 

De regio ligt aan de kust van de Middellandse Zee en 

heeft een kustlijn van 580 kilometer die bestaat uit 

de Costa Brava, de Costa del Maresme, de Costa del 

Garraf en de Costa Dorada. Deze Costa’s zijn bij de 

meeste mensen bekend door badplaatsen als Lloret 

de Mar, Calella, Malgrat de Mar en Salou. Maar 

Cataluña is zoveel meer dan alleen badplaatsen. 

Wie bereid is iets verder het binnenland in te reizen 

– vaak maar enkele kilometers, vindt een omgeving 

die bijzonder genoemd mag worden, zowel qua 

authenticiteit als qua landschap.

We beginnen onze reis in Cataluña aan de Costa 

del Garraf. Sitges is een bruisende badplaats die 

beschikt over een kilomterslange boulevard en 

maar liefst 17 (!) stranden.  Hier ligt, niet ver van 

de kust het geheel gerenoveerde hotel Dolce by 

Windham Sitges, een aanwinst in het Silverjet 

programma.

Nog niet bruisend genoeg? De wereldstad Barcelona 

ligt op slechts 45 autominuten afstand. De stad 

van Gaudí, van Las Ramblas en van Camp Nou, het 

stadion van FC Barcelona. Maar ook van de Sagrada 

Familia en het Casa Mila. De mogelijkheden zijn 

oneindig. 

Ten noorden van Barcelona ligt een van de meest 

interessante steden van Cataluña: Gerona, hoofdstad 

van de gelijknamige provincie. Gerona staat bol van 

geschiedenis, smalle  straatjes met dito winkeltjes, 

de oude Joodse Wijk en de fraaie stadswallen waar 

doorheen de rivier de  Onyar stroomt. 

In de omgeving van Gerona biedt Silverjet Vakanties 

u twee fraaie, luxueuze hotels, die beide voldoen aan 

alle eisen voor een welverdiende, luxueuze vakantie. 

Mas Tapiolas & Natura Suites is een eeuwenoude 

gerestaureerde boerderij omgeven door prachtige 

en rustige landschappen in de vredige Soliusvallei. 

Mas de Torrent Hotel & Spa is een 18e-eeuwse 

Catalaanse boerderij die is omgebouwd tot een 

exclusief vijfsterren boutique hotel als onderdeel 

van Relais & Chateaux, gelegen in een omgeving 
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Sitges | Cataluña | SPANJE

DOLCE BY WYNDHAM SITGES
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Superior Mediterrani zeezicht

Dolce by Wyndham Sitges Barcelona is omgetoverd tot een oase van mediterrane 

luxe. Geïnspireerd door de Middellandse Zee vormt het hotel een bestemming 

op zich waar men kan ontstressen en genieten. Het gezinsvriendelijke Dolce 

by Wyndham ligt prachtig op een heuvel in het groen met mooi uitzicht op de 

Middellandse Zee en het natuurpark Garraf. Op ca. 4 km bevindt zich de gezellige 

badplaats Sitges met talloze bars en restaurants en op ca. 32 km het bruisende 

Barcelona. De perfecte uitvalsbasis om deze monumentale stad te ontdekken. 

FACILITEITEN
U wordt ontvangen in een sfeervolle lobby met receptie en zonnig terras, 

uitkijkend over zee. In de tuin bevinden zich 3 verwarmbare zwembaden 

waaronder een infinitypool, een sportbad en een kinderbad, alle omringd door 

zonneterrassen met ligbedden, parasols en badhanddoekservice. Kinderen 

kunnen ook genieten van tafeltennis, darts en biljart in de game area.

In de Dolce Vital Spa vindt u een overdekt zwembad en jacuzzi,  een relaxzone, 

maar ook een sauna, stoombad en 8 behandelkamers met een scala aan 

schoonheidsbehandelingen. Op het solariumterras kunt u ontspannen en 

genieten van het uitzicht op zee. Zelfs kinderen vanaf 5 jaar kunnen hier een 

manicure en/of pedicure-behandeling ondergaan. Naast de Spa is er een 

fitnessruimte waar u kunt sporten met de nieuwste apparatuur van Technogym.

Verder is er de mogelijkheid om een fiets te huren en is er gelegenheid om uw 

huurauto te parkeren.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, maar halfpension is ook mogelijk. 

Alle restaurants bieden tevens kindvriendelijke menu’s. U heeft de keuze uit 

diverse restaurants zoals het Verema, dat uitkijkt over de tuinen en zee,  met 

live cooking tijdens het ontbijtbuffet. Veder kunt u genieten van internationale 

fusion-diner gerechten. Het fine dining restaurant Esmarris & Terrace biedt een 

innnovatief gastronomisch menu met mediterrane specialiteiten voor het diner. 

De Deli Bar is de plek voor informele hapjes zoals salades, pizza’s en drankjes. 

Bar Malvasia is gespecialiseerd in Gins (meer dan 50 soorten) en cocktails 

en biedt tevens delicatessen zoals charcuterie en kazen. De Alea lounge met 

buitenterras serveert aperitifs en drankjes. In de poolbar geniet u van een 

verkoelende smoothie, een ijsje of een verfrissende frozen cocktail. Ten slotte is 

er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 263 kamers en suites die alle ingericht zijn in 

rustgevende pastelkleuren, fraaie designs en zachte, natuurlijke materialen. De 

kamers beschikken alle over airconditioning, smart-tv, wifi, kluisje, waterkoker,  

kussenmenu en strijkfaciliteiten. Badkamer met badjassen (ook voor de 

kinderen). Balkon of terras met zitje. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk.

Superior Mediterrani Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw.): elegante kamer met 

kingsizebed of twinbedden. Badkamer met bad/douche. Balkon met uitzicht op 

zwembad of tuin. Ook te boeken met zeezicht.

Family Mediterrani Kamer (ca. 40 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind.): 

hedendaagse kamer met kingsizebed of twinbedden. Verder zitgedeelte met 

sofabed. Badkamer met bad/douche. Balkon met uitzicht op het zwembad en/of 

de bergen. Ook te boeken met directe toegang tot het zwembad.

Deluxe Mediterrani Kamer (ca. 47 m², max. 2 volw.): ruimere kamer in 

mediterrane stijl ingericht en voorzien van een kingsizebed of twinbedden en 

een zitgedeelte. Badkamer met bad en aparte hydromassagedouche, balkon 

met panoramisch zeezicht. Gelegen op 4e,5e en 6e verdieping.

Deluxe Mediterrani Kamer met jacuzzi (ca. 30 m², max. 2 volw.): voorzien 

van een kingsizebed. Badkamer met bad/douche, ruim balkon met ligbedden, 

jacuzzi en beperkt uitzicht op zee.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Mediterrani Kamer  940 940 974 829

Deluxe Mediterrani Kamer  1273 1273 1307 1162

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21. Vroegboekkorting: zie online.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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SPANJE | Cataluña | Santa Cristina d’Aro

MAS TAPIOLAS & SUITES NATURA
GOLF | WELLNESS

     SUPERIOR

Junior Suite - Suites NaturaTweepersoonskamer -  Mas Tapiolas

Op een bevoorrechte, natuurlijke locatie in het binnenland van de Costa Brava 

ligt Sallés Hotel Spa Mas Tapiolas, een authentieke Catalaanse boerderij, die 

omgetoverd is naar een heerlijk hotel. Het oorspronkelijke gebouw is gerenoveerd 

en uitgebreid waarbij de authenticiteit voor de gasten bewaard is gebleven 

om hen een unieke ervaring te bieden. Rondom de boerderij, op een exclusief  

gedeelte, vindt u de  Suites Natura (vanaf 18 jaar); een 13-tal kamers ontworpen 

als een oase van rust, omgeven door natuurschoon en met een fraai uitzicht. 

Het resort is gelegen in Santa Cristina d’Aro op slechts 10 minuten rijden van 

enkele mooie stranden. Het middeleeuwse Gerona met zijn historische Joodse 

wijk bevindt zich  op ca. 24 km afstand, zoals ook de luchthaven van deze stad. 

De luchthaven van Barcelona  ligt op ca. 115 km afstand.

FACILITEITEN
Het charmante gebouw uit 1235 combineert hedendaags gemak en comfort. 

Daartoe behoren zeker ook het zwembad dat wordt omringd door Balinese 

bedden, ligbedden en parasols. De leeszaal biedt een perfecte omgeving om te 

ontspannen tussen boeken en stilte en voor de kleintjes is er een kinderkamer 

met spelletjes, verhalen, schilderijen en dvd’s waar ze kunnen spelen, leren 

en plezier hebben. Voor golfliefhebbers ligt er een 18-holes Pitch & Putt baan 

te wachten en, last but not least, is er de Spa & Wellness, met een keur aan 

schoonheids- en ontspanningsbehandelingen. Hier vindt u een verwarmd 

zwembad met jetstreams en watervallen, voetenbad, verwarmde ligstoelen, 

sauna, stoombad, ijsgrot en zoutcabine. Tevens is er een fitnessruimte, 

paddelbaan en de mogelijkheid om fietsen te huren. Parkeermogelijkheid 

voor uw huurauto. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Mas Tapiolas 

Restaurant wordt geleid door Chef Josep Ayats die u met zijn Catalaanse en 

mediterrane keuken met veel gebruik van lokale ingrediënten heerlijke gerechten 

voorschotelt. De eigen wijnmakerij levert daarbij desgewenst passende wijnen 

uit de Empordà. Op het Terraza Solius, het buitenterras,  kunt u ook genieten van 

deze bijzondere gastronomie. Naast het zwembad ligt de Poolbar die gedurende 

de dag verfrissende drankjes serveert. 

ACCOMMODATIE
De kamers gelegen in het woongebouw naast de originele boerderij zijn elegant, 

ruim en licht gedecoreerd. Ze bieden hedendaags comfort zoals een kingsizebed, 

wifi, Nespresso-apparaat, minibar, kluisje, hoofdkussenmenu, tv, badjassen en –

slippers. Badkamer met bad/douche en haardroger. 

Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 3 volw. of 2 volw.+ 2 kind.):  lichte kamer  

gelegen op de 1e verdieping met grote vensters en een balkon met zitje en fraai 

uitzicht over de tuinen. Ook te boeken als Tweepersoonskamer met Tuin (ca. 40 

m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind): ruimer, met privétuin (ca. 25 m²) voorzien 

van stoelen, tafels en ligbedden. Met directe toegang tot de tuin van het hotel.

De Suites Natura Mas Tapiolas zijn rustig gelegen in een exclusief gedeelte 

van het resort en alleen voor volwassenen. De kamers zijn voorzien van  alle 

moderne gemakken zoals een kingsizebed, satelliet-tv, minibar, badjassen en –

slippers, Nespresso-apparaat met capsules, hoofdkussenmenu. Badkamer met 

regendouche. In de tuin een zonneterras (30 m²) met ligbedden. De grote glazen 

gevels bieden uitzicht over de vallei en het klooster van Santa Maria de Solius. 

Junior Suite Natura met privé zwembad (ca. 45 m², max. 2 volw.): sfeervolle 

open plan suite beschikt over een kingsizebed, tuin (ca. 50 m²) en privé 

binnenzwembad van 10 m² met waterval en gekleurde zwembadverlichting. 

Tevens te boeken als Junior Suite Natura met privé jacuzzi (ca. 35 m², max. 2 

volw.): aangename moderne open plan suite met tweepersoons jacuzzi.

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Gerona, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  mei jun aug okt

Tweepersoonskamer  874 904 1115 948

Junior Suite Natura met privé zwembad  1697 1768 2220 1797

Vroegboekkorting: 10% bij min 2 nachten verblijf van 05/04/21 t/m 22/06/21 en van 29/08/21 t/m 

31/10/21 indien 90 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij min 4 nachten verblijf van 27/06/21 t/m 

28/08/21 indien geboekt voor 15/03/21.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Torrent | Cataluña | SPANJE

MAS DE TORRENT HOTEL & SPA
HERITAGE | WELLNESS

       

Tuin Kamer

Een reis naar het geluk! Mas de Torrent Hotel & Spa is een traditionele Catalaanse 

boerderij uit de 18e eeuw, omgetoverd tot een elegant, luxe hotel aan de Costa 

Brava dat exclusiviteit, rust en glamour uitstraalt. Alle suites zijn omgeven door 

weelderige tuinen en schaduwrijke terrassen. Het is een legende die klaar staat 

om u te verwelkomen en te voorzien in de behoeften van de meest geavanceerde 

reizigers. Het hotel ligt te midden van de iconische, honingkleurige middeleeuwse 

dorpjes van Cataluña en de met pijnbomen omzoomde, fraaie inhammen van 

de mooiste stranden van de Costa Brava. De regio kent prachtige golfbannen, 

onberispelijk onderhouden wandel- en fietspaden en een voortreffelijke keuken 

waardoor gasten keer op keer terugkomen om te genieten. De luchthaven van  

Barcelona ligt op ca. 140 km en die van Gerona op ca. 53 km.

FACILITEITEN
De originele okerkleurige stenen muren, gewelfde plafonds en originele 

handgemaakte terracotta tegelvloeren van de boerderij geven een gracieus 

aanzien aan de lobby, leeszaal en het restaurant. Buiten bieden schaduwrijke 

veranda’s en intieme hoekjes een natuurlijke toegang tot de uitbundige 

Middellandse Zee. Te midden van dit alles vindt u een heerlijk zwembad, 

omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols. Een oase van rust 

en kalmte, waarbij het hotel aanvoelt als een geheime tuin verborgen achter de 

zilverachtige bladeren van eeuwenoude olijfbomen, lavendel, tijm, rozemarijn 

en bougainville. 

Mas Spa (vanaf 16 jaar) is een 600 m² groot wellnesscenter dat totale 

ontspanning biedt. Het beschikt over een 14 m lang verwarmd binnenbad, 4 

behandelkamers, sauna en hamam, watercircuit en uiteraard is er een keur aan 

schoonheidsbehandelingen te boeken. Verder is er een fitness by Technogym 

en worden er lessen in yoga en pilates aangeboden. Ook zijn er fietsen te huren. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Ontbijten en dineren is mogelijk in 

het sfeervolle restaurant, maar tevens rond het zwembad en in de fraaie tuin. De 

Catalaanse chef Ramón Freixa is trots op zijn roots en hij laat dit graag tot uiting 

komen in zijn gerechten: authentiek Catalaans met een moderne twist, waarbij 

zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale ingrediënten. The Cellar biedt 

een fraaie selectie wijnen uit de regio, de Empordá. Ten slotte is er 24-uurs 

roomservice beschikbaar.

ACCOMMODATIE
De 39 kamers en suites in mediterraan minimalistische stijl en met moderne 

faciliteiten ingericht vormen een smaakvol geheel. Ze zijn gelegen in het 

historische gedeelte van de boerderij of in de tuin en voorzien van airconditioning, 

wifi, satelliet-tv, Nespresso-apparaat, telefoon en minibar. Badkamer met 

regendouche, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje.

Masia Kamer  (ca. 38 m², max. 2 pers.): gelegen in het historische hoofdgebouw. 

Deze in aardetinten gedecoreerde kamer is gerestaureerd met behoud van 

originele elementen en heeft uitzicht op het Empordá landerijen.

Tuin Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime en modern ingerichte kamer 

met sofagedeelte, gelegen op de begane grond, met eigen terras welke toegang 

geeft tot de tuin en het zwembad.

Nature Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): ingericht met oog voor de natuur, met 

100% eco-vriendelijke en duurzame materialen. Deze ruime kamer beschikt 

over een sofagedeelte, een privétuin met ligbedden en een weids uitzicht over 

de omgeving en het idyllische stadje Pals.  

Pool Suite (ca. 55 m², max. 2 volw. + 1 kind): deze ruime suite biedt veel privacy 

en comfort en bestaat uit een slaapkamer en een woonkamer (af te sluiten met 

een gordijn). Verder is er een terras met privézwembad en ligbedden.

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Gerona, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Tuinkamer  1520 1857 2241 1608

Pool Suite  1996 2667 3186 2080

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/21 t/m 30/06/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21. 

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

of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure.
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VALENCIA & COSTA BLANCA

Aan de Costa Blanca waar de zon meer dan 300 dagen schijnt, wisselen fijne zandstranden en ruige kliffen elkaar af, met daartussen beschutte 

baaien. Ten noorden hiervan ligt de bruisende stad Valencia. Voor een gevariëerde vakantie voor zowel zonaanbidders als cultuurliefhebbers!

Daarnaast zijn deze beide bestemmingen heel goed 

met elkaar te combineren (zie pag. 49).

AUTOHUUR

De hotels aan de Costa Blanca en in Valencia bieden 

wij inclusief privétransfers aan. Aan de Costa Blanca 

is het ook mogelijk om bij uw verblijf een huurauto 

bij te boeken in aanvulling op of ter vervanging van 

de privétransfers.

Langs de Costa Blanca vindt u talloze plaatsjes 

als Benidorm, Villajoyosa, Calpe, Altea en 

Dénia. Villajoyosa is vooral bekend vanwege de 

felgekleurde huizen in het centrum: zo konden 

vroeger de vissers op zee hun dorp herkennen. 

Vanuit Dénia, met de drukke (vissers-)haven, kunt 

u per boot naar het eiland Ibiza, slechts een kleine 

100 km uit de kust gelegen. 

U kunt op allerlei manieren sportief bezig zijn: 

het bergachtige achterland leent zich uitstekend 

voor wandelingen en langs de Costa Blanca liggen 

diverse uitdagende golfbanen te wachten om 

bespeeld te worden.

Het vroegere vissersdorpje Benidorm aan de Costa 

Blanca is tegenwoordig een van de bekendste 

badplaatsen in Europa. Benidorm ligt ongeveer 

40 km ten noorden van Alicante en biedt fraaie 

stranden, een gezellige boulevard en een druk 

uitgaansleven. 

Wij kozen iets buiten Benidorm voor het unieke  Asia 

Gardens Hotel & Thai Spa, a Royal Hideaway een 

designhotel in Aziatische bouwstijl.

De ten noorden van de Costa Blanca gelegen stad 

Valencia is qua grootte de derde stad van Spanje. Een 

bruisende stad waar veel te zien en te ondernemen 

is. Het meest opvallende bouwwerk in de stad is 

ongetwijfeld het Ciudad de las Artes y las Ciencias, 

met het ultramoderne wetenschapscentrum en het 

‘Oceanográfico’. 

En wist u trouwens dat Valencia de bakermat is 

van vele geurige rijstgerechten ook wel paella 

genoemd? 

In deze interessante stad selecteerden wij The 

Westin Valencia, Hospes Palau de la Mar en Las 

Arenas Balneario Resort, direct aan het strand.

De Costa Blanca en Valencia zijn niet alleen in hartje 

zomer, maar zeker ook in voor- en najaar ideale 

bestemmingen voor een korte of langere vakantie.

Costa
 B

la
nca

Benidorm

Alicante

Valencia   
The Westin

Barcelo
Asia Gardens

Hospes Palau de la Mar

Las Arenas

Valencia & Costa Blanca Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 13 13 15 17 20 24 27 26 24 20 17 14

Watertemperatuur in °C 14 14 14 15 17 20 24 25 24 21 18 15

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

Dagen met enige neerslag 4 5 3 4 4 2 0 1 3 4 3 4
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Valencia | SPANJE

Deluxe Kamer Superior Kamer

THE WESTIN VALENCIA
CITY

HOSPES PALAU DE LA MAR
CITY | BOUTIQUE

             

Het Westin Valencia is gevestigd in een monumentaal pand uit het begin van 

de 20e eeuw dat jarenlang dienst heeft gedaan als textielfabriek. Het hotel 

is ideaal gelegen vlakbij het historische centrum van de ‘Stad der Kunst en 

Wetenschappen’ en telt slechts drie verdiepingen. Het biedt haar gasten alle 

comfort in een sfeervolle ambiance waarin moderne en traditionele bouwstijlen 

een harmonieus geheel vormen. De luchthaven ligt op ca. 10 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie entree in art-decostijl met receptie en lobby. Verder is er een binnentuin 

(1.800 m²) met palmbomen en terrassen. In het Jardí Wellness Center vindt 

u een binnenzwembad, sauna, stoombad, Vichy douche en fitnessruimte.  

In het Rosmarino restaurant wordt het ontbijt geserveerd in buffetvorm. 

Voor lunch en diner kunt u terecht in El Jardi Restaurant en Bar waar u van 

mediterrane gerechten kunt genieten. In Komori komen Japanse tradities en 

mediterrane smaken bijeen tijdens lunch en diner.

ACCOMMODATIE
Alle 135 kamers zijn bijzonder comfortabel ingericht en voorzien van tv, wifi, 

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

aparte douche. 

Deluxe Kamer (ca. 38 m², max. 3 pers.) met meestal binnenplaats-/ tuinzicht. 

Grand Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): met stadszicht en terras.

Junior Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met stads- 

of binnenplaatszicht.

Executive Suite (ca. 80 m². max. 2 pers.) met aparte woon- en slaapkamer.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  701 701 708 701

Grand Deluxe Kamer  776 776 784 776

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

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

Dit kleinschalige maar majestueuze, stijlvolle stadshotel is gevestigd in een deel 

van een 19e eeuws paleis, midden in de historische binnenstad van Valencia. 

Authentieke architectuur gecombineerd met een innovatief, eigentijds interieur. 

Op loopafstand bevinden zich vele winkels, bars en restaurants. Het strand en 

vele bezienswaardigheden zijn snel en gemakkelijk bereikbaar. De luchthaven 

ligt op ca. 10 km afstand.

  

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie. Sfeervolle patio met begroeiing. De bijzondere Spa 

Bodyna biedt een keur aan lichaams- en schoonheidsbehandelingen alsook 

massages. Verder vindt u hier een sauna, zwembad, jacuzzi, stoombad en 

fitnessruimte. Lokale en mediterrane gerechten voor diner worden in à la carte 

restaurant Ampar geserveerd.   

ACCOMMODATIE
Alle 66 moderne kamers hebben een strakke inrichting, waarbij gebruik 

gemaakt is van natuurlijke materialen. Ze beschikken over airconditioning, tv, 

wifi en minibar. Badkamer met ligbad en/of douche en badjassen. 

Dreamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): met binnenpatio- of straatzicht. 

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): ruimere kamer.

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): ruime kamer ingericht met warme 

kleuren. Meestal met uitzicht op de binnenplaats.

Junior Suite (ca. 51 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte. Badkamer 

met bad en aparte douche.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Dreamer  647 635 624 647

Superior Kamer  692 679 667 692

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure.
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SPANJE | Valencia

        LAS ARENAS BALNEARIO RESORT
CITY | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Het Las Arenas Balneario Resort ligt op een uitzonderlijke locatie en is zonder 

twijfel een van de beste ‘spots’ waar u het ritme van het bruisende Valencia 

kunt combineren met de ontspanning van een comfortabel hotel aan een 

fraai breed zandstrand. Het gebouw, met een klassiek aanzicht, combineert 

de architectonische schoonheid van het historische Balneario Las Arenas, 

dat in 1898 werd gebouwd, met de elegantie en het comfort van moderne 

architectuur. De 7 km lange stranden van Las Arenas en La Malvarrosa liggen 

direct voor het hotel en zijn ideaal om heerlijk te relaxen tijdens uw vakantie. 

Alle bezienswaardigheden van de stad zijn dichtbij en eenvoudig te bereiken. De 

luchthaven van Valencia bevindt zich op ca. 23 km afstand.

FACILITEITEN
Elegante lobby met zitgedeelte. In de tuin ligt boven de Spa een groot 

buitenzwembad omringd door terrassen met ligstoelen en parasols. Op een 

lagergelegen niveau is er een kinderbad. Voor de jonge gasten is er tevens de 

Octopus miniclub (4 tot 12 jaar) met kinderentertainment. De Spa Las Arenas 

biedt een thermaalcircuit en is een uitgelezen plek om te ontspannen en 

verschillende gezichts-  en lichaamsbehandelingen of massages te ondergaan. 

Verder is er een sauna, koude plungepool, stoombad, ijsfontein, aromatherapie 

douche, jacuzzi’s, verwarmd binnenzwembad, fitnessruimte met ‘state of 

the art’ apparatuur en een kapper. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Het ontbijt wordt geserveerd in buffetvorm en kan eveneens genoten 

worden op het terras in de tuin. Brasserie Sorolla biedt een gevarieerd menu 

met traditionele gerechten en is geopend voor lunch en diner. De Lobbybar 

Porchada is een trefpunt voor bijzondere cocktails en heeft een fraai uitzicht 

over de Middellandse Zee. Het Blue Bar Restaurant gelegen naast het zwembad 

biedt verfrissende drankjes, verrassende cocktails, snacks, salades en lichte 

maaltijden. Het Snack Restaurant is ’s middags en ’s avonds geopend en biedt 

een gevarieerd menu met onder andere pasta’s. L’Aperitief Corner voor Sherry’s 

en Marini’s. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De in totaal 253 kamers en suites zijn in hedendaagse stijl ingericht en voorzien 

van espressoapparaat, airconditioning, tv, cd-speler, wifi en kluisje. Badkamer 

met bad en aparte douche, badjassen, slippers en haardroger.

Classic Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met Frans 

balkon met panoramaraam. Met stadszicht. Ook te boeken voor min./max. 3 

pers. (ca. 35 m²) als Triple Classic Kamer.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime en elegante kamer met 

balkon met zeezicht. Ook te boeken voor min./max. 3 pers. (ca. 35 m²)  als Triple 

Deluxe Kamer.

Executive Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 4e verdieping 

met balkon en zeezicht. Als extra geeft deze kamer gratis toegang tot het 

thermaalcircuit van de Spa.

Suite Mare Nostrum (ca. 70 m², max. 2 volw + 2 kind. of 3 volw.): ruime 

woonkamer en aparte slaapkamer. Tevens gratis minibar. Balkon met zeezicht. 

Als extra geeft deze Suite gratis toegang tot het thermaalcircuit van de Spa en 

Balinees bed bij het zwembad. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer  1048 1228 1277 949

Deluxe Kamer  1228 1400 1456 1129

Executive Kamer  1367 1547 1596 1270

Extra:  1 x Spa circuit per volwassene per verblijf en gratis parkeren bij het hotel bij min. verblijf van 7 

nachten. Kamerkorting: 15% bij min 3 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 30/04/21, bij min 4 nachten 

verblijf van 01/05/21 t/m 15/07/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21 en bij min 7 nachten verblijf van 

16/07/21 t/m 31/08/21 en indien 15 dagen voor aankomst geboekt.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 28/02/21 en 

indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie: fles water en petit fours bij aankomst op de kamer.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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VALENCIA & COSTA BLANCA COMBI

AlteaValencia Asia Gardens

Dag 1: Amsterdam - Valencia

U vliegt met Transavia naar Valencia. Na aankomst 

volgt uw privétransfer naar hotel Las Arenas 

Balneario Resort voor een verblijf van 2 nachten 

op basis van logies/ontbijt. Zie blz. 48 van deze 

brochure voor een beschrijving van dit hotel.

Dag 2: Valencia

Valencia is een heerlijke stad om te verblijven; 

Een stad voor elk wat wils met veel interessante 

bezienswaardigheden welke stuk voor stuk de 

moeite van een bezoek meer dan waard zijn. Ontdek 

het historisch centrum van de stad zoals de wijk 

Carmen en de torens van Serranos. 

Maak een fietstocht naar de stranden, de tuinen van 

de Turia door la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

De ‘Catedral de Santa María de Valencia’ is gebouwd 

tussen 1262 en 1356 waardoor men verschillende 

bouwstijlen terugziet. De kathedraal is gewijd aan 

de heilige maagd Maria en staat vooral bekend als 

de bewaarplaats van de heilige graal. 

Opvallen doet vooral het ‘Ciudad de las Artes 

y Ciencias’ met hypermoderne architectuur en 

bestaand uit zeven gebouwen met ieder een eigen 

uitstraling. Liefhebbers van moderne kunst kunnen 

hier zeer beslist hun hart ophalen. 

Vergeet niet de overdekte Mercado Central, 

een van de grootste markten van Europa die 

is gespecialiseerd in groente, fruit en lokale 

delicatessen, te bezoeken. 

Na een dag cultuur kunt u in Valencia genieten in 

een van de vele hippe, chique en trendy restaurants. 

Daarnaast zijn er veel authentieke tapasbars, maar 

in Valencia mag een authentieke paella eigenlijk 

niet ontbreken, want dit gerecht komt namelijk van 

oorsprong uit Valencia. 

Dag 3: Valencia - Finestrat (ca. 145 km)

In de ochtend haalt u uw huurauto op bij het 

stadskantoor en rijdt u naar Finestrat bij Benidorm 

aan de Costa Blanca. 

U verblijft hier in het Asia Gardens Hotel & Thai Spa 

gedurende 5 nachten op basis van logies/ontbijt. Zie 

blz. 50-51 van deze brochure voor een beschrijving 

van dit hotel.

Dag 4-7: Costa Blanca

Naast genieten van zon, zee en strand kunt u ook 

de omgeving verkennen. De Costa Blanca heeft 

vele pittoreske plaatsen zoals Altea met haar 

schilderachtige centrum, het vissersplaatsje 

Calpe, Villajoyosa waar de buitenmuren van de 

vissershuisjes blauw zijn geverfd, zodat de vissers 

vanaf zee hun dorp konden herkennen en Dénia 

waar de burcht 58 m boven het gezellige haventje 

uitsteekt. De drukke haven ligt vol met jachten, 

vissersboten en veerboten die naar Ibiza varen. 

Na 20 km zandstrand in het noordwesten, markeert 

Dénia de overgang naar een meer rotsachtig 

deel van de kust dat met zijn baaien en strandjes 

doorloopt tot aan de levendige badplaats Benidorm.

Dag 8: Alicante - Amsterdam 

Vandaag rijdt u naar de luchthaven van Alicante (ca. 

53 km) waar u uw huurauto inlevert en de vlucht 

terug naar Amsterdam neemt.

Valencia & Costa Blanca, 8-daagse combinatiereis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

in een tweepersoonskamer 1565 1620 1992    1420 

Hotels

Valencia Las Arenas Balneario Resort 5*

Finestrat  Asia Gardens Hotel & Thai Spa 5*   

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar Valencia en retour vanaf Alicante en lucht   

 havenbelasting.

•  Executive Lounge op Schiphol. 

•  Privétransfer in Valencia naar uw accommodatie.

•  Huurauto vanaf dag 3 tot en met dag 8.

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

 in Valencia in Las Arenas in een Classic Kamer en 5 nachten 

 in Asia Gardens Hotel & Thai Spa in een Deluxe Kamer.

Neem voor andere kamertypen, prijzen voor 1, 3 en meer  

personen, contact op met onze verkoopafdeling.

Combineer een bezoek aan de bruisende en interessante stad Valencia met een aantal dagen

in een fraai resort met Aziatische uitstraling aan de Costa Blanca.

Combinatiereis | SPANJE

Costa

Blanca
Benidorm

Alicante

Valencia   

Altea
Villajoyosa

Finestrat
Calpe
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SPANJE | Alicante | Finestrat

      ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA
FAMILY | WELLNESS

       

Superior Kamer

Het unieke Asia Gardens Hotel & Thai Spa is een designhotel in Aziatische 

bouwstijl omringd door mooie tuinen met vele zwembaden en een fraai uitzicht. 

Het hotel ligt 150 meter boven zeeniveau in een groot bosrijk gebied (370.000 

m²) in de bergen van de Sierra de Cortina en in de buurt van verschillende 

themaparken zoals Terra Mitica en Terra Natura waar de kleinsten van de 

familie een geweldige tijd kunnen beleven. Het dichtstbijzijnde strand, Benidorm 

ligt op ca. 2 km. De luchthaven van Alicante bevindt zich op ca. 55 km en die van 

Valencia op ca 153 km afstand. 

FACILITEITEN
U komt binnen in een indrukwekkend ruime lobby en atrium met houtgevlochten 

plafonds en wordt geleid naar de fraaie uitgestrekte tropische tuinen met vijvers 

en fonteinen. Het Asia Gardens Hotel & Thai Spa met uitzicht over de skyline van 

Benidorm is geïntegreerd in een natuurlijke omgeving met meer dan 150.000 

planten waardoor u zich in een ver werelddeel waant. In de tuinen bevinden 

zich vijf zwembaden, waarvan twee verwarmbaar, een adults-only zwembad, 

een kinderzwembad, en een apart zwembad voor gasten die in de Suites 

verblijven. Alle zwembaden worden omringd door terrassen met parasols en 

ligbedden. Voor de jongste gasten is er de miniclub ‘Los Piratas’ met speeltuin 

met piratenboot en entertainment. Er zijn speciale voorstellingen zoals Peter 

Pan, Sneeuwwitje en Disney (seizoengebonden). 

De Thai Spa (tegen betaling) met een rustige ambiance voor schoonheids-

behandelingen en massages. Er is een verwarmd binnenzwembad, Turks 

bad, buitenjacuzzi, behandelkamers voor Thaise massages, zonneterras en 

ontspanningsruimte. Kinderen vanaf 16 jaar op aanvraag. Naast de Spa bevindt 

zich de beautycorner. Ook kunnen er yoga-, pilates- en stretchinglessen worden 

gevolgd. Tevens is er een fitnessruimte, kapsalon, verschillende joggingcircuits, 

heliport, paddlebaan, winkels en in de directe omgeving twee golfbanen. Er 

worden diverse activiteiten georganiseerd en er is een aantal keren per week 

livemuziek (seizoengebonden). 

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

restaurants (seizoengebonden): het buffetrestaurant Udaipur voor ontbijt en 

diner biedt fusiongerechten met originele smaken uit Azië gecombineerd 

met traditioneel mediterrane ingrediënten. In het gastronomische à la carte 

restaurant In Black kunt u genieten van bijzondere internationale gerechten. 

Het à la carte restaurant Koh Samui is gespecialiseerd in verfijnde Aziatische 

gerechten voor diner. Voor mediterrane lunchgerechten kunt u terecht in het à 

la carte restaurant Palapa. Het Lombocci restaurant is gelegen naast het Zen 

zwembad en biedt authentieke Italiaanse gerechten (niet dagelijks geopend). 

Hier ligt tevens de Zen Snack bar met kleine informele lunchgerechten. In de 

tuinen naast de infinitypool bevindt zich de Palapa Bar voor een ontspannend 

drankje. De Bonsai Bar met terras is de ideale ontmoetingsplek gedurende 

dag en nacht met een verfrissend drankje. Tenslotte is er de Champagne Bar 

voor een exclusieve cocktail of een glas champagne. Het hotel biedt 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 312 kamers en suites die ruim en elegant zijn ingericht in 

Balinese stijl met zachte kleuren en gelakt hout. De kamers zijn voorzien van 

airconditioning, telefoon, wifi, lcd-tv, dvd-speler, kluisje en minibar. Badkamer 

met schuifdeuren, geïnspireerd op Japan en voorzien van dubbele wastafel, bad 

en aparte douche, badjassen en slippers. De derde persoon slaapt in een extra 

bed (90 x 1,80 cm).

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime comfortabele kamer 

in moderne Balinese stijl ingericht met balkon. Ook boekbaar met beperkt 

zeezicht.

Superior Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimere kamer met 

zitgedeelte. Kinderen slapen op een sofabed van 1,35 cm breed. Ook boekbaar 

met beperkt zeezicht.

Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegante suite met aparte woon- en 

slaapkamer en inloopkast. Verbindingsdeur mogelijk met een Deluxe Kamer wat 

het zeer geschikt voor families maakt. Ook boekbaar met privétuin. 

Deluxe Suite (ca. 47 m², max. 2 volw. 1 kind): luxueuze suite gelegen op de 

bovenste etages met hemelbed en groot balkon (52 m²). Ook te boeken met 

jacuzzi op het balkon.

Langkawi Suite (ca. 88 m², max. 2 volw.): open plan suite gelegen op de bovenste 

etage met houtgevlochten plafonds. Met balkon.
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Finestrat | Alicante | SPANJE

Presidential Suite (ca. 112 m², max. 2 volw. + 1 kind): op de bovenste etage, 

met woonkamer, kitchenette, slaapkamer, badkamer met bad en inloopdouche. 

Balkon (ca. 98 m²) met jacuzzi. Met land- en zeezicht (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen). Deze kamer is te combineren met een Deluxe Kamer.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer   1135 1311 1536 1160

Superior Deluxe Kamer  1439 1615 1833 1447

Superior Deluxe Kamer beperkt Zeezicht  1587 1763 1988 1586

Suite  2283 2448 2666 2231

Kamerkorting: 20% bij min 4 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 09/05/21 en van 16/10/21 t/m 

31/10/21. 15% bij min 7 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21, 10% bij min 4 nachten verblijf 

van 5% bij min 3 nachten verblijf.

Kinderen in eigen kamer: 25% korting voor min. 3 kinderen  t/m 11 jaar bij verblijf van 01/05/21 

t/m 31/10/21.

Seniorenkorting: 5% extra bij 60 jaar of ouder. Niet geldig bij verblijf in Deluxe Kamers.

Vroegboekkorting: 15% bij min 4 nachten verblijf van 06/04/21 t/m 31/10/21 indien 30 dagen voor 

aankomst geboekt.

Welkomstattentie: fles water bij aankomst op de kamer. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure. 
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COSTA DEL SOL & COSTA DE LA LUZ

De Costa del Sol, wellicht de bekendste strandbestemming van het land, waar de zon het hele jaar door schijnt en het ook uitstekend golfen is! 

Wie echter meer wil beleven dan alleen zon, zee en strand heeft voldoende keuze uit andere mogelijkheden.

en het Iberostar Andalucia Playa. Iets noordelijker 

vindt u in Conil de la Frontera het gloednieuwe 4 

sterren adults only hotel Barceló Conil Playa.

AUTOHUUR

De hotels aan de Costa del Sol en de Costa de la 

Luz bieden wij inclusief privétransfers aan. In plaats 

hiervan kunt u ook kiezen voor een huurauto of voor 

een paar dagen een auto huren om tal van fraaie 

dagtochten in de omgeving te maken.

SPECIAAL AANBEVOLEN

AAN DE COSTA DEL SOL HEEFT VOORAL PUENTE 

ROMANO MARBELLA ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 60-61.

De Costa del Sol strekt zich uit over een afstand van 

300 kilometer langs de zuidkust van Spanje. Naast 

fijne zandstranden, indrukwekkende rotspartijen en 

een helderblauwe Middellandse Zee treft u hier het 

bijzonder boeiende achterland van Andalusië. 

Deze regio vormt het decor van bergen met witte 

dorpjes, een prachtige natuur (vooral in Ronda) 

en boeiende steden als Sevilla, Córdoba en 

Granada met bijzonder fraaie cultuurhistorische 

overblijfselen. Met onze autoreis Andalucia Màgica 

(zie pag. 72-73) kunt u uitgebreid kennismaken met 

dit heerlijke gebied.

In de bruisende hoofdstad Màlaga, Picasso’s  

geboorteplaats, ligt het historische Miramar Gran 

Hotel, ideaal voor een citytrip of strandvakantie. 

De badplaats Marbella heeft veel te bieden: 

langgerekte stranden, restaurants, bars en een 

sfeervol centrum. De stad heeft twee gezichten, 

enerzijds het mondaine met moderne architectuur, 

glitter en glamour en anderzijds het oude centrum 

met straatjes en pleintjes die er schilderachtig bij 

liggen. In de omgeving van Marbella kunt u een 

keuze maken uit het fraai gelegen Gran Melia 

Don Pepe, het gerenommeerde Puente Romano 

Marbella, het uitstekende Don Carlos, het in 

charmante mediterrane stijl opgetrokken Melia 

Marbella Banus of het prestigieuze Marbella Club 

Hotel met het karakter van een wit Andalusisch 

dorp. Onze nieuwe aanwinsten in Marbella zijn het 

Fuerte Marbella, hartje stad en aan het strand en 

het adults only Amáre Beach Hotel Marbella. 

Ten zuidwesten van Marbella treft u de badplaats 

Estepona, bekend vanwege haar wel 21 kilometer 

lange strand en een microklimaat dat 325 zonnige 

dagen per jaar oplevert. In deze omgeving kozen 

wij het in Moorse stijl gebouwde Kempinski Bahia 

Estepona en het nieuwe Ikos Andalusia van de 

befaamde Ikos-keten. Tevens  treft u hier het 

Anantara Villa Padierna, direct aan de golfcourse.

De Costa de la Luz biedt een heerlijk klimaat. De 

Atlantische kust van Andalusië wordt beheerst door 

een stralende zon, een intens blauwe hemel en 

eindeloze gouden zandstranden. Nergens in Spanje 

schijnt de zon zo lang als hier, vandaar ook de naam: 

kust van het licht!. De urbanisatie Novo Sancti Petri 

is de luxe buitenwijk van Chiclana de la Frontera. 

Aan de Playa de la Barrosa selecteerden wij het 

ruim opgezette en stijlvolle Gran Meliá Sancti Petri 

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

Dagtemperatuur in °C 14 14 16 18 21 24 27 27 26 21 17 16

Watertemperatuur in °C 13 14 15 16 18 20 22 24 23 20 18 16

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

Dagen met enige neerslag 4 4 4 3 2 1 0 0 2 3 4 5
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Costa del Sol | Málaga | SPANJE

GRAN HOTEL MIRAMAR SPA & RESORT
CITY | HERITAGE | WELLNESS

       

Premier Kamer

Het hotel is een architectonisch juweeltje, een groot historisch gebouw uit 

1926, dat geheel in oude glorie werd hersteld en voorheen onder andere dienst 

deed als hotel, ziekenhuis en paleis van Justitie. Het strand van Malagueta en 

de Middellandse Zee liggen direct voor het hotel, slechts gescheiden door een 

brede boulevard met palmbomen. 

Vele bezienswaardigheden zoals het centrum van Malaga met winkels en 

uitgaansgelegenheden, de kathedraal, het Picasso Museum, Hermitage Malaga, 

Centre Pompidou Malaga en het kasteel van Gibralfaro bevinden zich op 

loopafstand. De lucht haven van Malaga bevindt zich op ca. 9 km afstand. 

FACILITEITEN
Via de indrukwekkende entree komt u in een groot, met glas overdekt, 

licht atrium met verschillende zithoeken. In de historische tuinen met vele 

palmbomen en bloeiende struiken (9.000 m²) ligt het zwembad welke omringd 

wordt door terrassen met ligstoelen en parasols. Voor de jongste gasten is 

er een kidsclub (seizoensgebonden) onder begeleiding van een professioneel 

team met kinderzwembad en verschillende leuke activiteiten. De fraaie Spa 

heeft een watercircuit, behandelkamers, ijsfontein, sensationpool, sauna, 

hamam, jacuzzi, aroma therapie douches en fitnessruimte. U kunt hier tevens 

terecht voor verschillende schoonheids-, lichaamsbehandelingen en massages. 

Parkeerplaatsen bij het hotel (tegen betaling) dienen van te voren te worden 

gereserveerd. 

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. U heeft de 

keuze uit twee restaurants; Mediterráneo voor ontbijt en lunch (à la carte) en 

de brasserie Príncipe de Asturias met internationale gerechten voor à la carte-

diners. Tevens zijn er verschillende bars en lounges zoals cocktaillounge Patio 

Andaluz, de Pool Bar en op het ‘rooftop Chill-out ‘ terras kunt u genieten van 

cocktails met een fraai uitzicht over de baai. Het hotel biedt butlerservice en 

24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 190 kamers en suites zijn verschillend ingericht in onder andere hedendaagse, 

mediterrane en Andalusische stijl en voorzien van aircondi tioning, wifi, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad en aparte douche, 

haardroger, badjassen en slippers. Vanwege de aard van het gebouw verschillen 

de uitzichten per kamer. Een aantal kamers en suites heeft een balkon.

Premier Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): elegante kamer met marmeren 

badkamer met bad en aparte hydromassagedouche. Met straat- of tuinzicht 

Deluxe Kamer (ca. 37 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruimere kamer met 

straat- of tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht of met balkon en zeezicht.

Suite Deluxe (ca. 60 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woonkamer en aparte 

slaapkamer met straat- of tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht of zeezicht met 

balkon.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Premier Kamer Straat- of Tuinzicht  1289 1275 1323 1303

Deluxe Kamer Zeezicht  1742 1728 1782 1756

Deluxe Kamer Zeezicht met balkon  2023 2009 2056 2037

Suite Deluxe Zeezicht  3384 3370 3417 3398

Kamerkorting: 10% bij min 5 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien 45 dagen voor aankomst ge-

boekt.

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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SPANJE | Costa del Sol | Estepona

KEMPINSKI HOTEL BAHÍA
FAMILY | WELLNESS

       

Mediterranean Kamer

Kempinski Hotel Bahia is gebouwd in een typisch Moorse stijl met warme 

aardetinten. Dit luxe hotel biedt alle mogelijkheden voor een zeer stijlvolle en 

ontspannende vakantie en is ook ideaal voor gezinnen met kinderen. Het hotel 

ligt aan het strand en de kustweg naar Estepona, in een fraaie subtropische 

tuin in het hart van Andalusië. Estepona ligt op ca. 2 km, Puerto Banús op ca. 15 

minuten en Marbella op ca. 20 minuten rijden. De luchthaven van Malaga bevindt 

zich op ca. 80 km afstand.

FACILITEITEN
Er is een ruime lichte receptie met comfortabele lounge en terras. Verder zijn 

er diverse boetieks en een golfdesk. In de goed onderhouden tuin (45.000 m²) 

met waterpartijen en palmbomen bevinden zich 3 grote zwembaden op diverse 

niveaus (waarvan 1 verwarmbaar en een voor adults only) omringd door 

terrassen met ligbedden, parasols en enkele balibedden. Op het opgespoten 

deel van het strand bevinden zich ook ligbedden en parasols. Verder zijn er 

een fitnessruimte met moderne apparatuur en een tennisbaan. Voor de jongste 

gasten is er een kidsclub (4-12 jaar, seizoengebonden) met professionele staf 

en een speeltuin. 

De Kempinski Spa heeft onder meer een klein binnenzwembad, sauna, 

Turks bad, ijsfontein en een kapsalon. U kunt hier van diverse massages en 

schoonheidsbehandelingen genieten. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Halfpension is mogelijk. Het El Mirador restaurant met een speciale 

kidscorner is een uitstekende keuze om uw dag te beginnen met een uitgebreid 

ontbijtbuffet. Baltazár Bar & Grill is een Spaans steakhouse, gelegen naast het 

zwembad. Spiler Beach Club is een openlucht à la carte restaurant gelegen 

bij het strand. Hier kunt u onder andere pizza’s, burgers, salades en gegrilde 

vleesgerechten bestellen. Voor een verfrissend drankje of snacks is er de Spiler 

Pool Bar en voor cocktails, koffie, thee en gebak The Black Rose lobbybar.

ACCOMMODATIE
Alle 145 kamers en suites zijn modern en elegant ingericht en voorzien van 

airconditioning, kluisje, tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en wifi. De 

marmeren badkamer heeft een bad en een aparte douche, haardroger en 

badjas. Alle kamers beschikken over een balkon met zitje.

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): comfortabel ingerichte kamer in warme 

kleuren met tuinzicht. Ook te boeken met verbindingsdeur als Deluxe Family 

Kamer (max. 6 pers).. 

Mediterranean Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): met gedeeltelijk zeezicht. Ook 

te boeken met verbindingsdeur als Mediterranean Family Kamer (max. 6 pers.)

Grand Mediterranean Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): wat hoger gelegen en 

met zeezicht. Ook te boeken met verbindingsdeur als Grand Mediterranean 

Family Kamer (max. 6 pers.)

Junior Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer die met oog 

voor detail is ingericht. Balkon met ligstoelen en zeezicht.

Grand Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): elegante suite met woonkamer, eettafel, 

koffie-/theezetfaciliteiten en aparte slaapkamer. Ruim balkon met ligbedden en 

zeezicht. 

Suite del Mar (ca. 150 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite met een 

maritiem-koloniale inrichting met aparte woonkamer en jacuzzi op het balkon. 

Presidential Suite (ca. 165 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): riante suite met 

aparte woonkamer, kitchenette, ruim balkon en zeezicht. 

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1555 1555 1873 1387

Mediterranean Kamer  1656 1656 1992 1483

Grand Mediterranean Kamer  1776 1776 2112 1597

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 25/04/21 t/m 05/05/21 en van 19/09/21 t/m 31/10/21.

Seniorenkorting: 10% bij 55 jaar en ouder.

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

boekt.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure



55 - SILVERJET VAKANTIES

Benahavís - Marbella | Costa del Sol | SPANJE

ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE
GOLF | WELLNESS

       

Junior Suite

Anantara Villa Padierna Palace Resort heeft een schilderachtige ligging in 

Andalusië tussen Marbella, Benahavís en Estepona in het zuiden van Spanje.

Het hotel staat symbool voor elegantie aan de Costa del Sol. Deze in origineel 

Toscaanse stijl gebouwde villa biedt onderdak aan een uniek hotel. Trek u terug 

in een fraai toevluchtsoord omringd door drie golfbanen, een rustig meer en 

meer dan 1200 originele kunstwerken. Gelegen op enkele kilometers van de 

kust. Het bekende Puerto Banús ligt op ca. 13 km en de luchthaven van Málaga 

bevindt zich op ca. 60 km afstand.

FACILITEITEN
Sfeervolle entree met receptie en lobby met lounge. Licht klassiek meubilair, 

fonteinen, antieke schilderijen en kunstvoorwerpen kenmerken het hotel. 

Anantara Villa Padierna beschikt over een buitenzwembad, terrassen met 

ligbedden, beachclub ‘Club de Mar’ met gratis ligbedden (gratis shuttleservice; 

seizoengebonden), amfitheater en parkeergarage (tegen betaling). Verder zijn 

er een kidsclub, de Racquet Club met zes paddlebanen en twee tennisbanen en 

de Villa Padierna Golf Club en Academy. Rondom het hotel liggen drie 18-holes 

golfbanen: Flamingos Golf, Alferini Golf en Tramores Golf Club. Er is een Medical 

Wellness Spa (2.000 m² en tegen betaling) voor lichaamsbehandelingen en 

massages. Tevens een verwarmd binnenbad, hamam, hydromassagejets, 

thermaalcircuit, diverse stoombaden en sauna’s. De verzorging is op basis 

van logies/ontbijt; halfpension is mogelijk. Voor lokale en internationale 

specialiteiten in een informele sfeer is La Loggia geopend voor ontbijt en 

diner. “O” by Paco Roncero  (2-sterren Michelin-chef) voor ‘fine dining’ in een 

Toscaanse ambiance met Andalusische gerechten. La Pergola biedt snacks, 

lichte maaltijden en drankjes bij het zwembad. Op de golfbaan kunt u bij Hole 55 

terecht voor een hapje en een drankje en bij Club de Mar voor cocktails, salades, 

vis-, en vleesgerechten op het strand. Voor Japanse specialiteiten tijdens het 

diner is er de 99 Sushi Bar. Ten slotte Eddy’s Bar voor whiskey & cigars in een 

traditioneel Engelse setting.

ACCOMMODATIE
De 132 sfeervolle, elegante kamers, suites en villa’s zijn verdeeld over drie 

gebouwen. Alle beschikken over een zitgedeelte, airconditioning, flatscreen-tv, 

wifi, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met ligbad, 

regendouche en badjassen.

Superior Kamer (ca. 23 m². max. 2 pers.): comfortabele kamer gelegen op de 

bovenste verdieping van het hoofdgebouw. Met uitzicht op de binnenplaats.

Deluxe Kamer (ca. 37 m². max. 2 pers.): ruimere klassieke kamer met Frans 

balkon. Met uitzicht op het zwembad of de golfbaan. Ook boekbaar als Deluxe 

Kamer met Balkon.

Junior Suite (ca. 44 m², max. 3 pers.): elegante open plan suite met comfortabel 

zitgedeelte. Frans balkon met uitzicht op zwembad of golfbaan. Ook boekbaar 

als Junior Suite Lake View met uitzicht op het meer of de golfbaan.

Suite (ca. 57 m², max. 3 pers.): met gescheiden woon- en slaapkamer en 

Nespresso-apparaat. Frans balkon met uitzicht op het resort of de golfbaan. 

Ook boekbaar als Suite met Balkon.

Villa- 1 Slaapkamer (ca. 90 m², max. 3 pers.): elegante woonkamer met 

kitchenette en aparte slaapkamer. Met resortzicht en privézwembad.

Villa- 2 Slaapkamers (ca. 145 m², max. 5 pers.): woonkamer met kitchenette. 

Verder zijn er twee slaapkamers en twee badkamers. Terras met privézwembad.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1543 1581 1618 1390

Junior Suite  1942 2039 2055 1729

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21. Geldig bij verblijf in Suite of Villa.

Senioren korting: 5% bij 60 jaar of ouder en bij min 5 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 29/05/21 en 

van 22/08/21 t/m 31/10/21. Geldig bij verblijf in Suite of Villa.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 in een Suite of Villa en 15% bij verblijf 

in een Superior of Deluxe Kamer of Junior Suite indien geboekt voor 28/02/21.

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 



56 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Costa del Sol | Estepona

IKOS ANDALUSIA
ALL-INCLUSIVE | ACTIVE | FAMILY

       

Art Impression Puerto Banus

Dompel u zelf onder in de zorgeloze en ultra-coole mediterrane stijl van Ikos 

Andalusia, aan de zonnige Costa del Sol. Het gloednieuwe hotel ligt direct aan het 

Guadalmansa-strand en niet ver van het centrum van het mondaine Marbella en 

de historische stad Estepona. Het exclusieve Ikos Andalusia brengt een nieuwe 

standaard van luxe en mediterrane gastvrijheid naar de Spaanse zuidkust. 

Het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive concept van Ikos staat bekend om zijn 

superieure kwaliteit. Op het culinaire vlak zult u hier dan ook niets te kort 

komen. De luchthaven van Màlaga ligt op ca. 75 km, Marbella op ca. 21 km en 

Estepona op ca. 10 km afstand.

FACILITEITEN
In de stijlvolle lobby van het resort bevindt zich de receptie en lounge met zitjes.  

Het resort beschikt over 8 verwarmbare zwembaden, omgeven door terrassen 

met ligbedden en parasols. Er zijn tevens ligbedden en parasols beschikbaar 

op het strand, alsmede beachservice. De Creche (0-3 jaar, tegen betaling), Kids 

Club (4-12 jaar) en Teenager Club (13-17 jaar - seizoengebonden) maken Ikos 

Andalusia zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. Het resort biedt een scala 

aan activiteiten voor kinderen van alle leeftijden, zoals bijvoorbeeld knutselen, 

sportactiviteiten, kooklessen, zwemmen in het kinderzwembad, maar ook een 

Eco-leerprogramma, waarbij de kids de unieke biodiversiteit van het resort 

kunnen ontdekken. Avondentertainment met livemuziek en films. De MINI 

Drive Adventure biedt u een MINI-car voor een gehele dag om te omgeving te 

verkennen (reservering verplicht). In de Ikos Spa by Anne Semonin Paris (vanaf 

16 jaar) bevinden zich een stoombad, sauna en relaxruimtes. Verder kunt u hier 

gebruik maken van de indoor Spapool en fitnessstudio met moderne apparatuur 

en trainingsprogramma’s. Tegen betaling kunt u zich laten masseren of een 

van de schoonheidsbehandelingen ondergaan. Tevens wordt er les gegeven in 

bijvoorbeeld pilates en yoga. Op sportief gebied is er een keur aan activiteiten 

te ondernemen, bijvoorbeeld tennis, basketbal, beachvolley en aerobics. 

Verschillende (water-)sporten tegen betaling. De verzorging is op basis van 

all-inclusive. U heeft de keuze uit 6 à la carte restaurants, waarvan er drie 

onder leiding staan van Michelin-chefs, naast het mediterrane buffetrestaurant 

Flavors, waar u zonder reservering gebruik kunt maken van ontbijt, lunch en 

diner. Flavors biedt de mediterrane keuken met een uitgebreide wijnselectie. 

À la carte restaurant Ouzo biedt de beste gerechten uit de modern Griekse 

keuken voor diner.  Verse vis, excellente vleesgerechten en mooie bijgerechten 

vormen de ingrediënten voor de moderne Italiaanse cuisine van Fresco, waar 

u terecht kunt voor ontbijt, lunch, snacks en diner. De gerechten van Provence 

zijn natuurlijk geïnspireerd  op het gelijknamige gebied in Frankrijk. U dineert 

hier in een elegante ambiance die uitstekend geschikt is voor een intiem etentje. 

Chef Katsu levert in zijn restaurant Anaya een scala aan aromatische gerechten 

uit Azië en de Orient. Geopend voor diner. In Beach Club geniet u de gehele dag 

van gerechten uit de klassieke, internationale keuken. Authentieke Spaanse 

gerechten met een Andalusisch tintje, gecombineerd met een levendige, 

familiaire atmosfeer vindt u in à la carte restaurant Oliva voor ontbijt, lunch, 

snacks en diner. Het resort beschikt tevens over 6 bars, gelegen in de weelderige 

tuinen en aan de zwembaden. Deze serveren cocktails, bereidt door bekroonde 

bartenders, maar natuurlijk ook de beste wijnen, frisdranken en sapjes. Met de 

‘Dine Out Service’ heeft u de mogelijkheid om in een lokaal Spaans restaurant 

het diner te gebruiken. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 411 kamers en suites zijn elegant ingericht en voorzien van alle gemakken 

voor een luxueus, comfortabel verblijf zoals een kingsizebed of 2 aparte bedden, 

airconditioning, kluisje, minibar, Nespresso-apparaat, theefaciliteiten, telefoon, 

flatscreen-tv en wifi. Comfortabele badkamer met bad, separate douche,  

haardroger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje.

Superior Kamer Tuinzicht (ca. 33 m², max. 3 volw.): comfortabele kamer met 

bedbank, tuinzicht met balkon of terras. Ook boekbaar als Superior Kamer 

Zwembadzicht, Superior Kamer Zijzeezicht of als Superior Kamer Zeezicht, 

met balkon.

Junior Suite Zwembadzicht (ca. 57 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 

gecombineerde woon-/slaapkamer met bedbank, balkon en zwembadzicht. Ook 

boekbaar als Junior Suite Zeezicht.

Panorama Junior Suite Zeezicht (ca. 57 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.):  

open plan suite met balkon of terras en panoramisch uitzicht.

Suite met Privétuin (ca. 68 m², max. 3 volw. +2 kind. of 2 volw. + 3 kind.): 

woonkamer met zitje en bedbank, separate slaapkamer, privétuin en terras. 

Tevens boekbaar als Suite Zijzeezicht met balkon.

Familie Suite Zwembadzicht (ca. 114 m², max. 2 volw. + 4 kind. of 4 volw.+ 2 kind.): 
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Estepona | Costa del Sol | SPANJE

Superior Kamer - Art Impression

Art Impression

Art- Impression

2 ruime open plan suites met verbindingsdeur,  2 badkamers en zwembadzicht. 

Tevens boekbaar als Familie Suite Zeezicht met uitzicht over zee.

Boekt u een van de Deluxe Suites, dan geniet u van een breed scala aan 

privileges en services, waaronder het gebruik van een exclusief zwembad en 

gereserveerde strandzones. Premium roomservice en minibar zijn beschikbaar 

en een Deluxe Concierge zorgt er voor dat aan al uw wensen wordt voldaan.

Deluxe Junior Suite Zeezicht (ca. 57 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 

gecombineerde woon-/slaapkamer met bedbanken balkon of terras. Ook 

boekbaar als Deluxe Junior Suite Zeezicht met Plungepool met terras en 

privézwembad.

Deluxe Suite Zeezicht (ca. 68 m², max. 3 volw. +2 kind. of 2 volw. + 3 kind.): 

woonkamer met zitje en bedbank of extra bed, separate slaapkamer en balkon. 

Tevens boekbaar als Deluxe Suite Frontaal Zeezicht of als Deluxe Suite 

Zeezicht met Plungepool met terras en  privézwembad.

Deluxe Suite Zeezicht - 2 slaapkamers (ca. 125 m², max. 2 volw. + 4 kind. of 4 

volw.+ 2 kind.): met zitgedeelte, twee aparte slaapkamers, 2 badkamers, balkon 

en een fantastisch uitzicht over zee. Ook boekbaar als Deluxe Suite Zeezicht 

met Plungepool – 2 slaapkamers met terras en privézwembad

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

en naar Málaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Tuinzicht  1443 2166 2647 1481

Family Suite Zwembadzicht (o.b.v. 4 volw.)  1896 3051 3845 1934

Deluxe Junior Suite Zeezicht  1925 3247 4303 2134

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 22/04/21 en van 15/10/21 t/m 30/10/21, 15% 

bij verblijf van 23/04/21 t/m 21/05/21 en van 28/09/21 t/m 14/10/21, 10% bij verblijf van 22/05/21 

t/m 23/06/21 en van 05/09/21 t/m 27/09/21 en 5% bij verblijf van 24/06/21 t/m 04/09/21 indien 

geboekt voor 28/02/21. 

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.



58 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Costa del Sol | Puerto Banus

MELIÁ MARBELLA BANUS
       SUPERIOR

Premium Kamer

Met haar mediterrane charme en uitstekende ligging in het exclusieve Golden 

Mile district is het Meliá Marbella Banus een ideaal adres voor een ontspannen 

vakantie aan de Costa del Sol. Het hotel ligt op loopafstand van het beroemde 

Puerto Banus met talloze luxe winkels, restaurants en bars. Het sfeervolle 

centrum van Marbella ligt op ca. 6 km en de luchthaven van Malaga op ca. 60 km.

FACILITEITEN
Fraaie entree met een comfortabele lounge en receptie, internetcorner en wifi in 

de openbare ruimtes. In de tropische tuin bevindt zich het zwembad dat wordt 

omgeven door terrassen met ligbedden. Verder is er een adults only zwembad. 

De Kids & Co kidsclub voor 5-11 jarigen is seizoengebonden. 

Het hotel beschikt over een fitnessruimte, sauna, Turks bad en verwarmd 

binnenzwembad. Verschillende behandelingen en massages zijn mogelijk. 

Mogelijkheid om te parkeren (tegen betaling). 

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

Voor het ontbijt, een à la carte lunch of diner in buffetvorm met showcooking kunt 

u terecht in Rio Verde en in D.O.M. voor lokale gerechten. Het openluchtrestaurant 

La Hiedra biedt buffetmaaltijden en showcooking voor lunch of diner. Dit hotel 

heeft ook een Pasta Cornerbuffet met Italiaanse gerechten. De Blue Lounge Bar 

serveert drankjes en cocktails, evenals Le Pool Bar bij het zwembad.

ACCOMMODATIE
Meliá Marbella Banus telt 200 ruime en verzorgde kamers welke zijn verdeeld 

over 5 etages en voorzien van airconditioning in de zomer, verwarming in de 

winter, flatscreen-tv, telefoon, kluisje, minibar en wifi. Badkamer met ligbad/ 

douche. Alle kamers hebben een balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 11 jaar): 

comfortabel ingerichte kamer met twee twinbedden. Balkon of terras met  tuin-/

zwembadzicht.

Premium Kamer (ca. 35 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 1 kind t/m 6 jaar): kamer 

in lichte neutrale tinten, gelegen op de 4e verdieping en ingericht met eigentijds 

meubilair. Met tuin-/zwembadzicht.

The Level kamers en suites zijn toegankelijk voor gasten vanaf 18 jaar. 

Gasten in The Level ontvangen extra services, zoals privé check-in en check-

out, hoofdkussenmenu, espressomachine, Wii en playstation (op aanvraag) en 

badjas en slippers. Voorts toegang tot The Level Lounge met dagelijks ontbijt, 

snacks en appetizers. 

The Level Kamer (ca. 35 m², max. 3 volw.): elegante kamer met twee twinbedden, 

gelegen op de bovenste etage. Met tuinzicht. Ook boekbaar met zijzeezicht of op 

de begane grond met terras.

The Level Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 volw.): meestal met aparte woonkamer 

en slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met hydromassagebad.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer   905 999 1191 975

Premium Kamer   999 1183 1399 1132

The Level Kamer Tuinzicht  1051 1266 1493 1221

The Level Junior Suite  1337 1574 1941 1547

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 16/10/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21 en 15% 

indien geboekt voor 31/03/21.

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Marbella | Costa de Sol | SPANJE

GRAN MELIÁ DON PEPE
       

Premium Kamer Zeezicht

Het Gran Meliá Don Pepe is een begrip aan de Costa del Sol! Hier gaan luxe 

en een prima service hand in hand. Bovendien heeft dit prestigieuze hotel een 

fraaie ligging op een toplocatie: aan zee, te midden van een weelderige tuin en 

slechts ca. 800 m van het centrum van Marbella. De levendige jachthaven Puerto 

Banús ligt op ca. 5 km afstand. 

FACILITEITEN
Comfortabel ingerichte lounge met receptie, liften, kapsalon, bijouterie, 

business center, twee tennisbanen en een paddlebaan. In de tuin bevinden 

zich het zwembad en een kinderbad, gazons en een terras met ligbedden en 

parasols. Entertainmentprogramma. Verder is er een kidsclub. Verzorgde Spa 

by Clarins met verwarmd binnenzwembad met jacuzzi’s, stoom bad, sauna en 

fitnessruimte (gratis). Tevens massa ges en schoonheidsbehandelingen en Life 

& Sun Clinic-Health & Beauty.

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

openstelling van de restaurants en bars is seizoen ge bonden. Het ontbijtbuffet 

wordt geserveerd in Veranda en voor lunch en/of diner kunt u ook het à la carte 

steakrestaurant Erre Winery & Bar kiezen. Tahini Restaurant & Sushi Bar ser-

veert de beste Japanse gerechten. Salazonia, met terras,  biedt wijnen en tapas. 

Het Capuccino Grand Cafe schenkt koffie en drankjes. Voor snacks en drankjes 

kunt u terecht in de Bardot Food & Cocktails by the Pool en in de lobby bevindt 

zich de Oyster & Caviar Champagne Bar in een chill-out atmosfeer.

ACCOMMODATIE
Gran Meliá Don Pepe beschikt over 194 ruime kamers en suites, alle sfeervol 

ingericht en voorzien van airconditioning in de zomer, verwarming in de winter, 

tv, wifi, minibar en kluisje. Kleine badkamer met bad/douche en badjassen. Het 

merendeel van de kamers en suites beschikt over een balkon met zitje (behalve 

de Classic Kamer Bergzicht). 

Classic Kamer Bergzicht (ca. 30 m², max. 3 pers.): elegante en frisse kamer.

Premium Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxueus en comfortabel 

geheel met balkon met zitje en zeezicht.

De RED Level kamers en Penthouse Suite Mediterraneo beschikken onder meer 

over een Nespresso-apparaat en dagelijkse strijkservice van 1 kledingstuk. 

Verder iPod-dockingstation, Wii en playstation (op aanvraag). Voorts toegang 

tot de RED Level Lounge (kinderen zijn toegestaan) met conciërgeservice, tv, 

bibliotheek, dagelijks canapés en aperitief (11:00-21:00 uur), barservice met 

lokale merken (18:00 en 20:00 uur). 

RED Level Kamer Zeezicht (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 5e 

tot en met de 7e verdieping, met zeezicht.

RED Level Supreme Kamer (ca. 38 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimere kamer 

gelegen op de 4e tot en met de 7e verdieping, met zeezicht.

RED Level Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gelegen op 

de hoeken van het gebouw, met apart zitgedeelte en massagedouche.

Grand Ocean Suite (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2volw. + 2 kind.): luxueuze suite 

gelegen op de hoogste etages met open plan woon- en slaapkamer en walk-in 

closet.

Penthouse Suite Mediterraneo  (ca. 95 m², max. 2 volw + 1 kind): woon- en 

slaapkamer, een ruim dakterras met jacuzzi (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Kamer  1643 1568 2015 1376

RED Level Supreme Kamer  2049 1881 2299 1696

Grand Ocean Suite  3323 2309 5199 3023

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/05/21 t/m 09/05/21 en van 16/10/21 t/m 31/10/21.

Honeymoon: Fles cava en fruit bij aankomst op de kamer, kamerupgrade (indien beschikbaar) en 1 x 

diner voor 2 personen (excl drankjes).

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21 en 15% 

indien geboekt voor 31/03/21.

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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SPANJE | Costa del Sol | Marbella

PUENTE ROMANO MARBELLA
CULINAIR | GOLF | WELLNESS

        DELUXE

Junior Suite

Ongetwijfeld één van de beste hotels aan de Costa del Sol. Het gerenommeerde 

Puente Romano Marbella biedt reeds vele jaren een topkwaliteit en uitstekende 

service. Dit sfeervolle en op klassieke wijze ingerichte hotel is opgezet als 

een Andalusisch dorp te midden van een dichtbegroeide en bijzonder fraaie 

subtropische tuin. U treft hier een oude Romeinse brug, een overblijfsel van de 

oude weg van Rome naar Cádiz. Puente Romano ligt direct aan het strand, op ca. 

3 km van Marbella. De luchthaven van Málaga bevindt zich op ca. 55 km.  

FACILITEITEN
Lounge met receptie, kleine winkelgalerij met exclusieve boetieks en kapsalon. 

De tennisclub heeft 10 banen, fitnessruimte, sauna en Turks Bad. In de tuin 

bevinden zich vier zwembaden (waarvan één verwarmbaar en één adults 

only) met terrassen, ligbedden, alsmede een apart kinderbadje. Tevens zijn er 

ligstoelen op het strand. Gasten krijgen korting op de greenfees van de 18-holes 

golfcourses in de omgeving. 

De in Andalusische stijl gebouwde Six Senses Spa biedt (tegen betaling)  diverse 

faciliteiten zoals een sauna, kruidenstoombad, hamam, hydrotherapiezwembad 

en verscheidene behandelkamers. U kunt hier terecht voor verschillende 

schoonheidsbehandelingen en massages. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Voor de overige maaltijden heeft 

u de keuze uit meerdere restaurants (seizoengebonden en niet dagelijks 

geopend). Voor lunch en diner met mediterrane gerechten kunt u terecht in 

Sea & Grill in de Beach Club en voor het ontbijt in het Alhambra. El Chiringuito 

serveert internationale specialiteiten voor lunch en diner. Daarnaast kunt u een 

keuze maken uit diverse restaurants, zoals Nobu met Japanse specialiteiten 

voor het diner, Bibo voor tapas, het à la carte restaurant Serafina met Italiaanse 

gerechten, de Thai Gallery met authentieke Thaise cuisine, Het Monkey 

Club Restaurant met mediterrane smaken en het met drie Michelin-sterren 

bekroonde restaurant Dani García. Voor een lichte lunch zijn er de Pool Snack 

Bar bij het zwembad en The Club naast de tennisbanen. ’s Avonds is la Suite voor 

drankjes en muziek (vrijdag en zaterdag) geopend. Het hotel biedt een 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 183 ruime suites, gelegen in 27 villa’s van maximaal 3 etages 

(enkele met lift), verspreid over de weelderige, subtropische tuin. Een deel van 

de kamers bevindt zich in het hoofdgebouw of het aangrenzende bijgebouw 

langs de weg naar het strand. Alle kamers zijn voorzien van airconditioning, 

zithoek, marmeren vloer, telefoon, tv, wifi, kluisje en minibar. Badkamer met bad,  

veelal aparte douche en badjassen. Balkon met zitje.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): elegante open plan woon- en slaapkamer 

(verschillend ingericht), niet in het hoofdgebouw. 

Deluxe Garden Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime woon- en 

slaapkamer met mediterrane accenten en ruime badkamer. In combinatie met 

een Deluxe Junior Suite boekbaar als Family Kamer.

Grand Junior Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): open plan woon- en slaapkamer 

met inloopkast en met jacuzzibad. Ook boekbaar met zeezicht. 

Grand Junior Suite Kitchen (ca. 100 m², max. 3 pers.): woonkamer met keuken. 

Aparte slaapkamer, inloopkast en badkamer met bad en aparte douche. Met 

tuinzicht.

Deluxe Junior Suite Beach (ca. 60 m², max. 2 volw.): open plan woon- en 

slaapkamer met zeezicht. Ook boekbaar met tuinzicht als Deluxe Junior Suite 

Tuinzicht of met zijzeezicht als Deluxe Junior Suite  Zijzeezicht.

Mediterranean Suite (ca. 125 m², max. 4 volw. + 1 kind): 2 slaapkamers en 

aparte woonkamer met mediterrane accenten. Met zeezicht.

Royal Beach Suite (ca. 140 m², max. 3 pers.): luxueuze suite met sauna en 

jacuzzibad. Balkon (76 m²) met ligbedden, jacuzzi en zeezicht (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen).
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Junior Suite Villa Armonía

Villa Pereza

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  1784 2116 2423 1798

Deluxe Garden Suite  2112 2533 2999 2126

Family Kamer (o.b.v. 4 volw.)  2059 2450 2918 1978

Grand Junior Suite  2148 2603 3078 2162

Extra: 1 gratis lunch (incl geselecteerde drankjes) bij min 7 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 

30/06/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21.

Seniorkorting: 5% bij 60 jaar of ouder bij verblijf van 01/04/21 t/m 30/04/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 15/07/21 indien geboekt voor 31/01/21, bij 

verblijf van 16/07/21 t/m 04/09/21 indien geboekt voor 28/02/21, bij verblijf van 05/09/21 t/m 

30/10/21 indien geboekt voor 31/03/21. Bij verblijf in een Junior Suite, Deluxe Garden Suite, Deluxe 

Junior Suite Tuinzicht, Grand Junior Suite en Family Kamer.

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

PUENTE ROMANO IS EEN KLEIN PARADIJS WAAR U KUNT GENIETEN VAN WARME 

GASTVRIJHEID, EEN HOOG SERVICENIVEAU, ELEGANTE AMBIANCE EN DE 

UITSTEKENDE KEUKEN IN EEN PRACHTIGE ENTOURAGE!

De meest exclusieve en ruime gastenverblijven binnen het Puente 

Romano Marbella zijn de stijlvolle en elegante villa’s. De ideale keuze 

voor diegenen die van nog meer privacy en ontspanning houden.

Villa Armonía (ca. 240 m², max. 10 pers.): luxe en moderne villa in 

duplexstijl, gelegen in de fraaie tuin van het resort. De villa beschikt 

over een woonkamer met keuken. Verder twee slaapkamers op de 1e 

verdieping, twee slaapkamers op de begane grond en één slaapkamer 

in het bijgebouw in de tuin. Iedere slaapkamer beschikt over een eigen 

badkamer. In de 240 m² privétuin een zwembad met zeezicht.

Villa Pereza (ca. 210 m², max. 8 pers.): ruime en elegante villa 

met moderne inrichting en directe toegang tot het strand met vier 

slaapkamers en badkamers. Verder een volledig ingerichte keuken, 800 

m² tuin met privézwembad, zeezicht en privé-parkeerplaats. Gasten 

kunnen gebruik maken van de Six Senses SPA en indien gewenst is er 

een auto ter beschikking.

Villa Margarita (90 m² max. 6 pers.): gelegen in het hart van het resort 

en gedecoreerd in mediterrane stijl met wit en zachte aardetinten. 

De villa beschikt over drie elegant ingerichte slaapkamers en twee 

badkamers (waarvan een met bad/douche en één alleen met douche), 

woonkamer met kitchenette. In de 450 m² privétuin een barbecue 

en een privézwembad (verwarmd) met ligbedden. De villa heeft een 

privé-parkeerplaats. De villas zijn inclusief limousineservice binnen 

Nederland.

Voor actuele prijzen van alle villas, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadvi-

seur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

PUENTE ROMANO VILLAS

        DELUXE
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MARBELLA CLUB HOTEL 
GOLF | FAMILY

        DELUXE

Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa is een exclusief gerenommeerd hotel 

met het karakter van een klassiek wit Andalusisch dorp. Persoonlijke service 

en elegantie is verzekerd te midden van fraaie subtropische tuinen die door het 

milde klimaat het hele jaar door bloeien. Dit resort met alle denkbare faciliteiten 

ligt direct aan het strand in het hart van de ‘Golden Mile’ tussen Marbella en 

Puerto Banús en biedt u een verfijnde sfeer en hoge kwaliteit. De luchthaven van 

Málaga bevindt zich op ca. 60 km. 

FACILITEITEN
Elegante receptie met sfeervolle lounge en diverse boetieks waaronder een 

juwelier. In de fraaie subtropische tuinen liggen 2 zwembaden (verwarmbaar) 

omgeven door zonneterrassen, ligbedden en parasols. De Kids Club (5.000 m², 

tegen betaling) is een paradijs voor de jongste gasten. Hier kunnen kinderen 

tussen 4 en 14 jaar zich uitstekend vermaken met o.a. een dansstudio, 

kinderkeuken en een muziek- en computerkamer. Babysit is mogelijk op 

aanvraag. Tevens is er een fitnessruimte en een elegante Beach Club met 

verschillende watersportmogelijkheden. Bij het zusterhotel Puente Romano 

kunt u gebruik maken van de tennis- en paddlebanen. Voor paardrijden kunt u 

terecht in de stallen van Marbella Club die op ca. 20 minuten afstand liggen. Voor 

golfliefhebbers is er het door Dave Thomas ontworpen Marbella Club Golfresort 

(18-holes) op ca. 18 km afstand. 

De Thalasso Spa & Wellness (800 m² en tegen betaling) met tuin is een centrum 

voor ontspanning en beschikt onder andere over een zeewaterzwembad, 

stoombad, sauna en hamam. U vindt hier ook een ontspanningsruimte en 

verschillende behandelkamers. Hier kunt u terecht voor diverse schoonheids-en 

lichaamsbehandelingen, massages en bodywraps. Er is tevens een ruime 

keuze uit traditionele Thalassotherapiebehandelingen en holistische therapie-

behandelingen zoals reflexology en acupunctuur wordt hier aangeboden. Verder 

is de Spa de plaats bij uitstek voor een voedings- en detoxprogramma.

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

restaurants worden gekenmerkt door design, elegantie en een ontspannen sfeer. 

Voor een fijne start van de dag kunt u uw ontbijt gebruiken in de Winter Garden 

met vers gebakken brood, heerlijke sappen en/of een goed glas champagne. 

Het gezellige MC Café is een informeel eetcafé met een internationaal menu 

voor ontbijt, lunch en diner. Neem plaats op het terras van het stijlvolle MC 

Beach en geniet van het strandleven. Het restaurant serveert gourmetsalades 

en grillgerechten voor lunch en diner. De Beach Club is dagelijks geopend en 

biedt naast een uitzonderlijk internationaal buffet traditionele paella’s en verse 

visgerechten. In het hart van de Marbella Club ligt Garden Pool, de al fresco 

bar gelegen bij het zwembad. Hier kunt u terecht voor salades, broodjes en 

andere lichte maaltijden. Voor een heerlijk diner in een romantische setting 

bent u bij The Grill op het goede adres. Bestel hier een klassieker of één van 

de gerechten gecreëerd door de bekroonde chef-kok, Juan Gálvez. Het terras 

van de Golf Club House leent zich uitstekend voor een lunch. Op het menu staan 

populaire Andalusische en Spaanse gerechten. ’s Avonds kunt onder het genot 

van een digestief zoals één van de befaamde cocktails ‘ the Minty Sau Sau’ 

onder de Spaanse sterrenhemel genieten van livemuziek in de Summer Bar. In 

de exclusive Champagneroom heeft u de keuze uit maar liefst 65 verschillende 

soorten champagne. Het hotel biedt 24-uurs roomservice.  

ACCOMMODATIE
Dit in Andalusische stijl ontworpen resort beschikt over 110 kamers en suites 

en 15 villa’s die zijn ontworpen om u ware luxe en elegantie te bieden. Alle 

zijn voorzien van airconditioning, satelliet-tv, minibar en kluisje, marmeren 

badkamer met bad, douche, badjassen, slippers en haardroger. Balkon of terras 

met zitje.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): kamer met modern design, zitgedeelte 

en resortzicht. 

Deluxe Beach Front (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruime, elegante kamer gelegen 

naast de Beach Club met  ruim balkon met zeezicht.

Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte gelegen 

bij het zwembad met tuinzicht. 

Deluxe Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): moderne, ruime suite met 

privéterras.

Tuin Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): elegante woonkamer en slaapkamer met 

resort of tuinzicht.

Deluxe Tuin Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): ruime, modern 
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Villa Añil Junior Suite

Villa Bel AirDeluxe Kamer

ingerichte suite in mediterrane stijl met aparte woon- en slaapkamer met 

gemeubileerd privé terras of balkon en tuinzicht.

Chiquita Suite (ca. 66 m², max. 2 pers.): fraaie suite in mediterrane neutrale 

kleuren woonkamer en separate slaapkamer met kingsizebed. Intiem terras.

Suite Conde Rudi (ca. 80 m², max. 2 pers.): eigentijdse stijl in een aparte 

slaapkamer en ruime woonkamer die uitkomt op een charmant dakterras met 

uitzicht op de boomtoppen.

Mediterranean Suite (ca. 90 m², max. 2 pers.): heerlijk vrolijke en luchtige suite, 

met gewelfde plafonds en ruime balkons met open uitzicht op de natuur en de 

Middellandse Zee. 

Piedita Suite (ca. 120 m², max. 5 pers.): ingericht met traditioneel Andalusisch 

houtwerk en handgemaakte meubelstukken, heeft veel natuurlijk licht, een 

woonkamer met 2 slaapkamers, 2 badkamers en gastentoilet. Ruim balkon met 

uitzicht op de boomtoppen.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  2540 2594 2622 2416 

Deluxe Beach Front  3520 3556 3594 3294

Junior Suite  2848 2992 2999 2693 

Tuin Suite  3429 3499 3528 3211

Extra: 1 x lunch (excl. drankjes) bij verblijf van min. 7 nachten van 01/04/21 t/m 15/06/21 en van 

15/09/21 t/m 31/10/21 en tijdens verblijf 1 x gratis Green Fee op The Marbella Golf Club. Dagelijks 

selectie van snacks en drankjes in de minibar bij verblijf in een bungalow of villa.

Vroegboekkorting: 40% bij verblijf in een kamer of suite van 28/05/21 t/m 04/09/21 indien geboekt 

voor 31/03/21 en 25% bij verblijf in een bungalow of villa.

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Tijdloze majestueuze villa’s voor uw luxe vakantie aan de Costa del Sol. 

Villa del Mar (ca. 2.500 m², max. 12 pers.): luxueuze villa direct aan 

het strand (direct toegang) met discrete entree, fraaie binnenplaats met 

fontein en tropische vegetatie. Zes slaapkamers (van ca. 80 tot 250 m²). 

De ‘Master Bedroom’ heeft een jacuzzi en directe toegang tot de hamam. 

Verder zijn er negen badkamers, woon- en eetkamer, filmzaal, keuken 

en groot zwembad. De fraaie tuinen (ca. 3.700 m² ) zijn geïnspireerd op 

het Alhambra met bomen, fonteinen en watervallen. 

Bungalow - 2 slaapkamers met Zwembad (ca. 150 m², max. 5 pers.): 

in mediterrane stijl ingerichte villa met twee slaapkamers met eigen 

badkamer en aparte woonkamer. Met privétuin-/patio met resortzicht 

met privézwembad.

Villa - 3 slaapkamers met Zwembad (ca. 240 m², max. 7 pers.): gelegen 

in het hart van het resort op de begane grond met twee slaapkamers 

en ieder zijn eigen badkamer, woonkamer en een compleet uitgeruste 

keuken. Op de eerste verdieping een ruime slaapkamer met badkamer. 

Met privétuin met zwembad. Met resortzicht. Ook te boeken als 

Villa Bel Air (in het hart van het resort) of als Villa Casabel (gelegen 

naast de Kidsclub). Tevens boekbaar met vier slaapkamers (275 m²) als 

Villa - 4 slaapkamers met Zwembad of Villa El Cortijo met een 

modernere inrichting en een kitchenette.

Villa Añil (ca. 350 m², max. 11 personen): elegante villa bestaande uit 

twee woonkamers, compleet ingerichte keuken, vijf slaapkamers en vijf 

badkamers. Verder een fitnessruimte, massageruimte en een sauna. 

Privétuin met zwembad.

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

vliegreis van en naar Malaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Bungalow - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 4692 5923 5646 4390

Villa - 3 Slaapakmers zwembad (o.b.v. 6 pers.) 4080 5354 5068 4213

 

MARBELLA CLUB VILLAS & VILLA DEL MAR

        DELUXE
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HOTEL FUERTE MARBELLA
    

Hotel Fuerte Marbella is een comfortabel viersterrenhotel op een uitstekende 

locatie aan een zandstrand, omringd door een subtropische tuin. Een kleine 

oase in de gezellige badplaats Marbella met directe toegang tot de boulevard. 

Het hotel is genoemd naar een oud fort, nu een klein museum, gelegen in 

de mooi aangelegde tuin van het hotel. Het hotel is ideaal voor diegenen die 

willen genieten van strand, winkels, restaurants, bars en clubs in de directe 

nabijheid. De faciliteiten en het vriendelijke personeel zorgen ervoor dat u volop 

kunt ontspannen en genieten tijdens uw verblijf. Het historische centrum van 

Marbella ligt op loopafstand. Puerto Banus met luxe jachthaven en levendige 

boulevard ligt op ca. 7 km. De luchthaven bevindt zich op ca. 52 km afstand. 

FACILITEITEN
Gezellig ingerichte lobby met zitjes en receptie. In de fraai verzorgde tuin 

met zonneterrassen, paden en fonteinen ligt een zwembad dat uitzicht 

biedt over zee. Een tweede zwembad kan overdekt en verwarmd worden 

(seizoengebonden).  Rondom de zwembaden zijn ligbedden, parasols en 

Balinese bedden ter beschikking. Aan het strand een beachclub met ligstoelen 

en parasols. In de directe omgeving diverse watersportmogelijkheden (tegen 

betaling). De kidsclub (seizoengebonden) voor kinderen van 4-16 jaar met tal 

van activiteiten, een speeltuin en kindermenu’s. Babysit op aanvraag (tegen 

betaling). Parkeergelegenheid (tegen betaling). De verzorging is op basis van 

logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Voor overige maaltijden kunt u terecht in 

de volgende restaurants (seizoengebonden): El Olivo: voor ontbijtbuffet en buffet- 

of à la carte diner met internationale keuken. Soleo Marbella  Beach Restaurant: 

voor lunch en/of diner (seizoengebonden) met moderne mediterrane gerechten 

en als specialiteit paella en vis van de grill. Restaurant Pinetreeclub, geopend 

van 11.00-01.00 met mediterrane gerechten voor lunch en/of diner, eventueel 

begeleid door de beste Spaanse wijnen. Pool Bar Terraza al Mar: voor koffie met 

cake, snacks en cocktails. Roomservice van 11.00-24.00 uur.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 263 kamers die elegant en modern zijn. De kamers zijn voorzien 

van airconditioning (entraal), satelliet-tv, radio, telefoon, minibar, wifi, kluisje, 

koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met bad of douche en haardroger. Balkon 

of terras met zitje.

Tweepersoonskamer zijzeezicht (ca. 24 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer 

met zijzeezicht. Ook te boeken als Tweepersoonskamer zeezicht (ca. 26 m²) 

met frontaal zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. en 1 kind): lichte, elegante junior suite 

met tweepersoonsbed of twinbedden en een zitje. Balkon met zijzeezicht. Ook te 

boeken als Junior Suite zeezicht met frontaal zeezicht.

Bovenstaande kamertypes zijn tevens te boeken met Exclusive-service. De 

gasten van deze kamers genieten o.a. de volgende voordelen: highspeed-wifi, 

42 inch tv, Nespresso-apparaat, badjassen en –slippers, badhanddoeken in de 

kamer. 1x per persoon per verbijf gebruik van het hydrotherapiecircuit in de Spa 

van Amare Beach Hotel Marbella, 1 dag gebruik van een Balinees bed bij het 

zwembad, gebruik van het exclusieve gedeelte van het zonneterras met snacks- 

en drankjes-servicec (seizoengebonden). Tevens toegang tot de Exclusive 

Lounge (vanaf 16 jaar), alwaar high-speed wifi, 47 inch tv, drankjes van 11.00-

21.00 uur, internationale kranten en magazines.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun jul aug

Tweepersoonskamer Zijzeezicht  1032 1165 1267 1426

Tweepersoonskamer Zeezicht  1163 1252 1406 1567

Tweepersoonskamer Exclusive Zijzeezicht  1299 1471 1629 1768

Tweepersoonskamer Exclusive Zeezicht  1424 1556 1768 1909

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij aankomst op 04/04/21 t/m 14/04/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 26/03/21 t/n 13/06/21 en van 25/08/21 t/m 31/08/21 indien 

geboekt voor 15/01/21 en 10% indien geboekt van 16/01/21 t/m 28/02/21.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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AMÁRE BEACH HOTEL MARBELLA
ADULTS ONLY 

    

The One Frontaal Zeezicht

Amàre Beach Hotel Marbella is een uniek hotel aan de Costa de Sol die de 

perfecte ingrediënten samenbrengt voor een heerlijk verblijf: het is een adults 

only hotel (vanaf 16 jaar), gelegen aan de promenade, direct aan zee en slechts 

5 minuten lopen van het oude centrum van Marbella met een keur aan winkels 

en restaurants. De mediterrane naam Amare probeert de essentie van dit fijne 

hotel te vatten. “Amàre” betekent niet alleen liefde maar geeft ook het gevoel van 

de ‘‘zee” weer. De luchthaven van Málaga ligt op ca. 52 km afstand 

FACILITEITEN
Bij binnenkomst in de lobby met receptie ervaart u onmiddellijk het ‘beach’-

gevoel. De inrichting is, zoals ook in de overige ruimtes, licht en luchtig. Eén 

van de charmes van het hotel is de Amàre Club, drie exclusieve gedeeltes, die 

samen een unieke setting vormen: Amàre Beach op het strand; Amàre Pool met 

een buitenzwembad en een zonneterras (beide met ligbedden en parasols); en 

de Amàre Lounge.

De Spa by Germaine de Capuccini biedt naast een hydrotherapiecircuit, sauna, 

jacuzzi en Turks bad, een breed scala behandelingen voor gasten die zich willen 

laten verwennen en de Gym by Techogym is de perfecte plek om in vorm te 

blijven. Parkeergelegenheid tegen betaling.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension is tevens mogelijk. Het 

buffetrestaurant Mare Nostrum met terras en uitzicht op zee serveert ontbijt 

en diner met showcooking. In de Amàre Lounge kunt u terecht voor thee, koffie 

en  lichte lunch en in het openlucht restaurant Amàre Beach  kunt u à la carte 

lunchen. In het naast het hotel gelegen restaurant Messina (1 Michelin-ster), 

waarmee het hotel samenwerkt, kunt u genieten van de gerechten van Chef 

Mauricio Giovanni. Bij Grab & Go, gelegen naast de receptie, zijn de hele dag 

takeaway hapjes en drankjes te krijgen. Belvue, de ‘coole’ rooftopbar serveert 

o.a. originele cocktails. U kunt hier genieten van lekkere muziek en de prachtige 

zonsondergang. Roomservice van 08.00-24.00 uur.

ACCOMMODATIE
De 236 kamers zijn comfortabel en licht ingericht, de meeste hebben uitzicht 

op zee. Ze zijn geschikt voor max. 2 volwassenen en beschikken over een 

tweepersoonsbed of twinbedden, airconditioning (centraal geregeld), kluisje, 

minibar, satelliet-tv en Chromecast, wifi, koffie- en theezetfaciliteiten en 

strijkfaciliteiten. Badkamer met bad of douche en haardroger. Balkon.

Tweepersoonskamer Zijzeezicht (ca. 25 m², max. 2 volw.): trendy ingerichte 

kamer, gelegen op de lagere etages. Ook boekbaar als Tweepersoonskamer 

Zijzeezicht Bovenverdieping (ca. 26 m²).

Tweepersoonskamer Frontaal Zeezicht (ca. 30 m², max. 2 volw.): ruimere 

kamer met direct zeezicht. 

Junior Suite (ca. 40 m²): ruimere suite met gescheiden woon - een slappkamer. 

Met stadzicht.  

Tweepersoonskamer The One Frontaal Zeezicht (ca. 26 m²): deze kamers 

bevinden zich op de hogergelegen verdiepingen en beschikken over een 

Nespresso-apparaat en in de badkamer badjassen en slippers. Met een The One 

arrangement kunnen gasten gebruik maken van een privélounge (van 11.00-

23.00 uur) met terras met zeezicht, inclusief aperitieven, alcoholische drankjes, 

frisdranken en internationale kranten.

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

en naar Malaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétranfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Zijzeezicht  1139 1322 1680 1219

Tweepersoonskamer Zijzeezicht Bovenverdieping  1312 1541 1947 1385

Tweepersoonskamer Frontaal Zeezicht  1341 1569 1947 1404

Gratis nachten: 7=6, 14=12 en 21=18 bij aankomst op 04/04/21 t/m 14/04/21 en 01/11/21 t/m 

10/11/21. Niet geldig voor The One Kamers.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 26/03/21 t/m 01/06/21 en van 10/09/21 t/m 20/11/21 indien 

geboekt voor 31/01/21 en 10% indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21. Niet geldig voor The One 

Kamers. 

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure. 
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Beach Club

De uitstekende faciliteiten en de vriendelijke service typeren het gerenommeerde 

Don Carlos Hotel. Dit hotel is geschikt voor gasten die van modern design houden 

en voor families met kinderen, vanwege de unieke, kindvriendelijke omgeving. 

Dit aangename hotel ligt direct aan één van de mooiste stranden van de Costa 

del Sol en beschikt over een subtropische tuin van 4 ha met vijverpartijen met 

vissen en waterlelies, met vele soorten bloemen, planten en bomen en het 

geluid van zingende vogels. Het hotel ligt ca. 11 km van Marbella en ca. 38 km 

van de luchthaven.

FACILITEITEN
Comfortabele en moderne lounge met receptie, winkel, businesscenter, kapsalon 

en een miniclub (seizoengebonden). Verder is er een kinderzwembad en een 

speeltuin. In de riante tuin liggen 2 grote zwembaden (waarvan 1 verwarmbaar) 

omgeven door zonneterrassen met ligbedden en een fitnessruimte. “The 

Expedition Kidsclub” (4 t/m 12 jaar) is een plek waar kinderen zich niet snel 

zullen vervelen. Er worden activiteiten georganiseerd, afgestemd op de leeftijd 

van het kind en onder professionele begeleiding (seizoengebonden). De Don 

Carlos Beach Club is bijzonder en heeft een spectaculair 1000 m² zwembad met 

een uniek design en beschikt ‘s zomers over een bar/restaurant. Tevens is er 

een tennisacademie met 7 tennisbanen. 

The Oasis Wellness & Spa (ca. 1.600 m², only adults en tegen betaling) biedt naast 

lichaamsbehandelingen en massages een binnenzwembad, hydromassagejets, 

sauna en een stoombad. 

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

Voor de overige maaltijden heeft u de keuze uit de volgende restaurants 

(seizoengebonden en niet dagelijks geopend): Los Naranjos serveert het 

ontbijtbuffet. In het á la carte restaurant Bahia met terras kunt u terecht voor 

diner met mediterrane gerechten. Het in de tuin gelegen sfeervolle Ombú 

serveert fine dining Aziatische gerechten. Bij bar The Peacock kunt u genieten 

van de ondergaande zon met livemuziek onder het genot van een hapje en een 

drankje. Loop & Pool is het restaurant bij het zwembad met terras voor lunch. Op 

het menu staan onder ander traditionele Spaanse gerechten zoals paella, maar 

ook Italiaanse pastas en pizza’s en gezonde salades. 

Het hotel biedt 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 243 modern ingerichte kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, 

wifi-internet, tv, cd-speler, minibar en kluisje. Superior kamers zonder balkon.

Superior Kamer Bergzicht (ca. 28 m², max. 3 pers.): met zachte en warme 

tinten gedecoreerd en gelegen op de 1e t/m 4e etage, met bergzicht en 

panoramaraam. Ook boekbaar met zeezicht op de 3e en 4e etage. Ook boekbaar 

met verbindingsdeur als Family Superior Kamer of met zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 33 m², max. 3 pers.): gelegen op de 4e t/m 14e etage met 

prachtig zijzeezicht (Malaga- of Marbellazicht (Deluxe Premium)), balkon met 

zitje. Ook boekbaar met verbindingsdeur als Family Deluxe  zijzeezicht Malaga.

Deluxe Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): gelegen op de 10e en 11e etage. Woon-/

slaapkamer, 2 badkamers en balkon met zitje.

Presidential Suite (ca. 130 m², max. 4 volw. + 2 kind.): luxe suite met ruime 

woonkamer met eetkamer, cd-speler, 2 slaapkamers en 2 badkamers 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Villa’s

De geschakelde villakamers liggen naast het hoofdgebouw en bevinden zich op 

slechts 2 minuten loopafstand van het hotel. Zij beschikken over eigen faciliteiten 

zoals een zwembad met rondom ligbedden, butlerservice en parkeerplaats. 

Ze zijn uit rode baksteen opgetrokken en hebben strakke lijnen met veel open 

ruimtes om zonlicht door te laten. 

De villa’s bieden veel rust en privacy en combineren harmonieus alle faciliteiten 

van een 5-sterrenhotel met de voordelen van een comfortabele villa. Gasten 

kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het Don Carlos Hotel. Alle 24 

villa’s hebben een moderne sfeervolle inrichting en beschikken onder meer over 

dvd en hifi met MP4.

Villa - 1 Slaapkamer (ca.100 m², max 3 pers.): luxe ingerichte woonkamer met 

flatscreen-tv, wifi, compleet ingerichte keuken, slaapkamer met kingsizebed, 

badkamer, terras met directe toegang tot het zwembad.

Villa - 2 Slaapkamers (ca. 150 m², max. 5 pers.): gelegen op de 1e verdieping, 

in duplexstijl met woonkamer, keuken, slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden 

en badkamer, balkon met tuin/zwembadzicht. Boven een tweede slaapkamer 

met badkamer.
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-Superior Kamer

Oasis KamerVilla

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Bergzicht  1044 1223 1477 1085

Superior Kamer Zeezicht  1139 1317 1662 1176

Deluxe Kamer Málaga  1223 1407 1791 1260

Deluxe Premium Kamer Marbella   1311 1508 1948 1352

Villa 1 - Slaapkamer (o.b.v. 3 volw.)   1277 1816 2396 1318

Villa 2 - slaapkamers (o.b.v. 4 volw.)  1322 1742 2870 1359

Extra: dagelijks max. 4 uur gebruik van een huurauto (Mini Cooper, indien beschikbaar) bij verblijf 

in een Villa.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 05/04/21 t/m 05/05/21 en van 10/10/21 t/m 31/10/21 indien 

60 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 11/07/21 en van 26/08/21 t/m 

31/10/21 indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 12/07/21 t/m 25/08/21 indien 

60 dagen voor aankomst geboekt (niet geldig voor de Villa’s).

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Dit exclusieve gedeelte met hedendaagse architectuur en smaakvolle 

inrichting is voor adults only (vanaf 16 jaar). In The Oasis geniet 

u onder meer van de volgende privileges: privé check-in, aparte 

ontbijtruimte, gratis entree tot de Beach Club, The Oasis Spa (Thermal 

circuit) en fitnessruimte van de tennisacademie. Alle zijn modern en 

met natuurlijke tinten ingericht en voorzien van extra’s zoals iPod-

dockingstation en koffie-/theezetfaciliteiten.

Oasis Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw.): fraaie ruime kamer. Uitzicht 

landinwaarts of op de villa’s. Ook boekbaar met zeezicht.

Oasis Suite (ca. 84 m², max. 2 volw.): ruime suite met aparte woon- 

en slaapkamer. In de woonkamer bevindt zich een zit- en eetgedeelte. 

Uitzicht landinwaarts of op de villa’s. Ook boekbaar met zeezicht.

Oasis Appartement (ca. 75 m², max. 2 volw.): ruim appartement gelegen 

op de 1e verdieping met volledig ingerichte keuken. Woonkamer 

en aparte slaapkamer. Groot terras (130 m²) met tuinmeubilair en 

plungepool. Met bergzicht. 

Oasis Imperial Suite (ca. 84 m², max. 2 volw.): luxueuze suite gelegen 

op de vierde verdieping met plungepool op het dakterras en met 

fraai uitzicht. Compleet gemeubileerd balkon met Balinees bed, 

loungebanken, eettafel, ligbedden en parasols.

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

vliegreis naar en van Málaga, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Oasis Kamer  1496 1867 2110 1533

Oasis Suite  1937 2337 2894 1974

Extra: gratis toegang tot de Wellness Circuit in de Spa, Don Carlos Beach Club & Sport Club 

Gym en u ontvangt een exclusieve strandtas.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 05/04/21 t/m 05/05/21 en van 10/10/21 t/m 

31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 

11/07/21 en van 26/08/21 t/m 31/10/21 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

THE OASIS BY DON CARLOS
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The Red level Zwembad

Het indrukwekkende landschap van Andalusië en de charmante natuurlijke 

schoonheid van de Atlantische kust vormen slechts een deel van de 

aantrekkingskracht van dit hotel. Het ruim opgezette en stijlvolle Gran Meliá 

Sancti Petri, gebaseerd op de architectuur van Andalusische paleizen heeft een 

idyllische binnenplaats met tuinen, fonteinen en terrassen en ligt direct aan het 

8 km lange en brede zandstrand Playa la Barrosa. Het is een ideaal hotel voor 

gezinnen met kinderen, strand- en natuurliefhebbers en gasten die het echte 

culturele leven van deze streek willen leren kennen. Er is tevens een gedeelte 

alleen voor volwassenen. De wijk Novo Sancti Petri ligt op ca. 6 km van de stad 

Chiclana met restaurants en winkels. De sherrystad Jerez (60 km) en Gibraltar 

(90 km) zijn aantrekkelijke excursiedoelen. De luchthaven van Sevilla bevindt 

zich op ca. 150 km afstand.

FACILITEITEN
In de entree vindt u een elegante receptie en diverse winkeltjes. In de ruime tuin 

ligt een groot zoetwaterzwembad met kinderbad omgeven door zonneterrassen 

met ligbedden en parasols. Aan het strand zijn tevens ligbedden. Er is 

een kidsclub en een teenagers club ideaal voor kinderen met in de zomer 

verschillende leuke activiteiten (seizoengebonden). 

In het wellnesscenter  met onder andere Finse sauna, Romeins bad, hamam, 

Vichy douche, whirlpool, en een hydrothermaalzwembad kunt u heerlijk 

ontspannen. Tevens is er een moderne fitnessruimte en een uitgebreid 

programma van massages en schoonheidsbehandelingen. Verder is er een 

golfdesk om u te assisteren bij een bezoek aan een van de vijf golfbanen die 

in de directe omgeving van het hotel liggen. In de nabijheid van het hotel is 

er tevens de mogelijkheid om fietsen te huren en andere (water)sporten te 

beoefenen zoals tennis en surfen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en volpension zijn 

mogelijk. In het hoofdrestaurant El Patio worden zowel ontbijt als diner in 

buffetvorm opgediend met showcooking en meerdere avonden per week 

verschillende internationale themabuffetten in een typische Andalusische 

sfeer. In de zomer ’s avonds livemuziek (piano, flamenco, etc.) met terras voor 

‘al fresco’ dineren. Alevante is een exclusief en elegant à la carte restaurant 

(1 Michelin-ster) met visspecialiteiten en een uitstekende wijnkaart, geopend 

voor diner. Het à la carte restaurant Aqua met terras naast het zwembad 

serveert mediterrane gerechten met verse seizoengebonden producten en is 

geopend voor de lunch en diner. De Don Fernando Lounge is een elegante bar 

en biedt naast een grote keuze aan wijnen, drankes, cocktails een selectie van 

uitstekende tapas. De Poolbar serveert originele snacks, verse vruchtensappen 

en cocktails. In de Duna Beach Club aan het strand met aangename muziek kunt 

u terecht voor verschillende drankjes. Het hotel biedt 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 225 comfortabele kamers en suites verdeeld over drie ver- 

diepingen die voorzien zijn van airconditioning, telefoon, wifi, satelliet-tv, minibar, 

kluisje, badkamer met bad, aparte douche, haardroger, badjassen en slippers. 

Alle kamers hebben terracottavloeren en een terras of balkon met verschillende 

uitzichten. De derde persoon slaapt op een extra bed.

Premium Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): stijlvol ingerichte kamer. Balkon of 

terras met tuinzicht. Ook boekbaar met zwembad,-golf,- zijzee,- of frontaal 

zeezicht.

Family Kamer (ca. 40 m², max. 4 pers.): ruimere kamer met twee extra bedden. 

Balkon of terras met tuinzicht.

The RED Level-gasten kunnen gebruik maken van het The RED Level 

privézwembad (alleen voor volwassenen, vanaf 18 jaar). Tevens ontvangt u bij 

aankomst een welkomsattentie. U heeft ook toegang tot The RED Level Lounge 

waar u onder meer gebruik kunt maken van het ontbijt, hapjes, drankjes en 

gedurende bepaalde uren open bar. Verder persoonlijke check-in, dagelijks een 

internationale krant en strikservice (2 kledingsstukken per dag).

The RED Level Frontaal Zeezicht (ca. 40 m², max. 4 pers.): ruimere, elegante en 

lichte kamer met zitgedeelte, Nespresso-apparaat en cd-speler. Balkon of terras 

met zitjes en frontaal zeezicht. Deze kamer is ook boekbaar met directe toegang 

tot de tuin als The RED Level met Tuin of met direct toegang tot het adults only 

zwembad als The RED Level Zwembad (ca. 35 m², max. 2 volw.). Deze laatste 

twee kamers beschikken over een Balinees bed en ligbedden.

The RED Level Junior Suite (ca. 61 m², max.  2 volw. + 2 kind. ): ruime, lichte suite 

met open plan woongedeelte gelegen aan de voorzijde van het paradijselijke 
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The Red level Zwembad Foto bijschrift

The Red level Frontaal Zeezicht

strand van La Barrosa. De suites op de 1e en 2e verdieping hebben uitzicht op 

de Atlantische Oceaan en de suites op de begane grond hebben een privétuin en 

uitzicht op de duinen en tuin. Balkon of terras met zitjes. Voor gasten die in een 

suite verblijven is The RED Level-service inbegrepen.

Presidential Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime, klassiek ingerichte 

woonkamer met aparte slaapkamer. Badkamer met jacuzzi. Gelegen op de 1e 

of 2e verdieping met ruim balkon met ligbedden, teakstoelen en fraai zeezicht 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Kamer  1013 944 1475 997

Premium Kamer Zwembadzicht  1081 1012 1557 1068

Premium Kamer Frontaal Zeezicht  1192 1123 1732 1187

Family Kamer (o.b.v. 4 volw.)  1242 1173 1930 1241

The RED Level met Tuin   1366 1297 1951 1372

The RED Level Frontaal Zeezicht  1366 1297 1951 1372                 

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/05/21 t/m 09/05/21 en van 16/10/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 25/06/21 indien geboekt voor 28/02/21 en 15% 

bij verblijf van 26/06/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21.

Welkomstattentie: Welkomst cocktail bij aankomst. 

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Tweepersoonskamer Priority Location

Het Iberostar Selection Andalucía Playa hotel met zijn Andalusische bouwstijl is 

gelegen aan het fraaie, acht kilometer lange strand van La Barrosa en naast de 

36-holes Iberostar Real Club Golf Novo Sancti. Een uitstekende keuze voor een 

ontspannen vakantie, mede dankzij de mooie vergezichten, de directe toegang 

tot het strand en de vele mogelijkheden om te relaxen. De luchthaven van Sevilla 

bevindt zich op ca. 149 km en die van Jerez op ca. 63 km.

FACILITEITEN
In de tuinen bevinden zich twee zwembaden en een kinderbad, omringd door 

terrassen met ligbedden, Balinese bedden en parasols. Daarnaast is er een 

verwarmd binnenzwembad. In het naastgelegen hotel is er de Kidsclub Star 

Camp voor kinderen tot 17 jaar onder professioneel toezicht. In de Spa Sensations 

kunt u terecht voor verschillende schoonheids- en lichaamsbehandelingen 

en massages. Tevens is er een kapper en manicure. In de lobby een golfdesk 

voor assistentie. Het Iberostar Matchpoint Sportcentrum met tennisschool, 7 

gravelbanen en 4 paddle tennisbanen bevindt zich naast het hotel. Ook is er 

fietsverhuur en een fitnessruimte. Tenslotte een breed scala aan activiteiten 

zoals live entertainment en shows. Voor uw huurauto is er parkeergelegenheid. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en All-Inclusive zijn 

mogelijk. In het internationale buffetrestaurant D’CAI worden zowel ontbijt als 

diner geserveerd. Het à la carte restaurant Cataria voor diner biedt vis- en 

vleesspecialiteiten. Het à la carte restaurant La Bodega serveert traditionele 

Andalusische gerechten tijdens de lunch. Verder is er de lobbybar La Barrosa, 

de Pool Bar voor lichte snacks en maaltijden. De SeaSoul Beach Club, gelegen 

op het strand is de ideale plek om te genieten van de zonsondergang onder 

het genot van een cocktail. Hier kunt u ook fijne salades, verse pasta of paella 

bestellen. Er is roomservice (van 12.00 tot 24.00 uur).

ACCOMMODATIE
De 274 fraai en modern ingerichte kamers en suites zijn voorzien van 

airconditioning, wifi, satelliet-tv, kluisje en minibar. De tweepersoonskamer 

beschikt over bad/douche en de suites over bad en aparte douche. Balkon of 

terras met zitgedeelte.

Tweepersoonskamer (ca. 26 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): lichte en 

comfortabele kamer met tuinzicht. Ook boekbaar met zijzeezicht, zeezicht of 

beter gelegen met zeezicht als Priority Location Kamer. 

Tweepersoonskamer Zwembad (ca. 26 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 

begane grond met directe toegang tot het zwembad.

Junior Suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 14 jaar): op de 2e en 3e 

verdieping, boven de patio, ruime woon- en aparte slaapkamer. Met zeezicht.

Senior Suite (ca. 51 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar): ruimere suite met 

woon- en aparte slaapkamer. Balkon met ligbedden en zeezicht Suite Superior 

(ca. 78 m², min. 4 pers., max.  4 volw + 2 kind. t/m 14 jaar): combinatie van 

een Senior Suite en een Tweepersoonskamer die verbonden worden via een 

buitendeur.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  819 943 1078 854

Tweepersoonskamer Zeezicht  896 1051 1193 937

Priority Location Kamer  944 1104 1247 979

Tweepersoonskamer Zwembad  956 1134 1284 997    

Extra: fles cava bij aankomst en entree tot spa (2 x per pesoon per verblijf) bij min 7 nachten verblijf 

op basis van halfpension. Kamerupgrade: upgrade van tweepersoonskamer naar tweepersoons-

kamer zijzeezicht en van tweepersoonskamer zijzeezicht naar tweepersoonskamer zeezicht bij 

min 7 nachten verblijf op basis van halfpension van 06/04/21 t/m 31/05/21 en van 01/10/21 t/m 

31/10/21. Long Stay: 10% korting bij min 15 nachten verblijf. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 

26/03/21 t/m 13/07/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/12/20 en 10% indien 

geboekt van 01/01/21 t/m 28/02/21. 5% bij verblijf van 14/07/21 t/m 31/08/21 indien geboekt voor 

28/02/21 en 5% bij verblijf van 26/03/21 t/m 31/10/21 indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21 

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

of volpension en All-Inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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BARCELÓ CONIL PLAYA
 ADULTS ONLY

    

Art Impression

Tweepersoonskamer Zeezicht - Art Impression Art Impression

Door de ligging bovenop de beroemde Fuente del Gallo, biedt het nieuwe 4 

sterren adults only (vanaf 16 jaar) hotel Barceló Conil Playa schitterende 

vergezichten over de Atlantische Oceaan. Het hotel is gebouwd vanuit eco-

vriendelijk oogpunt energie efficientieklasse A), zodat het perfect in harmonie 

is met de omliggende natuur. Het dichtstbijzijnde strand ligt op ca. 500 m en 

het oorspronkelijke vissersdorp Conil de la Frontera op ca. 2 km afstand. De 

hoofdstad Cadiz vindt u op ca. 44 km. De luchthaven van Sevilla is het ca. 145 

km en die van Jerez op ca. 68 km.

FACILITEITEN
Ruime moderne lobby. Naast het zwembad dat gesitueerd is bij het 

buffetrestaurant, beschikt het hotel over een beach-style zwembad naast de 

snackbar. Beide zwembaden worden omgeven door een zonneterras met 

ligbedden en parasols. 

Op het dak van het hotel ligt de infinity-pool, met fraai zeezicht. De mooi 

aangelegde tuin leent zich voor aangename wandelingen. Verder bevindt zich 

hier een terrasvormige moestuin, beplant met verschillende aromatische 

kruiden en groenten. Wanneer u wat meer inspanning wilt dan wacht u een 

compleet fitnessprogramma. Voor het ultieme relaxmoment is er een breed 

aanbod ontspannende en therapeutische behandelingen (tegen betaling). Er is 

een entertainmentprogramma beschikbaar en gasten hebben de mogelijkheid 

om te genieten van watersporten en andere (sportieve) activiteiten in de 

omgeving zoals fietsen, paardrijden, hiking, paddle-surfing en duiken. Voor uw 

huurauto is er parkeergelegenheid (tegen betaling).

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, half- en volpension is tevens 

mogelijk. Het buffetrestaurant serveert internationale maaltijden voor ontbijt, 

lunch en diner, naast smakelijke gerechten uit de lokale keuken. Tevens 

showcooking. In het à la carte restaurant geniet u niet alleen van fraai zeezicht; 

ook de verfijnde gourmetgerechten zullen u nog lang heugen. De chef gebruikt 

graag lokale ingrediënten, zoals de op traditionele wijze gevangen blauwvin-

tonijn. De Snack Bar biedt lichte gerechten en een keur aan verschillende 

drankjes. Op het dakterras B-Heaven drinkt u een aperitiefje, uitkijkend over 

zee. Ten slotte biedt het hotel 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De in totaal 210 kamers en suites zijn ingericht in moderne stijl met lichte, zachte 

materialen. Ze beschikken alle over 2 bedden, airconditioning, satelliet-tv, wifi, 

telefoon, minibar (tegen betaling), kluisje en thee- en koffiezetfaciliteiten. Er is 

een door een glazen wand afgescheiden badkamer met douche en haardroger. 

Balkon met zitje.

Tweepersoonskamer Zwembadzicht (ca. 23 m², max. 2 volw.): modern 

ingerichte kamer met balkon en uitzicht op het zwembad. Tevens te boeken als 

Tweepersoonskamer Zijzeezicht en als Tweepersoonskamer Zeezicht.

Tweepersoonskamer Swim Up (ca. 23 m², max. 2 volw.): gesitueerd op de 

begane grond, met ruim terras en toegang tot het bij dit kamertype horende 

swim-up zwembad. 

Suite Zeezicht (ca. 46 m², max. 2 volw.): ruime suite die bestaat uit een 

woonkamer en een aparte slaapkamer. Verder badkamer met bad en douche en 

ruim balkon (ca. 10 m²).

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

naar Sevilla, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw verblijf

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Zwembadzicht  718 747 938 682

Tweepersoonskamer Zeezicht  758 798 1005 722

Tweepersoonskamer Swim Up  842 921 1207 805

Suite Zeezicht  1021 1083 1369 962

Extra: 1 x watercircuit in de Spa bij min 7 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 24/06/21 en van 

12/09/21 t/m 31/10/21. Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien ge-

boekt voor 31/01/21 en 15% indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21.

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

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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ANDALUCÍA MÁGICA

Andalucía Mágica: 8-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Tweepersoonskamer 1200 1200 1285  1275

Hotels

Granada Villa Oniria 4*

Cordoba NH Amistad 4*

Sevilla Barceló Sevilla Renacimiento 5*

Ronda Molino del Arco 4*

Marbella Gran Meliá Don Pepe 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Málaga en luchthavenbelastingen.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf.

•  7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten In Gra-

nada in een Superior Kamer, 1 nacht in Córdoba in een Superior 

Kamer, 2 nachten in Sevilla in een Deluxe Premium Kamer, 1 

nacht in Ronda in een Tradition Kamer, 1 nacht in Marbella in 

een Classic Kamer Bergzicht.

Zie de volgende bladzijden voor de beschrijving van de hotels en 

de kamertypen. Wij kunnen deze reis op basis van andere kamer-

typen of (junior) suites voor u reserveren.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Dag 1: Amsterdam - Málaga - Granada (ca. 135 km)

U vliegt met Transavia van Amsterdam naar 

Málaga, waar u uw huurauto in ontvangst neemt. 

Vervolgens rijdt u naar Granada dat op de 

UNESCO-Werelderfgoedlijst staat, voor uw eerste 

overnachting in Hotel Villa Oniria (zie de beschrijving 

op blz. 74). 

De stad Granada is gelegen op een vruchtbare 

vlakte aan de voet van de hoogste bergketen van 

Spanje, de Sierra Nevada. Granada betekent in 

het Spaans granaatappel en die vrucht vormt het 

symbool van de stad. Het historische centrum van 

Granada behoort tot de mooiste en best bewaarde 

stadscentra van Spanje. 

De oude Arabische wijk Albaycin met zijn kron ke-

lende steegjes, huizen en baden uit de veertiende 

eeuw nodigt uit tot een wandeling of een roman-

tisch diner. In het centrum van deze wijk ligt de 

San Nicolas-kerk, met adembenemend uitzicht 

op het centrum, het Alhambra en daarachter de 

besneeuwde bergen van de mejestueuze Sierra 

Nevada. 

Verdere bezienswaardigheden in Granada zijn 

de Kathedraal die werd gesticht door Isabella de 

Katholieke, de Capilla Real en het Plaza Nueva, het 

oudste plein van de stad.

Dag 2: Granada

Vandaag heeft u de gelegenheid om het Alhambra, 

dat ‘rode vesting’ betekent, te bezoeken. Het 

Alhambra ligt op een rots hoog boven de rivier 

Darro. Wonderschoon is het Palacio Nazaries 

dat uit het begin van de 14e eeuw stamt. Het is 

een karakteristiek islamitisch paleis met een 

rechtszaal, harem, talrijke patio’s en klaterende 

fonteinen. De harem wordt gedomineerd door het 

Leeuwenhof met in het centrum de Leeuwenfontein, 

die rust op twaalf marmeren leeuwen welke geheel 

zijn gerestaureerd. Maar ook het Alcazaba, het 

fort in het oudste gedeelte van het Alhambra, de 

Generalife met zijn sprookjesachtige en oudste 

bestaande Moorse tuinen en het zomerverblijf van 

de sultans zijn een ‘must’. 

Granada is tevens een gezellige studentenstad met 

meer bars per inwoner dan welke andere stad in 

Spanje ook.

Dag 3: Granada - Córdoba (ca.166 km)

U rijdt vandaag via de N432 naar Córdoba. Onder-

weg kunt u het pittoreske witte dorp Priego de 

Córdoba bezoeken (25 km van de hoofdroute). Ook 

de historische stad Córdoba staat op de UNESCO-

Werelderfgoedlijst. 

U verblijft hier in het hotel NH Amistad (zie de 

beschrijving op blz. 74). Lopend door de oude 

stadskern van Córdoba ontdekt u vele beziens-

waardigheden zoals de Juderia, de oude Joodse 

wijk met smalle straatjes en kleurrijke patio’s met 

bloemen. Hier vindt u ook de befaamde Mezquita 

(moskee). Bij binnenkomst treft u een patio met 

sinaasappelbomen en palmen aan, de Patio de los 

Naranjos. 

Wat verder ligt de gebeds ruimte waar u een woud 

van meer dan 800 marmeren en granieten zuilen 

met rood-witte hoefijzerbogen kunt bewonderen. 

Midden in de moskee bevindt zich een barokke en 

gotische kathedraal. 

Andere bezienswaardigheden in Córdoba zijn het 

Alcázar de los Reyes Cristianos met zijn fraaie 

Romeinse mozaïeken en de Romeinse brug over de 

Guadal quivir met een fraai uitzicht over de histo-

rische stad. Ook het museum Julio Romero de 

Torres met zijn beroemde vrouwenschilderijen en 

de Casa Andalusi uit de 12e eeuw zijn een bezoek 

meer dan waard. 

Dag 4: Córdoba - Sevilla (ca. 141 km)

Vandaag rijdt u naar Sevilla, de hoofdstad van 

Andalusië. Zo’n 30 km voordat u Sevilla bereikt rijdt 

u langs het vestingstadje Carmona met zijn rijke 

historie en talloze monumenten. U overnacht in 

Sevilla in het stijlvolle Barceló Sevilla Renacimiento 

(zie de beschrijving op blz. 75). 

Deze fascinerende stad ligt in een vallei in één van 

de warmste streken van Europa met in het centrum 

talrijke sinaasappel-bomen. De vele beziens waar-

digheden van deze stad liggen alle op loopafstand 

van uw hotel en omdat de stad veel leuke straatjes 

kent, adviseren wij u Sevilla te voet te verkennen. 

Dag 5: Sevilla

Wij raden u aan vandaag een bezoek te brengen 

aan het Alcazar met zijn prachtige tuinen of aan de 

monumentale en grootste Gotische kathedraal ter 

wereld met de Giralda-minaret, het symbool van de 

stad. Ook de schilderachtige oude joodse wijk Santa 

Cruz met zijn doolhof aan steegjes, vele tapas-

barretjes en terrasjes en de Casa de Pilatos, welke 

vandaag de dag nog steeds door de hertog wordt 

bewoond zijn de moeite van een bezoek waard. 

Verder vindt u in Sevilla de massieve Torre de Oro 

(Gouden Toren) die in de 15e eeuw werd gebruikt 

als kluis om de schatten uit Amerika in te bewaren. 

Van hieruit heeft u een fraai uitzicht over de rivier de 

Guadalquivir en de Plaza de Toros de Maestranza, 

één van de mooiste arena’s van Spanje. Of maak 

Tijdens deze prachtige autoreis door ‘Magisch Andalusië’ maakt u kennis met fascinerende historische steden als Granada, 

Córdoba en Sevilla met hun vele Moorse invloeden, traditionele wijken en indrukwekkende bezienswaardigheden. 

Het spectaculair gelegen Ronda en een verblijf aan de heerlijke Costa del Sol maken deze reis compleet.

Gibraltar (GB)
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Granada

een wandeling over de Plaza de España. In het 

park Jardines de Murillo met zijn fraai betegelde 

zitbanken is er gelegenheid om wat uit te rusten. 

Verder kunt u in Sevilla ook uitgebreid winkelen of 

neerstrijken op een van de vele gezellige terrasjes.

Dag 6: Sevilla - Ronda (ca. 125 km)

U verlaat Sevilla en rijdt via de ‘Pueblos Blancos’ 

door mooi natuurschoon richting Ronda. 

U verblijft hier in een finca (landhuis): Hotel Molino 

del Arco, op 14 km van Ronda (zie de beschrijving 

op blz. 75). 

Ronda is vooral bekend vanwege de exceptionele 

ligging: de van oorsprong oude Moorse binnenstad 

ligt op een steil rotsplateau en wordt van het 

nieuwere gedeelte van de stad gescheiden door 

een wel 100 meter diep ravijn. De smalle hoge brug, 

El Puente Nuevo, met een indrukwekkend uitzicht 

verbindt deze twee stadsdelen. 

Het oude stadshart is goed bewaard gebleven en 

herbergt talloze bezienswaardigheden zoals de 

oudste arena voor stierengevechten van Spanje, 

het plein van Duquesa de Parcent, de Kerken van de 

Espiritu Santo en Santa Maria la Mayor en de oude 

Arabische baden. 

Een perfecte manier om deze lange wandeling 

af te sluiten is een bezoek te brengen aan het 

wijnmuseum dat in een oud stadspaleis is 

ondergebracht

Dag 7: Ronda - Marbella (ca. 82 km)

Vandaag rijdt u richting de kust naar Marbella. U 

verblijft in Gran Meliá Don Pepe (zie de beschrijving 

op blz. 59). Vandaag kunt u de mondaine badplaats 

Marbella en de luxe jachthaven Puerto Banús met 

talloze restaurants en luxe winkels verkennen. 

Desgewenst kunt u langer aan de Costa del 

Sol verblijven. Vraag uw reis adviseur naar de 

mogelijkheden.

Dag 8: Marbella - Málaga (ca. 43 km) - Amsterdam

Het is tijd om aan uw terugreis te beginnen. 

Tijdens uw rit naar de luchthaven van Málaga om 

de terugvlucht naar Amsterdam te nemen, geniet 

u nog van de laatste beelden van het zuiden van 

Spanje. Afscheid nemen doet altijd een beetje pijn, 

maar de vele in drukken en fascinerende momenten 

zult u zich een leven lang blijven herinneren.

Het is ook mogelijk om de laaste nacht niet in 

Marbella, maar aan de Costa de la Luz te verblijven. 

Uiteraard behoort ook een langer verblijf in een van 

deze hotels tot de mogelijkheden (blz. 68-71).

Vanaf Ronda is het ca. 170 km naar Chiclana de 

la Frontera en van daaruit ca. 220 km naar de 

luchthaven van Málaga.

Córdoba Sevilla
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VILLA ONIRIA - GRANADA
BOUTIQUE | CITY

NH AMISTAD - CÓRDOBA
CITY | HERITAGE

   

   Superior Kamer

Superior Kamer

Villa Oniria is gevestigd in een 19e-eeuws herenhuis en wordt omringd door een goed onderhouden 

tuin. Het hotel bevindt zich in het hart van Granada, in de wijk San Antón van waaruit u zo naar de 

kathedraal, het wereldberoemde Alhambra en de oude Arabische wijk Albaycin wandelt. Door de 

unieke combinatie van ambiance, luxe en Spaanse gastvrijheid zult u zich hier ongetwijfeld snel 

thuis voelen. De luchthaven van Malaga ligt op ca. 135 km.

FACILITEITEN
In de tuin van het hotel vindt u terrassen met sierlijke fonteinen, fraaie vegetatie en een hoge 

pergola. Op het terras kunt u genieten van een goed glas wijn dat u zelf kunt uitkiezen in de 

wijnkelder. De Spa is voorzien een jacuzzi, Finse sauna, Schotse douches en een fitnessruimte. De 

verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het La Fábula restaurant serveert traditionele gerechten 

en regionale specialiteiten met een subtiele moderne twist. La Azotea, gelegen op het dakterras 

met uitzicht op de Albaycin, is een aangename plek om bij het vallen van de avond van een 

verkoelende cocktail te genieten. 

ACCOMMODATIE
Alle 31 kamers zijn smaakvol ingericht en voorzien van airconditioning, tv, telefoon, wifi, minibar 

en kluisje. Badkamer met douche of bad. 

Superior kamer (ca. 15 m², max. 2 volw. + 1 kind): sfeervol ingericht met marmer en hout. 

Sommige kamers hebben een schuin dak.

Atico Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): fraaie suite gelegen op de 4e verdieping met open 

plan zitgedeelte. Balkon met zitje en uitzicht op de bergen en/of de stad.

Junior Superior Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime suite met open plan woonkamer. 

Balkon met uitzicht op de tuinen van het hotel.

Indicatieprijzen: € 91,- - € 126,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

Het NH Amistad Córdoba met zijn hoge neoklassieke façade bestaat uit twee 18e-eeuwse 

herenhuizen en een aangrenzend gebouw met toegang tot de Maimónides Plaza. Bij de zorgvuldige 

renovatie van de gebouwen zijn het interieur van de binnenplaats in Mudejar-stijl, de neoklassieke 

gevel en de houten plafondornamenten hersteld in hun oorspronkelijke grandeur. Het hotel is 

gelegen in het historische hart van de stad, naast een synagoge uit het begin van de 14e eeuw en 

op slechts vijf minuten van misschien wel het belangrijkste bouwwerk van de stad: de Mezquita-

kathedraal. De afstand tot de luchthaven van Sevilla bedraagt ca. 110 km.

FACILITEITEN
Majestueuze entree, receptie en lobby met zitjes. Hierachter vindt u de schaduwrijke binnenplaats 

met prachtige historische zuilen en bogen. Het hotel beschikt over een cafébar, een fitnessruimte 

en een dakterras met klein zwembad, van waaruit u de kathedraaltoren kunt zien. Tevens een 

overdekte parkeerplaats. Het verblijf is op basis van logies/ontbijt. Het ontbijtbuffet en de overige 

maaltijden worden geserveerd op de binnenplaats of op het zomerterras.

ACCOMMODATIE
De totaal 83 kamers en suites liggen verdeeld in twee 18e-eeuwse herenhuizen, zijn licht 

en modern ingericht en voorzien van airconditioning, telefoon, tv, wifi, minibar en koffie-/

theezetfaciliteiten. Marmeren badkamer met bad en/of douche. 

Superior Kamer (ca. 18 m², max. 2 pers.): in eigentijds design.

New Style Kamer (ca. 20 m², max. 3 pers.): ruimere kamers in chique aardetinten.

Premium Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): met hoge plafonds, mooie klassieke meubelen en lichte 

kleuren . Met uitzicht op de binnenplaats of het plein. 

Indicatieprijzen: € 93,- - € 116 ,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

SPANJE | Andalusië | Hotels Autoreis
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MOLINO DEL ARCO - RONDA
BOUTIQUE | HYDEAWAY

BARCELÓ RENACIMIENTO - SEVILLA
CITY  

   

       Selection Kamer

Deluxe Premium Kamer

Hotel Molino del Arco is een elegant en klassiek hotel, gelegen op ca. 9 km van het centrum 

van Ronda. Deze oude oliemolen uit de 18e eeuw is omgeven door eeuwenoude olijfbomen en 

wijngaarden. De rust van het platteland en de elegantie van de oude huizen in de omgeving 

inspireerden de interieurontwerpers voor het inrichten van de kamers en suites. De luchthaven 

van Málaga ligt op ca. 120 km.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een buitenzwembad (seizoengebonden) met ruime zonneweide voor 

de echte zonaanbidders. Er is een tweede, kleiner zwembad op een beschutte plek, met meer 

schaduw. De Honesty bar is een gezellige plek voor een hapje en/of drankje. Vanuit het gezellige 

restaurant heeft u een mooi uitzicht over de prachtige tuin. U kunt hier genieten van de beste 

producten van het land, waaronder de voortreffelijke olijfolie. Er is wifi in de lobby.

ACCOMMODATIE
Alle 21 elegante kamers zijn voorzien van airconditioning, satelliet-tv, telefoon en kluisje. 

Badkamer met bad/douche en haardroger. Door het historische karakter van het gebouw kunnen 

de kamers en suites onderling verschillen in grootte en design.

Tradition Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer.

Selection Kamer ( ca. 25 m², max. 3 pers.): ruime kamer.

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

Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): woonkamer met aparte slaapkamer. 

Indicatieprijzen: € 73,- - € 114,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

Het Barceló Sevilla Renacimiento is een elegant en modern stadshotel rustig gelegen aan de oevers 

van de rivier Guadalquivir en op slechts een steenworp afstand van het themapark Isla Mágica, 

een belevenis voor kinderen. Op korte loopafstand vindt u de Alameda de Hercules wijk, beroemd 

om zijn bars en restaurants en vanuit deze wijk  kunt u alle historische bezienswaardigheden van 

Sevilla bezoeken. De luchthaven ligt op ca. 10 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een verwarmd binnen- en buitenzwembad en een buitenzwembad 

(seizoengebonden) met ligstoelen. Daarnast is er ook een kinderzwembad en fitnessruimte. 

De verzorging is op basis van logies /ontbijt. In het Colón Restaurant wordt een internationaal 

ontbijtbuffet geserveerd. De Gastrobar La Santa María biedt traditionele gerechten met de 

opwindende smaken van de Nieuwe Wereld. Verder is er de Poolbar. 24 uurs roomservice en 

parkeergelegenheid (tegen betaling).  

ACCOMMODATIE
Het hotel telt in totaal 295 ruime en lichte kamers in een moderne actuele stijl. Alle kamers zijn 

voorzien van airconditioning, telefoon, Nespresso-apparaat, kluisje, minibar, wifi, strijkfaciliteiten, 

grote satelliet-tv en kussenmenu. 

Deluxe Premium Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.):  ruime, lichte en kleurige 

kamer met een design dat eer brengt aan de eerste zeereis van Magellaan, 500 jaar geleden. Met 

kingsizebed of twee aparte bedden en 1,60 meter breed sofabed. Badkamer met regendouche.

Deluxe Family Suite ( ca. 50 m², ², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): ruime, aangename in elegante 

stijl ingerichte suite met woonkamer met sofabed en halfopen slaapkamer. Verbindingsdeur 

mogelijk naar een Deluxe Premium Kamer. Badkamer met bad/douche.

Indicatieprijzen: € 69,- -  € 116,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt

Autoreis | Andalusië | SPANJE
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GRAN CANARIA

Gran Canaria, eiland met een surplus aan vakantiegenoegens voor een luxe verblijf. Een eiland ook met vele verschillende gezichten 

met een ruig en verrassend binnenland, duinlandschappen, schitterende stranden en het hele jaar door een mild klimaat.

AUTOHUUR

Op Gran Canaria bieden wij de hotels inclusief 

privétransfers aan. Uiteraard is het ook mogelijk om 

een huurauto bij te boeken, in aanvulling op of ter 

vervanging  van de privétransfers.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP GRAN CANARIA HEBBEN VOORAL HET PALM 

BEACH EN HET LOPESAN VILLA DEL CONDE ONS 

HART GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA’S 80-81 EN 88-89

Al op een paar  kilometer uit de kust treft u op Gran 

Canaria volop stille dennenbossen, kale woestijn

achtige gebieden en plotsklaps nevelige hellingen 

vol varens en bloemen. 

Terwijl u in het binnen land het gevoel bekruipt dat 

de tijd heeft stilgestaan, is aan de zuidkust van het 

eiland de toeristenindustrie vrijwel onop houdelijk in 

beweging. 

Vooral de plaatsen Playa del Inglés en Maspalomas 

zijn de afgelopen decennia uitgegroeid tot ware 

vakantie metropolen. U vindt er grote, moderne 

winkel centra, maar ook diverse winkeltjes voor 

souvenirs of lokale specialiteiten. En natuurlijk 

een ontelbare hoe veel heid restaurants, bars en 

discotheken. Op de uitgestrekte promenades, 

boulevards en in kleine en grote winkelstraten 

heerst altijd een gezellige drukte. 

Ten oosten van Playa del Inglés ligt de kustplaats 

San AgustÍn met een rustig, mooigelegen strand en 

een aangename boulevard. Hier selecteerden wij 

voor u het populaire adults only hotel Don Gregory 

by Dunas.

Bij Maspalomas ligt het unieke duinlandschap 

‘Dunas de Maspalomas’, in feite een stukje Sahara. 

De wind speelt zijn spel met het zand, waardoor de 

duinen continue van vorm veranderen en daarom 

ook wel de ‘wandelende duinen’ worden genoemd. 

In Maspalomas selecteerden wij het verfijnde 

designhotel Palm Beach en het exclusieve boutique 

hotel Grand Hotel Residencia. Tevens vindt u hier 

het Faro Lopesan Collection Hotel, dat zich vooral 

richt op volwassenen.

In het hart van Playa del Inglés kozen wij voor het 

adults only Bohemia Suites & Spa. 

Aan de nabijgelegen Costa Meloneras kunt u een 

keuze maken uit het moderne en trendy Lopesan 

Baobab Resort, het kindvriendelijke Lopesan Costa 

Meloneras Resort en het in traditioneel Canarische 

stijl opgetrokken Lopesan Villa del Conde Resort. 
Las Palmas

Meloneras Maspalomas

Bohemia
Suites

Palm BeachCosta Meloneras Residencia
Villa del Conde

Baobab
Don

GregoryFaro

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

Dagtemperatuur in °C 19 19 20 20 21 22 24 24 25 24 22 20

Watertemperatuur in °C 18 17 17 19 19 21 23 23 24 22 20 19

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

Dagen met enige neerslag 5 4 3 1 1 0 0 0 1 3 5 6
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DON GREGORY BY DUNAS
ADULTS ONLY

    

Dit populaire adults only hotel is gelegen aan het strand van Las Burras in San 

AgustÍn, biedt onmiddellijke toegang tot het strand en heeft een zeezicht om van 

te watertanden. Het Don Gregory by Dunas is toegankelijk voor gasten vanaf 16 

jaar en is een geweldige plek voor diegenen die willen genieten van een rustig 

verblijf met goede maaltijden en een perfecte service. Kortom een hotel met 

een prima prijskwaliteitverhouding. De luchthaven van Las Palmas ligt op ca. 

28 km afstand.

FACILITEITEN
Ruime, smaakvolle entree met receptie, loungebar en terras. Wifi in de open

bare ruimtes inclusief. Verder zijn er twee verwarmbare zoetwaterzwembaden 

omringd door ligbedden en parasols.

U kunt gebruik maken van de Spa met beautycenter, klein zwembad met hydro-

massage, sensationdouches en mogelijkheden voor massage, Turks bad, sauna 

en relaxrooms (tegen betaling). Tevens is er een fitnessruimte en in de omgeving 

zijn er mogelijkheden voor diverse watersporten, minigolf en een duikcenter 

(tegen betaling). Gedurende de dag is er soft entertainment en iedere avond 

muziek. Twee maal per week kunt u in de loungebar genieten van professio nele 

shows. 

De verzorging is op basis van halfpension. Allinclusive is mogelijk, U maakt 

voor zowel ontbijt, lunch als diner gebruik van het restaurant ‘Greg’s Kitchen’ 

met terras, buffetmaaltijden met een keur aan warme en koude gerechten, 

themabuffetten en showcooking. Tevens biedt Las Burras Beach House à la 

carte restaurant direct aan de boulevard internationale gerechten (All-inclusive 

gasten kunnen een maal per week een set menu gebruiken). In de poolbar 

‘Greg’s Bar’ geniet u eventueel van een lunch à la carte, alsmede van warme en 

koude snacks en koffie, thee met cake. Er geldt een dresscode in het restaurant. 

ACCOMMODATIE
Het hotel telt in totaal 241 comfortabel en modern ingerichte kamers en suites. 

Alle zijn voorzien van airconditioning, tv, wifi, telefoon, kluisje (tegen betaling) 

en minibar (op verzoek en tegen betaling gevuld). Badkamer met douche, toilet 

en haardroger.

Zeezicht Kamer (ca. 29 m², max. 3 volw.): comfortabele kamer met balkon en 

zeezicht met zitje, gesitueerd vanaf de eerste tot en met de 6e verdieping.

Zwembadzicht Kamer (ca. 29 m², max. 3 volw.): comfortabele kamer met terras 

met zitje en directe toegang tot het zwembad, Beperkt zeezicht mogelijk. 

De onderstaande kamers bieden extra services zoals: badjassen, slippers, 

koffie/theezetfaciliteiten,  gratis kluisje, minibar met frisdrankjes (bij 

aankomst), iPad/iPodstation, hoofdkussenmenu, toegang tot de twee privé 

zonneterrassen op de 4e verdieping en welkomstpakket. 1x per verblijf vrije 

toegang tot de Spa.

Premium Kamer (ca. 29 m², max. 3 volw.): is identiek aan de Zeezicht Kamer, 

maar gelegen op de 7e of 8e verdieping met fantastisch uitzicht over de 

Atlantische Oceaan. 

Premium Top Kamer (ca. 29 m², min./max. 2 volw.): op de 9e verdieping met 

adembenemend uitzicht over zee en ligbedden op het ruime balkon.

Premium Suite Duplex (ca. 60 m², max. 3 volw.): suite gelegen op de 8e 

verdieping en verdeeld over 2 etages, Op de begane grond een woonkamer met 

balkon met zitje, satelliet-tv, minibar. Badkamer met bad. Boven bevindt zich 

een open slaapkamer met venster, satelliettv, badkamer met douche. Er zijn 

ligbedden op het ruime balkon.

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

naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Zeezicht Kamer   853 776 973 1012

Premium Kamer   1009 962 1169 1199

Premium Top Kamer  1052 1004 1213 1251

Premium Suite Duplex   1052 1004 1213 1251

Gratis nachten: 7=6 bij aankomst op 26/04/21 t/m 09/05/21 en 09/06/21 t/m 16/06/21.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 05/05/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en toeslagen voor allinclusive: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Premium Kamer
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BOHEMIA SUITES & SPA
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

       

Junior Suite Zeezicht

Het acht verdiepingen hoge designhotel Bohemia Suites & Spa is een smaakvolle 

oase te midden van Playa del Inglés en combineert luxe met een levendige 

omgeving. Het adults only hotel is met name geschikt voor ‘free-minded people’ 

en een trendy publiek dat van het leven geniet op ieder niveau. Het strand ligt op 

ca. 300 m en de luchthaven op ca. 32 km afstand.

FACILITEITEN
In de intieme tuin bevinden zich twee bescheiden zwembaden, waarvan 1 

verwarmd en een jacuzzi omringd door terrassen met ligbedden en parasols. 

In de Siam Spa (600 m²) kunt u terecht voor verschillende (Thaise) massages, 

schoonheids- en lichaamsbehandelingen, aromatherapie en Turkse hamam. In 

de Wellness (tegen betaling) is er buiten een verwarmd zoutwaterzwembad en 

een verwarmde whirlpool. Binnen vindt u een Finse sauna, biosauna, stoombad, 

ijsfontein en belevenisdouches. Een watercircuit (vitality pool) en een 24/7 

fitnessruimte. 

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

MyfoodWAYplan kunt u zelf kiezen voor een lunch of diner van 13,00 uur tot 

23,00 uur in alle restaurants.  Het 360º à la carte restaurant met terras serveert 

creatieve, medi terrane gerechten en is gelegen op de bovenste verdieping. Het is 

geopend voor ontbijt, lunch en diner en biedt een adembenemend panoramisch 

uitzicht over de oceaan en de duinen van Maspalomas aan de ene kant en de 

bergen aan de andere kant. De Atelier cocktailbar met livemuziek en DJ’s is 

de perfecte plek voor een prachtige zonsondergang. Naast het zwembad ligt 

de Saffire Poolbar waar u terecht kunt voor een laat ontbijt, kunt lunchen en 

genieten van tropische cocktails. Er is 24-uurs roomservice beschikbaar.

ACCOMMODATIE
De 67 elegante en sfeervolle, modern ingerichte kamers en suites zijn ontworpen 

in warme natuurlijke kleuren met mahoniehouten vloeren en olijfhouten 

meubelen. De kamers beschikken over airconditioning, B&O tv, kluisje, minibar 

en wifi. Badkamer met douche, haardroger, badjassen en slippers. Gasten 

ontvangen een eigen tablet met 4G wifiverbinding om ook buiten het hotel te 

gebruiken.

Deluxe Kamer (ca. 23 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met tuinzicht 

of gedeeltelijk zeezicht. Badkamer met regendouche. Gelegen op lagere 

verdiepingen (1,2,3). Ook boekbaar met zeezicht.

Junior Suite (ca. 46 m², max. 2 volw.): moderne open plan kamer (4e t/m 7e 

verdieping) met verfijnd interieur, espressoapparaat en inloopkast. Ligbed op 

het balkon. Met uitzicht over de tuin. Ook boekbaar met zeezicht.

Corner Junior Suite (ca. 70 m², max. 2 volw.): kleurige kamer gelegen op de 3e, 

4e of 5e verdieping met twee balkons en badkamer met douche en apart toilet. 

Verder een extra toilet en een vrijstaand bad.

Sky Suite (ca. 105 m², max. 2 volw.): stijlvolle en ruimere suite met woon en 

aparte slaapkamer, gelegen op de 6e of 7e verdieping. Badkamer met douche en 

bad. Twee balkons met zee- of duinzicht. 

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

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer   1141 1011 1251 1257

Deluxe Kamer Zeezicht  1249 1111 1374 1384

Junior Suite  1495 1201 1655 1688

Junior Suite Zeezicht  1637 1317 1820 1861

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 18/05/21 t/m 30/06/21 in Junior Suite en Junior Suite Zeezicht.

Vroegboekkorting:  35% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 28/02/21 en 

30% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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FARO LOPESAN COLLECTION HOTEL
DESIGN

       

Art Impression - Superior Kamer

Art ImpressionArt Impression

De naam van het Faro Lopesan Collection Hotel is afgeleid van de iconische 

vuurtoren (Faro) van Maspalomas in het zuiden van Gran Canaria die op slechts 

een steenworp afstand van het hotel ligt. Dankzij de uitstekende locatie aan de 

kust en op korte afstand van het zuidelijke einde van het strand van Maspalomas, 

biedt het hotel een prachtig uitzicht op het bijzondere duinlandschap, de oceaan 

en het strand waarvan het gouden zand zich 6 km uitstrekt richting Playa del 

Inglés. Het hotel met verfijnde architectuur in moderne stijl, kent een aangename 

kosmopolitische sfeer en heeft een elegant en modern interieur. De luchthaven 

van Gran Canaria ligt op ca. 30 km afstand. 

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. Tevens is er een zwembad op het 

ruime dakterras met chill-out gedeelte en fraai uitzicht op zee. Ook is er een 

fitnessruimte en zijn er in de omgeving van het hotel sporten als surfen, tennis 

en paardrijden te beoefenen. In de directe omgeving zijn er verschillende 

golfbanen. Regelmatig live-entertainment. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension is mogelijk. In het 

Ocean Buffet restaurant geniet u van een uitgebreid ontbijtbuffet en tijdens het 

diner worden zowel internationale als regionale specialiteiten geserveerd. Twee 

keer per week is er een themabuffet. Het is tevens mogelijk (tegen een toeslag) 

om à la carte te lunchen in het à la carte restaurant  bar Erizo. Hier kunt u 

kiezen uit een ruim gastronomisch aanbod als ook heerlijke cocktails en andere 

drankjes. De lobby Faro bar met een ontspannen atmosfeer is de perfecte plek 

voor een heerlijk drankje, al dan niet in de open lucht. Op het dakterras, dat u 

bereikt via een glazen panoramische lift, vindt u de Sunset Rooftop Bar, waar de 

zonsondergang een mooie herinnering aan uw vakantie wordt onder het genot 

van een glas wijn of cocktail.  

ACCOMMODATIE
De 179 ruime, comfortabele kamers en junior suites met moderne, 

functionele inrichting beschikken alle over een tweepersoonsbed, schrijftafel,  

airconditioning, smarttv, waterkoker en Nespressoapparaat. Verder wifi, 

minibar en kluisje (alle tegen betaling). Open badkamer met douche, haardroger 

en badjassen. Verder gemeubileerd balkon.

Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): ruime moderne kamer met uitzicht op 

de berg en/of de straat. Tevens te boeken op lagere verdiepingen met zijzeezicht 

als Deluxe View Kamer.

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): identiek aan de Deluxe Kamer met 

zijzeezicht of vuurtorenzicht (1e tot en met 5e verdieping), of met duinzicht of  

met uitzicht op de Meloneras Avenue (4e en 5e verdieping). 

Superior View Kamer (ca. 33 m², max. 2 pers.) : met tuin-, zee- en zwembadzicht.

Junior Suite (ca. 65 m², max. 2 pers.): elegante en comfortabel ingerichte open 

plan suite met woon- en slaapgedeelte. Ruim balkon met 2 ligbedden met 

zeezicht. 

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

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer   1198 837 1007 1039

Deluxe View Kamer   1315 920 1105 1154

Superior View Kamer   1446 1025 1226 1295

Junior Suite   1631 1172 1397 1499

                   

Kamerkorting: 30% bij aankomst op 25/04/21 t/m 09/05/21 en 16/10/21 t/m 31/10/21 indien 30 

dagen voor aankomst geboekt.

Long Stay: 5% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Vroegboekkorting: 25% bij aankomst op 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/12/20, 20% 

indien geboekt van 01/01/21 t/m 31/01/21 en 15% indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21.

Welkomstattentie: Water en fruit bij aankomst op de kamer.

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

viseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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PALM BEACH
DESIGN

    

Tweepersoonskamer

Het Palm Beach hotel heeft een meer dan uitstekende reputatie, een verfijnde 

keuken en vele terugkerende tevreden gasten. Dankzij de bijzondere 

kleurencombinaties en de retro inrichting uit de jaren ‘70 behoort dit hotel tot de 

Designhotelgroep. De architect Alberto Pinto combineerde een fris en kleurrijk 

interieur op eigen wijze met de ronde vorm van het gebouw. Palm Beach heeft 

een elegante, sfeervolle ligging midden in een oase van palmbomen in het zuiden 

van het eiland. Vanwege de unieke atmosfeer, excellente service en ligging is dit 

hotel een uitstekende keuze om vakantie te vieren. Het strand en de beroemde 

duinen en vuurtoren van Maspalomas liggen op korte afstand van het hotel (ca. 

70 m). De luchthaven van Gran Canaria ligt op 36 km afstand en de hoofstad Las 

Palmas met zijn historische centrum op ca. 61 km.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een ruime lichte hal met atrium, receptieruimte, winkeltjes, 

internethoek en zitgelegenheid. In de weelderige tuin liggen een verwarmd 

zwembad en een kinderbad omgeven door een terras met ligbedden en parasols. 

Voor de jongste gasten is er de Pepes Kids Club (4-12 jaar) met onder andere 

een funpool (het hele jaar verwarmd), babybadje, speeltuin en kinderanimatie. 

De Health Garden (toegang vanaf 16 jaar) is de ideale plek om te ontspannen 

en biedt een Turks bad, verwarmd zoutwaterzwembad, zoutgrot en sauna 

(gratis). Verder zijn er thalassotherapie, massagecabines en Rasul en 

Cleopatrabaden. U kunt hier tevens terecht voor verschillende lichaams- en 

schoonheidsbehandelingen en massages. Er is ook een fitnessruimte met 

eventueel een personal trainer. Voor jong en oud zijn er verschillende activiteiten 

zoals schaken op een groot schaakbord in de tuin, jeu de boules, darts, 

tafeltennis, yoga, aquarobics en Tai Chi. ‘s Avonds is er regelmatig een verzorgd 

entertainmentprogramma (vijf maal per week). Verder kunt u tennissen op de (‘s 

avonds verlichte) tennisbaan en is er een tv kamer en bridge tafels. Mocht u een 

huurauto hebben dan is er bij het hotel parkeergelegenheid. Ten slotte krijgen 

gasten korting op hun greenfees voor de drie verschillende golfbanen die in de 

directe omgeving liggen. 

De verzorging is op basis van halfpension. U heeft de keuze uit verschillende 

restaurants en bars. Er is een uitgebreid al fresco ontbijtbuffet in het 

hoofdrestaurant met groot terras. Voor het diner is er vier maal per week een à 

la carte keuzemenu van 4gangen en drie maal per week een barbecuebuffet. 

Voor de kinderen is er een apart kindermenu. Verder beschikt het hotel over 

het à la carte restaurant Esencia dat in Retro stijl is ingericht en traditionele 

mediterrane gerechten serveert, gemaakt van de beste verse lokale producten. 

In de Bodega Tapas bar kunt u terecht voor ‘haute cuisine’ Spaanse hapjes en 

wijnen (beide seizoensgebonden). De Bar Africano met terras is gelegen bij het 

zwembad en serveert onder andere crêpes, zoetigheden of regionale tapas en 

Canarische specialiteiten voor de lunch. De Bar Salon voert u terug naar de 

jaren 70. Hier kunt onder het genot van een drankje of cocktails meerdere malen 

per week van livemuziek of een show genieten. 

Ten slotte is er van 08.00 tot 24.00 uur roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 328 design kamers en suites die alle kleurig en smaakvol zijn 

ingericht en voorzien van airconditioning (afhankelijk van de temperatuur), 

minibar, koffie/theezetfaciliteiten, wifi, telefoon, tv en kluisje. De kamers 

hebben een middelgrote badkamer met douche of bad, haardroger, badjassen 

en slippers. Vanaf kamer Deluxe C ontvangen alle kamers dagelijks een krant. 

De Corner kamer en alle suites hebben tevens een espressomachine op de 

kamer. Balkon met zitje. 

Tweepersoonskamer Superior B + Deluxe C (ca. 25 m², max. 2 volw. + 1 kind 

t/m 12 jaar): gelegen op de 2e t/m 5e (B) resp. 5e t/m 7e etage (C) met tuin, 

zwembad- of zeezicht. Ook boekbaar met verbindingsdeur als Family Kamer 

Superior of Deluxe (max. 2 volw. + 3 kind. t/m 12 jaar).

Corner  Deluxe Kamer (ca. 27 m², max. 2 volw. 1 kind t/m 12 jaar): gelegen op de 

2e t/m 7e etage. Met uitzicht op het zwembad of de tuin.

Junior Suite (ca. 34 m², max. 3 pers.): gelegen op de 5e t/m 7e etage, in open 

plan stijl met zithoek. Uitzicht op de tuin, het zwembad of op zee.

Suite (ca. 37 m², max. 3 pers.): ruime suite gelegen op de 5e t/m 7e etage, open 

plan woon/slaapkamer. Twee balkons met uitzicht op de tuin, het zwembad of 

op zee.



81 - SILVERJET VAKANTIES81 - SILVERJET VAKANTIES81 - SILVERJET VAKANTIES81 - SILVERJET VAKANTIES

Maspalomas | Gran Canaria | SPANJE

Master Suite (ca. 41 m², max. 3 pers.): grote suite gelegen op de 6e en 7e etage 

met luxueuze open plan woon- en slaapkamer. Twee balkons en uitzicht op de 

tuin en het zwembad. 

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

naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Superior B                               1500 1144 1346 1648

Family Superior (o.b.v. 2. volw.)   1500 1144 1346 1648

Corner Deluxe Kamer  1836 1385 1608 1951

Junior Suite  2050 1457 1697 2141

Suite  2271 1626 1872 2387

Master Suite  2937 2023 2320 2999

Extra: bij min 7 nachten verblijf een spa behandeling tijdens uw verblijf (body collection peeling of 

body wrap).

Honeymoon: 5% korting voor de bruid bij min 5 nachten verblijf.

Long Stay: 10% bij min 29 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 15/12/20, 12% 

indien geboekt van 16/12/20 t/m 28/02/21 en 10% indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21. 10% 

bij verblijf van 01/09/21 t/m 31/10/21 indien geboekt van 01/04/21 t/m 30/06/21.

Welkomstattentie:  fruit en mineraalwater op de kamer.

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

of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

HET DESIGN HOTEL PALM BEACH IS VANWEGE DE FANTASTISCHE LIGGING, 

DE UNIEKE SFEER, HET HOGE SERVICENIVEAU EN DE UITSTEKENDE KEUKEN 

ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET.



82 - SILVERJET VAKANTIES82 - SILVERJET VAKANTIES82 - SILVERJET VAKANTIES82 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Gran Canaria | Maspalomas

GRAND HOTEL RESIDENCIA
BOUTIQUE

        DELUXE

Junior Suite

Dit verfijnde boutique hotel straalt al vanaf de ingang exclusiviteit uit en 

kenmerkt zich door de grote rust die er heerst. Verder maken de mooie 

locatie in het zuiden van het eiland, de karakteristieke architectuur en de 

persoonlijke service dit hotel tot een juweeltje van de Seasidegroep. Grand 

Hotel Residencia kan absoluut gerekend worden tot één van de beste hotels van 

Gran Canaria. Het luxueuze hotel is gebouwd in klassieke stijl en is ontworpen 

door de internationaal vermaarde Franse architect en ontwerper Alberto 

Pinto. De 2 verdiepingen tellende gebouwen van het hotel zijn omgeven door 

het maar liefst honderden jaren oude palmenbos van Maspalomas (officieel 

beschermd natuurgebied), hetgeen een sfeer van een kalme en verkoelende 

oase oproept. Het hotel bevindt zich op korte afstand van het zandstrand en het 

duinenlandschap van Maspalomas. De moderne boulevard Meloneras met zijn 

restaurants, bars en winkels ligt op ca. 400 m afstand. Grand Hotel Residencia 

biedt u een zeer speciale vakantie ervaring op Gran Canaria in luxe en comfort. 

De luchthaven ligt op ca. 38 km, Playa del Inglés op ca. 5 km en de hoofdstad Las 

Palmas op ca. 60 km afstand.

FACILITEITEN
Het intieme Grand Hotel Residencia beschikt over een sfeervolle receptie, 

restaurant, bibliotheek met internetfaciliteiten en bordspelen, bridgeruimte, 

fitnessruimte, kapsalon en boetiekjes. Verder een tropische tuin met daarin 

een verwarmbaar zoutwaterbad met apart babybad, met groot zonneterras. 

Hier vindt u comfortabele loungestoelen en parasols die uitnodigen om te 

ontspannen en van de zon te genieten. Ook is er een poolbar aanwezig. In 

de directe omgeving van het hotel bevinden zich 3 golfbanen waarvan de 

dichtstbijzijnde op ca. 2 km afstand ligt. Het “Campo de Golf Maspalomas” is een 

unieke baan met goed onderhouden greens en een adembenemend landschap, 

geÏllustreerd door de bekende duinen van Maspalomas. Gasten krijgen korting 

op de greenfees. Verder kunt u uw huurauto parkeren in een ondergrondse 

parkeergarage (kosteloos). Babysitservice op aanvraag. 

Grand Hotel Residencia kent een professionele Spa & Wellness onder 

medisch toezicht. U kunt hier (kosteloos) ontspannen in bijvoorbeeld de Finse 

sauna, het stoombad, zoutgrot of het verwarmde zoutwaterbad. Diverse 

behandelingen zoals thalassotherapie, Aziatische massages, hydromassage 

en schoonheidsbehandelingen zijn (tegen betaling) mogelijk in één van de 8 

behandelkamers. De fitnessruimte beschikt over moderne cardioapparatuur. 

Met een personal trainer (op aanvraag) kunt u snel en effectief uw conditie 

verbeteren. Verder zijn er mogelijkheden voor onder meer Tai Chi, yoga en 

aquarobics in het naastgelegen Palm Beach Hotel.

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

de overige maaltijden heeft u de keuze uit de volgende restaurants en bars. 

Grand Hotel Residencia: ontbijt in buffetvorm en diner. Dit restaurant (met 

airconditioning) heeft een uitstekende keuken waar dagelijks verschillende 

4gangenmenu´s of à la carte diners en 2x per week een themabuffet of 

barbecue worden geserveerd. U kunt ook van uw diner genieten buiten op het 

terras, onder de sterrenhemel met uitzicht op de duinen en bergen van Gran 

Canaria. Poolbar: voor een lunch à la carte. Snacks, lichte maaltijden en tapas 

worden hier het gehele jaar geserveerd. Pianobar: gelegen onder het restaurant. 

Een ideale ontmoetingsplaats voor een cocktail of een glas wijn met livemuziek.

ACCOMMODATIE
De in totaal 94 stijlvolle kamers en suites van het Grand Hotel Residencia 

zijn in Spaanskoloniale stijl ingericht en alle voorzien van airconditioning, 

verwarming, wifi, tv, telefoon, minibar, espressoapparaat, theezetfaciliteiten 

(op aanvraag), kluisje en 2 telefoons. Comfortabele badkamer, apart toilet, 

haardroger en badjassen. De badkamers op de begane grond beschikken over 

vloerverwarming. Alle kamers en suites hebben een fraai houten balkon of 

terras met zitje of een (afgeschermde) patio met stijlvolle teakhouten meubelen. 

Enkele kamers zijn aangepast voor mindervalide gasten.

Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): luxueus ingerichte kamer. 

Badkamer met bad/douche (Superior B (behalve 2 kamers die alleen douche 

hebben) en Deluxe C bad met jacuzzi met comfortabele instapdeur). Deze kamer 

is boekbaar met landzicht (Standard A)  of tuin/duinzijde (Superior B) of met 

zwembadzicht (Deluxe C). 

Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon/slaapkamer 

met exclusieve design meubels, badkamer met jacuzzibad en aparte douche. 

Uitzicht op de tuin, het zwembad of het land.
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Tweepersoonskamer

Master Suite (ca. 65 m², max. 4 pers.): woonkamer met slaapgedeelte, 

slaapkamer, 2 tv’s, dvdspeler, 1 hifiset. In de badkamer bevindt zich een aparte 

douche en een hydromassagebad. Verder beschikt deze suite over een ruim 

terras met tuin- of zwembadzicht.

Presidential Suite (ca. 78 m², max. 4 pers.): deze exclusieve en ruime suite 

beschikt over een privétuin van ca. 400 m² en is voorzien van een slaapkamer, 

woonkamer met zit- en eetgedeelte, badkamer, inloopkast en een extra 

terras. Ook te boeken met 2 slaapkamers (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).

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

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer type A  2179 1520 1811 2405

Tweepersoonskamer type B  2393 1702 2025 2706

Tweepersoonskamer type C  2754 1961 2306 3126

Junior Suite  3263 2304 2705 3700

Master Suite (o.b.v. 4 pers.)  3388 2421 2836 3887

Extra: Bij min 7 nachten verblijf  1 spa behandeling tijdens verblijf.

Welkomstattentie: fruit en mineraalwater bij aankomst op de kamer.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.



84 - SILVERJET VAKANTIES84 - SILVERJET VAKANTIES84 - SILVERJET VAKANTIES84 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Gran Canaria | Meloneras

LOPESAN COSTA MELONERAS
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       SUPERIOR

Het Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino is een groots 

vakantieresort met een prachtige ligging aan zee en vele faciliteiten en 

activiteiten voor jong en oud. U kunt hier heerlijk relaxen bij een van de 

zwembaden, gebruik maken van de grootste en meest uitgebreide Spa van 

Gran Canaria of meedoen aan één van de vele sportieve activiteiten die door 

het hotel worden georganiseerd. Costa Meloneras is uitstekend geschikt voor 

gezinnen met kinderen of voor een sportieve en ontspannen vakantie. Het 

opvallende hotel is in Canarisch-koloniale stijl opgezet en ligt in het zuiden 

van Gran Canaria naast de vuurtoren van Maspalomas. Het resort is door een 

wandelboulevard gescheiden van de Atlantische Oceaan. De directe omgeving 

van het hotel is bijzonder levendig met winkels, bars en restaurants. Het 

strand en de duinen van Maspalomas liggen op ca. 300 m. De luchthaven van 

Las Palmas bevindt zich op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
Voor het hotel ligt een weelderige, subtropische tuin met fonteinen, welke  

‘s avonds worden verlicht, waardoor er een mooi schouwspel ontstaat. 

De zeer ruime lobby met warme kleuren en vele zitjes, diverse boetieks 

en bars is spectaculair. De tussen het hotel en de boulevard gelegen tuin 

van maar liefst 76.000 m² telt meer dan 700 palmbomen. Aan de zeezijde 

vindt u 4 zwembaden (waarvan 2 verwarmbaar en 1 voorzien van een 

kunstmatig aangelegd strand), verschillende watervallen, jacuzzi’s en een 

kinderbad. Diverse zonneterrassen met ligbedden en parasols. Tevens een 

putting green, jeu de boules, fitnessruimte, tafeltennis en shuffleboard. 

Ook 4 tennisbanen, internationale Tennis Academy, minigolf, biljart en 

paddletennisbaan (alle tegen betaling). In de directe omgeving verschillende 

watersportmogelijkheden zoals windsurfen, zeilen en duiken (tegen betaling). 

Het Lopesan Costa Meloneras Resort biedt zowel overdag als in de avonduren 

een animatieprogramma voor jong en oud (6x per week). Voor de kinderen is 

er een miniclub (4-12 jaar) met animatie. Gameroom. Babysit op aanvraag. 

Verder is er een golfdesk voor het reserveren van tee times op de golfbanen van 

Maspalomas, Meloneras (gratis shuttletransfer) en Salobre Golf. U kunt hier 

ook korting krijgen op de greenfees. Het resort heeft een modern Spacenter, 

genaamd Corallium Spa Costa Meloneras (3.500 m², toegang vanaf 18 jaar en 

tegen betaling) met een hydrocircuit met Afrikaanse sauna, 2 stoombaden, 

ijsgrot, Kneippbad, hamam, Himalaya zoutwatergrot en buitenzwembaden. 

Verder is er een beautycenter met verschillende behandelkamers voor diverse 

massages en schoonbehandelingen. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Halfpension is mogelijk. U heeft de keuze uit de volgende restaurants: 

Atlantico en Alameda: voor halfpensiongasten, ontbijt en diner in buffetvorm 

met verschillende themaavonden. La Toscana is een exclusief à la carte 

restaurant met traditionele Italiaanse gerechten. El Churrasco en Las Rías: 

gesitueerd aan beide zijden van de waterval aan de wandelpromenade, voor 

lunch en diner. Las Rías biedt specialiteiten van rijst, zeevruchten en verse 

vis. El Churrasco: grillrestaurant met terras gespecialiseerd in Aberdeen 

Angusvlees met meer dan 100 rode en witte wijnen. Central bar: gelegen in 

de hal van het hotel met pianomuziek en met wifi. Roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 1136 kamers en suites, verdeeld over verschillende 

gebouwen van maximaal 8 verdiepingen, alle voorzien van een marmeren 

vloer, airconditioning, tv, telefoon, wifi, minibar en huurkluisje. Alle kamers 

hebben een compleet ingerichte badkamer met aparte douche, haardroger 

en badjassen. 

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): balkon of terras met zitje. Ook 

boekbaar met tuin-/zwembadzicht of als minder gunstig gelegen Economy 

Kamer (max. 2 volw.). Tevens boekbaar als Tweepersoonskamer Familie (ca. 

27 m², max. 3 volw. + 1 kind).

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): gelegen op de bovenste verdiepingen. 

Met zeezicht.

Deluxe Pool Kamer (ca. 32 m², max. 3 pers.): ruimere kamer met sofa. Gelegen 

op de begane grond met terras met zitje en ligbedden. Met toegang tot het 

Ladon zwembad.

Junior Suite (ca. 51 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): aparte 

woon- en slaapkamer, in de woonkamer een sofabed en zitje. Balkon of terras 

met zitje.

Senior Suite (ca. 64 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

grotendeels identiek aan de Junior Suite, maar met een ruimere badkamer 

met hydromassagebad en in de woonkamer een groot sofabed. Met zeezicht.

Superior Suite (ca. 70 m², max. 2 pers.): met houten vloer, woonkamer, 
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slaapkamer met extra tv, inloopkast, badkamer met jacuzzi en aparte douche. 

Groot terras met ligbedden en zitje. Met zeezicht.

Royal Suite (ca. 225 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

woonkamer met houten vloer, 2 slaapkamers, 2 marmeren badkamers, groot 

balkon van ca. 90 m² (limousineservice binnen Nederland inbegrepen). 

Bij verblijf in een Deluxe Kamer of één van de Suites ontvangt u extra services 

(Unique by Lopesan): waaronder exclusieve checkin/out, ‘Dine around’, ‘Early 

breakfast’, eenmaal per volwassene per verblijf toegang tot het Wellness Center, 

ontbijt voor Senior Suites, Superior Suites en Presidential Suites in La Toscana 

met tafelservice. Ontbijt voor Deluxe Kamers en Junior Suites in El Portico in 

buffetvorm. Exclusief gedeelte bij één van de zwembaden met comfortabele 

ligbedden en toegang tot de exclusieve lounge, voor drankjes en snacks. In de 

kamer premium amenities, twee flesjes wijn bij aankomst, Nespressoapparaat 

met cupjes en een waterkoker met theefaciliteiten. Gratis kluisje.

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

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  940 805 981 949

Tweepersoonskamer Familie  1052 941 1139 1123

Deluxe Kamer  1246 1151 1381 1380

Junior Suite  1356 1246 1491 1496

Kamerkorting: 30% bij aankomst op 25/04/21 t/m 09/05/21 en 16/10/21 t/m 31/10/21 indien 30 

dagen voor aankomst geboekt. Long Stay: 5% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar of ouder. 

Vroegboekkorting: 25% bij aankomst op 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/12/20, 20% 

indien geboekt van 01/01/21 t/m 31/01/21 en 15% indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21.

N.B. Het hotel is bezig met een complete renovatie. Derhalve is de beschrijving van zowel de facilitei-

ten als de kamers onder voorbehoud. Ten tijde van de productie van de brochure was e.e.a. nog niet 

definitief. Voor nadere informatie raadpleeg uw reisagent of onze afdeling verkoop. 

Tweepersoonskamer
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LOPESAN BAOBAB RESORT
FAMILY | GOLF

    

Superior Kamer

Als inspiratiebron voor het Lopesan Baobab Resort heeft het mysterieuze en 

kleurrijke Afrika gediend, waarbij de landschappen en cultuur van dit continent 

zijn gebruikt om een unieke atmosfeer en uitstraling te scheppen. Daarbij is 

gebruik gemaakt van veel hout en andere natuurlijke materialen. Het Baobab 

Resort heeft alles wat u  van een vijfsterrenresort mag verwachten: modern, 

trendy, uniek en geschikt voor het hele gezin. De prachtige omgeving en de 

aangename temperatuur gedurende bijna het gehele jaar, nodigen uit om te 

genieten van de unieke sfeer en vele activiteiten. Het resort met een spectaculaire 

architectuur biedt een mooi uitzicht over de Atlantische Oceaan, de zandduinen, 

de palmenoase of het berglandschap van Gran Canaria en ligt in een grote 

aangelegde subtropische tuin met vijvers en watervallen. De blikvanger is een 

enorme houten brug, gebouwd over een grote waterpartij. Het resort ligt ideaal 

in het centrum van Maspalomas/Meloneras met in de nabijheid de historische 

vuurtoren, de duinen en de promenade met vele winkels, bars en restaurants. 

Op korte afstand liggen verschillende golfbanen. Het winkelcentrum Varadero 

ligt op  ca. 250 m en de luchthaven van Las Palmas op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
Ruime, fraaie lobby met receptie in exotische stijl, gratis wifi, lounge en winkel. Er 

is een indrukwekkend zwembadlandschap dat bestaat uit meerdere zwembaden 

met verschillende temperaturen, waaronder een relaxation zwembad, ‘slow 

river’ zwembad, waterval zwembad, zwembad met watergrotten en een 

zwembad met 2 kunstmatig aangelegde stranden die op harmonieuze wijze 

geïntegreerd zijn in de ‘Afrikaanse’ omgeving. De zwembaden zijn omringd 

door terrassen met ligbedden en parasols. Dé ontmoetingsplek voor jong en 

oud met verschillende shows en entertainment is de gezellige bar Dodori. 

Voorts zijn er een fitnessruimte, een multifunctioneel sportveld en een kapper 

met schoonheidssalon. De Kids Club van Lopesan, Panchi World (van 4 tot 12 

jaar), is ingericht in Afrikaanse stijl en is een kinderparadijs dat de jonge gasten 

een onvergetelijke vakantie bezorgt. Er is onder meer een kinderzwembad 

met glijbaan. Panchi World staat onder leiding van een professionele staf. 

Verder kunt u in de directe omgeving tennis of minigolf spelen. De verzorging 

is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Het ontbijt en diner 

worden aangeboden in de buffetrestaurants Baobab en Marula. Het à la carte 

grillrestaurant Pili Pili bij het zwembad serveert barbecuegerechten, terwijl 

u voor Afrikaanse specialiteiten in een persoonlijke ambiance terecht kunt in 

het à la carte restaurant Akara. Er zijn diverse bars voor koffie, versgeperste 

vruchtensappen of overheerlijke cocktails, zoals de Richard Burton Bar. In deze 

bar worden naast drankjes ook gebakjes en snacks geserveerd. In de lobbybar 

Samuel Baker kunt u cocktails en koffie bestellen. Verfrissende drankjes zijn te 

verkrijgen bij Mungo Park bij het zwembad. Andere gelegenheden zijn de Henry 

Stanley Bar bij de grot en de Dodori Bar op de begane grond van de Afrika Lodge. 

Ten slotte biedt het resort roomservice.

ACCOMMODATIE
Het Resort telt in totaal 677 ruime kamers en suites die bestaan uit een 

indrukwekkende mengeling van modern ontwerp, exclusieve apparatuur en 

Afrikaanse elementen, gedecoreerd in zachtbruine kleuren. Voorzien van 

airconditioning, flatscreentv, telefoon, huurkluisje, minibar en wifi. Badkamer 

met bad en aparte douche, haardroger, badjassen, slippers (in de Suites) en 

balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 34 m², max. 3 pers.): elegante, ruime kamer met 

balkon en zitje. De tv kan worden weggeschoven achter een paneel. Ook 

boekbaar met tuin/ zwembadzicht of als minder gunstig gelegen Economy 

Kamer (max. 2 volw.).

Superior Kamer (ca. 51 m², max. 3 pers.): ruimere kamer gelegen op de bovenste 

verdieping. Met tuin/zwembadzicht.

Family Kamer (ca. 42 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): met twee 

queensizebedden (1,50 m breed) en een sofabed. 

Pool Access Kamer (ca. 34 m², 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): gelegen op de 

begane grond met directe toegang tot het zwembad.

Deluxe Plungepool Kamer (ca. 34 m², max. 3 pers.): gelegen op dezelfde 

verdieping als de receptie met plungepool en ligbedden.

Junior Suite (ca. 56 m², max.  3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): met 

afgescheiden woon en slaapgedeelte met 2 plasmatv´s . Met tuin/

zwembadzicht of bergzicht.

Senior Suite (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): ruimere 

suite met woonkamer met sofabed, aparte slaapkamer en groot balkon met fraai 

uitzicht. Badkamermet een groter bad. Met tuin/ zwembadzicht of bergzicht. 

Royal Suite (ca. 220 m², max. 4 pers.): ruime suite  met Afrikaanse accenten. 
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Superior Kamer

Deluxe Plungepool Kamer

Woonkamer met eetgedeelte en als extra een gastentoilet. Verder zijn er twee 

slaapkamers, een met kingsizebed en een met twee bedden, beide met eigen 

badkamer. Ruim balkon met jacuzzi met fraai uitzicht (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen).

Bij verblijf in een Deluxe Plungepool Kamer, de Superior Kamer of één van de 

Suites ontvangt u extra services (Unique by Lopesan): waaronder exclusieve 

checkin/out, ‘Dine around’, ‘Early breakfast’, eenmaal per volwassene 

per verblijf toegang tot het Wellness Center van Costa Meloneras, ontbijt in 

een exclusief gedeelte, exclusief gedeelte bij één van de zwembaden met 

comfortabele ligbedden en toegang tot de exclusieve lounge, voor drankjes 

en snacks. In de kamer premium amenities, twee flesjes wijn bij aankomst, 

Nespresso apparaat met cupjes en een waterkoker met theefaciliteiten. Gratis 

kluisje.

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

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  960 746 923 892

Superior Kamer  1541 1189 1431 1438

Family Kamer  1100 1051 1275 1269

Pool Access Kamer  1308 1099 1331 1328

Junior Suite  1590 1251 1509 1522

Kamerkorting: 30% bij aankomst op 25/04/21 t/m 09/05/21 en 16/10/21 t/m 31/10/21 indien 30 

dagen voor aankomst geboekt. Long Stay: 5% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder. Welkomstattentie: Water en fruit bij aankomst op de kamer.

Vroegboekkorting: 25% bij aankomst op 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/12/20, 20% 

indien geboekt van 01/01/21 t/m 31/01/21 en 15% indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21.

     

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

Dit in traditioneel Canarische stijl gebouwde hotel behoort tot dezelfde hotel

groep als het nabijgelegen hotel Lopesan Costa Meloneras en het Lopesan 

Baobab Resort. Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso Corallium is een 

uitstekende aanwinst in de standaard vijfsterrencategorie vanwege zijn ligging, 

bijzondere infrastructuur en architectuur. Het hotel is zeer geschikt voor een 

ontspannen vakantie met het hele gezin. Dit bijzondere resort is gebouwd op 

een terrein van ruim 56.000 m² en gelegen in het zuidelijke gedeelte van Gran 

Canaria, door de wandelpromenade van de Atlantische Oceaan gescheiden. Via 

deze promenade bereikt u de op ca. 800 m gelegen vuurtoren van Maspalomas 

en boulevard met vele winkels en eetgelegenheden. Het bekende strand van 

Meloneras ligt op ca. 300 m afstand. Lopesan Villa Del Conde reflecteert diverse 

traditionele Canarische bouwstijlen, waarvan de hangende houten balkonnetjes, 

de receptie en lobby prachtige voorbeelden zijn. De indrukwekkende en grootse 

entree is een exacte replica van de neoklassieke kathedraal van Aguïmes, één 

van de oudste dorpen op Gran Canaria, en heeft twee torens, een klokkentoren 

en een centrale koepel. Ook in de lobbybar kunt u deze architectuur bewonderen 

onder het genot van een heerlijk koel drankje of een typisch Spaanse koffie 

met uitzicht over het centrale pleintje. De gehele façade is vervaardigd van 

natuursteen afkomstig van het eiland. De luchthaven ligt op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
Het resort heeft een grote receptie, imposante lobby met zitjes, loungebar en een 

pub. Gratis wifi op het centrale plein. In de prachtig aangelegde tuinen met een 

grote diversiteit aan subtropische en Canarische planten liggen 5 zwembaden, 

waarvan 2 verwarmbaar en 1 met zoutwater, omgeven door zonneterrassen met 

ligstoelen en parasols. Voorts een kinderzwembad (verwarmbaar), 3 jacuzzi’s en 

een saladegrill restaurant bij het zwembad. Verder is er een verlichte tennisbaan 

en biljart (tegen betaling), een putting green en fitnessruimte. Tennisles mogelijk. 

Op het centrale plein, de boulevard El Patio bevinden zich boetiekjes. Voor de 

kinderen (4 t/m 12 jaar) is er een miniclub met kinderzwembad en animatie. 

Babysit op aanvraag. ‘s Avonds biedt het hotel diverse shows en entertainment 

met livemuziek. Rondom dit plein bevinden zich alle restaurants en bars, zodat 

u tijdens het eten of een drankje kunt genieten van de muziek en van de shows. 

Er is een kosteloze transfer naar de golfbanen van Meloneras en Maspalomas, 

waar u korting op de greenfees krijgt (reservering via het hotel). In de omgeving 

kunt u ook fietsen, surfen of duiken (tegen betaling). Villa Del Conde heeft een 

uitgebreid thalassotherapiecenter (tegen betaling) waar u terecht kunt voor een 

ontspannende massage en diverse schoonheidsbehandelingen. Het  centrum 

beschikt over een binnenzwembad (met zeewater), ijsdouches, sauna, baden 

met waterstralen en een floatingbad. Tevens meditatie en relaxruimte. Vanuit 

de stijlvol gedecoreerde behandelkamers geniet u van een prachtig uitzicht over 

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

Voor de overige maaltijden heeft u de keuze uit de volgende restaurants: La 

Plaza: buffetrestaurant met terras en showcooking. Geopend voor ontbijt en 

diner.  Alpendre: saladegrillrestaurant voor de lunch bij de zwembaden. Ovo 

is het à  la carte restaurant met internationale gerechten. Akoran: lobbybar 

met uitzicht over het centrale pleintje. Tizziri: lounge bar en La Azotea, poolbar. 

Roomservice.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 561 kamers en suites verdeeld over verschillende 

gebouwen met maximaal 7 verdiepingen en alle voorzien van liften. De kamers 

en suites zijn modern ingericht met stenen of houten vloeren (Suites) en voorzien 

van airconditioning, telefoon, huurkluisje, minibar, wifi, schrijftafel, inloopkast, 

satelliet-tv, een zithoek en een balkon of terras met zitje. Compleet ingerichte 

badkamer met toilet, bidet, bad, aparte douche, badjassen en haardroger.

Tweepersoonskamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): ruime kamer met balkon en zitje. 

Eventueel ook te boeken met zeezicht. Ook boekbaar als minder gunstig gelegen 

Economy Kamer (max. 2 volw.).

Deluxe Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): gelegen op de bovenste verdieping. Met 

panoramisch resort- en zeezicht. Balkon met ligbedden en parasol.

Junior Suite (ca. 80 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): als de 

Tweepersoonskamer, maar ruimer en met een aparte salon (niet afsluitbaar), 

dvd-speler, extra tv en internetaansluiting.

Senior Suite (ca. 96 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): als de 

Junior Suite, maar ruimer. Groot balkon met ligstoelen, parasol, zitje en zeezicht.

Superior Suite (ca. 96 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): met 

houten vloer, woonkamer, slaapkamer met extra tv, inloopkast, badkamer met 

aparte hydromassage douche. Groot terras met ligbedden, parasol, zitje en 

jacuzzi.
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Royal Suite (ca. 100 m², max. 4 volw.): met houten vloer, woonkamer, 2 

slaapkamers met en suite marmeren badkamers, groot balkon van ca. 50 m² 

met ligbedden (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Bij verblijf in een Deluxe Kamer of één van de Suites ontvangt u extra services 

(Unique by Lopesan): waaronder exclusieve checkin/out, ‘Dine around’, ‘Early 

breakfast’, eenmaal per volwassene per verblijf toegang in het Wellness Center, 

ontbijt in een exclusief gedeelte, Exclusief gedeelte bij één van de zwembaden 

met comfortabele ligbedden en toegang tot de exclusieve lounge, voor drankjes 

en snacks. In de kamer premium amenities, twee flesjes wijn bij aankomst, 

Nespresso apparaat met cupjes en een waterkoker met theefaciliteiten. Gratis 

kluisje.

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

en naar Gran Canaria, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  963 821 994 970

Tweepersoonskamer Zeezicht  1078 911 1096 1081

Deluxe Kamer  1445 1188 1416 1427

Junior Suite  1591 1256 1493 1510

Senior Suite  1971 1576 1860 1893

Superior Suite  3367 2863 3330 3372

Kamerkorting: 30% bij aankomst op 25/04/21 t/m 09/05/21 en 16/10/21 t/m 31/10/21 indien 30 

dagen voor aankomst geboekt. Long Stay: 5% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder. Welkomstattentie: Water en fruit bij aankomst op de kamer.

Vroegboekkorting: 25% bij aankomst op 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/12/20, 20% 

indien geboekt van 01/01/21 t/m 31/01/21 en 15% indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21.

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT RESORT IS IDEAAL VANWEGE DE RUIME KEUZE AAN ZWEMBADEN EN HET 

UITSTEKENDE THALASSOTHERAPIECENTER, VELE FACILITEITEN EN FRAAIE 

UITZICHT OVER DE KUSTLIJN.

Tweepersoonskamer
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TENERIFE & LA GOMERA

Vanwege het heerlijke klimaat met een gemiddelde temperatuur van ca. 23 °C wordt Tenerife wel ‘het eiland van de eeuwige lente’ genoemd. 

Het eiland is dan ook bijzonder populair, niet in de laatste plaats vanwege de vele uitstekende resorts.

AUTOHUUR

Op Tenerife en La Gomera bieden wij de hotels 

inclusief privétransfers aan, m.u.v. Las Terrazas de 

Abama, welke inclusef auto is. Uiteraard is het ook 

mogelijk bij de overige accommodaties een huurauto 

bij te boeken, in aanvulling of ter vervanging van de 

privétransfers

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP TENERIFE HEBBEN VOORAL HET 

BAHIA DEL DUQUE EN THE RITZ-CARLTON, ABAMA 

ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA’S 92-93 EN 108-109.

TENERIFE
Vanaf de zuidelijke luchthaven van Tenerife bereikt u 

allereerst Playa de las Américas, een druk bezochte 

toeristenplaats. Direct ten noorden hiervan strekt 

zich de mondaine Costa Adeje uit, met verschillende 

witte stranden. 

Niet ver van de levendige jachthaven Puerto Colon 

bieden wij het gezellige hotel Jardin Tropical. 

Aan Playa Fañabé kozen wij voor het Jardines  

de Nivaria met zijn art-deco-elementen en aan 

Playa del Duque dienen het kleinschalige Iberostar 

Grand El Mirador, het sprookjesachtige Bahia del 

Duque met een apart villagedeelte en Iberostar 

Selection Anthelia & Grand Salomé zich aan. Dit 

laatste complex bestaat feitelijk uit twee hotels: 

Anthelia voor gezinnen met kinderen en Salomé 

louter voor volwassenen. 

Op een heuvel boven Playa del Duque liggen de 

moderne en trendy Baobab Suites.

In La Caleta, ten noorden van Playa del Duque, 

selecteerden wij het elegante Sheraton La Caleta 

en het villacomplex Hotel Suite Villa María. Langs 

de kust van La Caleta 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 

luxueus verblijf, dan raden wij de Royal Garden 

Villas aan, gelegen naast de golfbaan Costa Adeje. 

Tevens vindt u hier het fraaie hotel Royal River.  

Voor een luxueus verblijf kunt u zowel terecht in The 

Ritz-Carlton, Abama Golf & Spa Resort, suitehotel  

Las Terrazas de Abama - beide ca. 10 kilometer 

ten noorden van de Costa Adeje of in het Gran Meliá 

Palacio de Isora & Red Level in het nabijgelegen 

plaatsje Alcala.

LA GOMERA
La Gomera is een van de kleinere eilanden van 

de archipel en bestaat vooral uit een afwisselend 

berglandschap met fraaie natuur. Hier komt men 

vooral om van de rust te genieten. Playa de Santiago 

is een bekende badplaats waar zich het hotel Jardin 

Tecina bevindt met zijn in lokale bouwstijl gebouwde 

bungalows.

Santa
CruzPuerto

de la Cruz

Guía
de Isora

Adeje
San

Sebastian

Villa Maria

Royal Garden Villas
Royal River

Baobab Suites

Sheraton
la Caleta

Abama
Las Terrazas de Abama

El Mirador
Bahia del Duque

Anthelia & Salome
Jardines de Nivaria

Jardin Tropical

Gran Melià
Palacio de Isora

Corales Beach
Corales Suites

Jardin Tecina

Tenerife

La
Gomera

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

Dagtemperatuur in °C 20 20 21 22 23 25 27 28 27 25 23 21

Watertemperatuur in °C 18 17 18 19 20 21 23 24 24 22 20 19

Zonne-uren per dag 6 7 7 8 9 10 11 11 9 7 6 6

Dagen met enige neerslag 3 3 2 1 0 0 0 0 0 2 4 3
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VILLAS BAHIA DEL DUQUE
 CULINAIR | WELLNESS

        DELUXE

Deze unieke en zeer bijzondere villa’s zijn tegen een heuvel gebouwd en liggen 

naast het bekende, op de volgende bladzijden beschreven Hotel Bahia del 

Duque. Het intieme resort is er in geslaagd om lokale tradities, bouwstijlen en 

sfeer te combineren met luxe en een uitstekende service. De villa’s zijn nog 

prestigieuzer en vindingrijker ontworpen dan alles wat Bahia del Duque tot nu 

toe te bieden had. De tekst ‘live the difference’ past dan ook uitstekend bij dit 

exclusieve complex. De luchthaven ligt op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Receptie met open-air patio en solarium. Groot zwembad met zonneterrassen, 

ligbedden en parasols. Uiteraard kunt u gebruik maken van alle faciliteiten, 

restaurants en bars van het hotel Bahia del Duque. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Uw ontbijt wordt geserveerd in de 

Reception Room. Het is ook mogelijk om het ontbijt in uw villa te laten serveren 

door uw butler. Voor de overige maaltijden kunt u uit meerdere restaurants 

kiezen, zoals genoemd op de volgende pagina’s. Bij de villa’s hoort nog een 

aparte Snackbar met lichte snacks en salades.

ACCOMMODATIE
De in totaal 40 luxe villa’s zijn gelegen op een ca. 50.000 m² groot terrein en 

ingericht door de bekende binnenhuisarchitect Pascual Ortega. Alle villa’s 

hebben een ruime sfeervolle woonkamer, 1 of 2 slaapkamers (kingsizebed) en 

zijn voorzien van magnetron, airconditioning, telefoon, kluisje, tv, cd- en dvd-

speler, hifi-set en wifi. Zeer fraaie en ruime badkamer met bad en douche, apart 

toilet, haardroger, badjassen en slippers. 

Elke villa heeft een ruim terras, waarvan sommige met een fraai beplante tuin. 

Verder een klein privézwembad met zonneterras, ligbedden, parasol en zitje. 

Uitzicht over de Costa Adeje. 

Naast de 24-uurs roomservice beschikt u over een butler die het u geheel naar 

de zin maakt. U kunt verder gebruik maken van de buggyservice binnen het 

complex.

Villa Las Palmeras (ca. 103 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 1 

slaapkamer met groot terras (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Villa Las Retamas (ca. 170 m², max. 3 pers.): terras van ca. 86 m², 1 slaapkamer. 

Enkele in duplexstijl (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Villa Las Mimosas (ca. 194 m², max. 5 pers.): terras van ca. 246 m², 2 slaapkamers 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen). 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Las Palmeras   3417 4109 4219 4249

las Retamas (o.b.v. 3 volw.)  2809 3373 3483 3493

Las Mimosas (o.b.v. 4 volw.)  4555 5855 5972 5942

Extra: 1 x gratis vastgestelde lunch in de Beach Club (incl. lokale wijn en water), 1 x gratis toegang tot 

de Spa en Aqua di Parma set in de Villa.

Honeymoon: 10% korting voor beide personen.

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij aankomst op 01/05/21 t/m 15/05/21.

Seniorenkorting: 10% bij 59 jaar en ouder bij verblijf van 01/04/21 t/m 10/05/21 en 10% bij 56 jaar 

en ouder bij verblijf van 11/05/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 25% bij aankomst op 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21 en 

20% indien geboekt voor 30/04/21.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure..
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BAHIA DEL DUQUE
FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

Bahia del Duque heeft een sprookjesachtige architectuur, hetgeen de bijzondere 

sfeer creëert waarin de veeleisende gast zich snel thuis zal voelen, zeker ook 

door de luxe en kwaliteit die dit hotel biedt. Een aangenaam verblijf met veel 

sport- en ontspanningsactiviteiten voor jong en oud en culinaire verrassingen 

in een van de beste hotels die Tenerife rijk is. Het motto van het hotel is ‘live the 

difference’. Het luxueuze hotel is uniek gebouwd in de vorm van een dorp met 

klassieke Canarische en koloniale architectonische invloeden. Bahia del Duque 

ligt direct aan het Duque-strand, dat via de wandelpromenade te bereiken is. De 

luchthaven ligt op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Een riante, uiterst sfeervolle lounge met subtropische bomen, planten, grote 

volière en een gezellige bar met terras. Winkelgalerij met diverse boetieks, 

fitnessruimte, internetcafé. In de subtropische tuin treft u vier zwembaden aan 

(twee verwarmbaar en twee met zeewater), omgeven door zonneterrassen, 

ligbedden en parasols. Voorts een kinderzwembad, speeltuin, Mini Club (4-12 

jaar, gehele jaar geopend) en een minidisco. Babysit is op aanvraag. 

Meerdere keren per week soft animatie en/of muziek- of dansshows. Op het 

strand ligstoelen, beachvolleybal, jetskiën en parasailing (tegen betaling). 

Golfbanen op 3 resp. 20 km. Tegen betaling kunt u gebruik maken van de 

tennisbanen, squashbaan, pitch & putt en mountainbikes, alsmede verschillende 

excursies boeken. 

In het Spa & Thalassotherapiecenter (tegen betaling) kunt u terecht voor 

allerlei schoonheidsbehandelingen en massages. De Spa is verdeeld over drie 

verdiepingen met een totale oppervlakte van 3500 m² en biedt een thermaalcircuit 

met solarium (buiten), sauna, 20 behandelkamers, aparte ontspanningsruimtes 

voor dames en heren, beauty- en kapsalon, ruimte voor onder meer pilates en 

kinesis met persoonlijke trainer. Hier vindt u de modernste faciliteiten op het 

gebied van ontspannen en relaxen. Het openlucht Spa Café biedt een uitgebreide 

keuze aan verse, gezonde maaltijden. De Thai Room Plaza is het concept voor 

de zintuigen en beschikt over een Spacircuit, Thai massagekamer, aroma bar en 

een Thai Tonic Buffet. 

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

biedt in totaal 9 (seizoengebonden) specialiteitenrestaurants. Wij noemen het 

steak house Vasco Sua, het Italiaanse La Trattoria met een warme sfeer en 

uitstekende kaart en het Franse à la carte restaurant La Brasserie. El Bernegal 

biedt een grote verscheidenheid aan themabuffetten voor ontbijt en diner. La 

Hacienda voor internationale gerechten en Mexicaanse specialiteiten. Alisios 

Market Food serveert lokale en internationale gerechten gemaakt van verse 

lokale producten en Sensu is er voor Japanse specialiteiten. Café la Bahia 

serveert snacks voor de lunch, in de Beach Club staan mediterrane specialiteiten 

op de menukaart. 24 uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Bahia del Duque heeft 346 kamers en suites, verspreid over verschillende 

gebouwen. Alle zijn voorzien van airconditioning, zithoek, wifi, tv, telefoon, 

minibar en kluisje. Badkamer met Spaanse tegels en bad/douche, toilet, bidet, 

badjassen, slippers en haardroger. Bijna alle kamers hebben een balkon of 

terras met tuin- of (zij)zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): sfeervol, met oog voor detail ingericht. 

Kamers met verbindingsdeur mogelijk. Met tuinzicht of (zij)zeezicht.

Junior Suite (ca. 49 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): open plan 

woon-/slaapkamer met zitgedeelte en ruime badkamer. Met tuin- of zeezicht.

Tweekamer Suite (ca. 52 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

identiek aan de Junior Suite, maar met een aparte woon- en slaapkamer. Met 

tuin- of zeezicht.

Driekamer Family Suite (ca. 100 m², max. 6 pers.): woonkamer met 2 aparte 

slaapkamers. Boekbaar met tuinzicht of zeezicht.

Presidential Suite (ca. 82 m², max. 5 pers.): grote woonkamer met zitje, hifi-

set, eethoek, groot balkon met jacuzzi, ligbedden en zitje, 2 slaapkamers met 

badkamers en balkon. Met zeezicht (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).
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Royal Suite (ca. 95 m², max. 5 pers.): bijzonder elegante en luxueus ingerichte 

suite met woonkamer, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Groot terras met jacuzzi 

en zeezicht (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Bovengenoemde kamertypes zijn ook te boeken in Las Casas Ducales, een 

exclusief gedeelte met 51 kamers met als extra service een aparte ingang, 

receptie en check-in, krant, bar, selfservice met softdrinks en snacks, 

alcoholische drankjes, butlerservice, ontbijtrestaurant en zonneterras. 

Suite Imelda (ca. 110 m², max. 6 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): spectaculaire duplex 

suite met smaakvol ingericht woongedeelte (40 m²) en 3 slaapkamers met eigen 

badkamer waarvan één gelegen op de bovenste verdieping. De masterbedroom 

beschikt over een badkamer met bad, aparte douche, inloopkast en directe 

toegang tot het terras. Ten slotte twee ruime terrassen (121 m²) waarvan één 

met jacuzzi en zeezicht.

In het gebouw Casa Sofia bevinden zich de volgende kamers en suites:

Deluxe Kamer Casa Sofia (ca. 28 m², max. 3 pers.): stijlvolle kamer met 

hedendaagse inrichting. Met zeezicht.

Tweekamer Suite Casa Sofia (ca. 52 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 

jaar): elegante, sfeervolle suite met aparte woon- en slaapkamer. Met zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Tuinzicht  1508 1189 1302 1455

Junior Suite Zeezicht  2321 1946 2052 2208

Tweekamer Suite Zeezicht  2626 2191 2304 2458

Driekamer Family Suite (o.b.v. 5 pers.)  1481 1487 1594 1745

Deluxe Kamer Casa Sofia  1922 1561 1675 1828

Casas Ducales Deluxe Kamer Tuinzicht  1980 1609 1716 1871

Extra: Bij verblijf van 01/04/21 t/m 10/05/21 1 x gratis vastgestelde lunch in de Beach Club (incl. 

lokale wijn en water) bij min. verblijf van 7 nachten. Tevens gratis toegang tot de VIP Lounge bij ver-

trek op Montana Roja airport en 1 x gratis toegang tot de Spa (vanaf 16 jaar) bij verblijf in een Junior 

Suite of hoger.  Bij min 7 nachten verblijf van 11/05/21 t/m 31/10/21  1 x gratis vastgestelde lunch in 

de Beach Club (incl. lokale wijn en water) in Junior Suites en Suites, tevens 1 x gratis toegang tot de 

Spa bij min 7 nachten verblijf in een Deluxe Kamer Tuinzicht en Zeezicht en 1 x toegang tot de Spa en 

Aqua di Parma Set in de Suite bij min 7 nachten verblijf in een Junior Suite en Suite Casas Ducales.

Honeymoon: 10% korting voor beide personen.

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij aankomst op 01/05/21 t/m 15/05/21.

Seniorenkorting: 10% bij 59 jaar en ouder bij verblijf van 01/04/21 t/m 10/05/21 en 10% bij 56 jaar 

en ouder bij verblijf van 11/05/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 25% bij aankomst op 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21 en 

20% indien geboekt voor 30/04/21.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN DIT HOTEL VOELEN VEELEISENDE GASTEN ZICH BIJZONDER GOED THUIS, 

MEDE DOOR DE LUXE EN KWALITEIT. EEN ZEER AANGENAAM VERBLIJF 

MET VEEL SPORT EN ONTSPANNING, ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD EN 

CULINAIRE VERRASSINGEN.

Casas Ducales Deluxe Kamer Zeezicht
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HOTEL BAOBAB SUITES
DESIGN | FAMILY

       

De modern en trendy ingerichte Hotel Baobab Suites zijn gelegen aan de 

prestigieuze Costa Adeje. Het hotel is gelegen op een heuvel op slechts ca. 10 

minuten lopen van het Playa del Duque strand. Baobab Suites is een uitstekende 

keuze voor onder andere families vanwege de ruime keuze aan suites. Laat u 

verrassen door de zorgvuldige mix van design en natuurlijke elementen die in 

het interieur is verwerkt. Het hotel biedt een fraai uitzicht over Costa Adeje en 

de oceaan en ligt op ca. 500 m van het centrum van Costa Adeje. De luchthaven 

Reina Sofia bevindt zich op ca. 22 km afstand. 

FACILITEITEN
Imposante entree. De halfopen ontvangsthal is modern ingericht met een 

receptie en subtropische binnentuin. Het hotel beschikt over twee zoet water-

zwembaden met elk een babybad, omringd door ligbedden en kleurige parasols. 

Kidsclub (3-12jaar) met een overdekte speelruimte. Babysit (tegen betaling)

op aanvraag. Verder een kapper, schoonheidssalon voor diverse lichaams- 

en gezichtsbehandelingen en massages en een gezondheidsbar. Tevens is er 

een squashbaan. In het tegenover gelegen sportcenter kunnen gasten gebruik 

maken van verschillende sportfaciliteiten. Hier bevinden zich ook 4 paddelbanen 

(tegen betaling), een speeltuin en bar Fuel. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt, welke in de suite kan worden geserveerd of u kunt gebruik maken van het 

ontbijtbuffet. Halfpension (lunch -of diner) en volpension zijn tevens mogelijk. 

Zowel ontbijt als diner geniet u in Bite internationaal Buffet Restaurant, met 

voor het diner verschillende thema-buffetten. De lunch is beschikbaar in de Fuel 

RestoBar of in BB Restaurant en bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en 

dessert, te kiezen van de kaart. Sucas is het gourmet restaurant voor diner.

ACCOMMODATIE
De 125 moderne en sfeervolle suites zijn ruim en modern ingericht en be schik-

ken over een volledig ingerichte keuken met inductiekookplaat, combimag ne tron, 

afwasmachine, koelkast, strijkfaciliteiten, wasmachine en droger. Woon kamer 

met zithoek en flatscreen-tv, airconditioning, telefoon, wifi en kluisje. Balkon met 

glazen balustrade voor een maximaal uitzicht, met zitje en zijzeezicht.

Tweekamer Suite (ca. 64 m², max. 3 pers.): open plan woonkamer met keuken 

en aparte slaapkamer. Badkamer met bad en regendouche. Ook boekbaar met 

jacuzzi of met privézwembad (ca. 110 m²).

Driekamer Suite (ca. 68 m², max. 5 pers.): elegante open plan woonkamer met 

keuken en twee aparte slaapkamers. Een slaapkamer met en suite badkamer. 

Tweede badkamer met bad en/of regendouche. Tevens boekbaar met jacuzzi. 

Ook boekbaar met privézwembad als Driekamer Pool Suite (ca. 85 m², max. 5 

pers.) en met jacuzzi als Driekamer Pool Suite met jacuzzi.

Vierkamer Pool Suite (ca. 156 m², max. 7 pers.): ruime open plan woonkamer met 

keuken en in totaal drie slaapkamers. Eén slaapkamer met en suite badkamer 

en 2 met aparte badkamers. Alle badkamers met bad en/of regendouche. 

Balkon met privézwembad en ligbedden. Ook boekbaar met jacuzzi.

Vijfkamer Pool Penthouse (ca. 177 m², max. 8 pers.): luxueuze suite met 4 

slaapkamers en 3 badkamers. Privézwembad met zonneterras, pergola, zitje, 

jacuzzi en een uniek 360 graden uitzicht. Met frontaal zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweekamer Suite  1062 959           1135         1132  

Tweekamer Pool Suite  1415 1397          1587         1584   

Driekamer Suite (o.b.v. 4 pers.)  872 832 968  957

Honeymoon: Cava wijn en fruit op de kamer en 1 x 3 gangen diner voor 2 personen (excl. drankjes) 

bij min 5 nachten verblijf. Long Stay: 15% korting bij min. 12 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 

05/05/21 en bij min 14 nachten verblijf van 06/05/21 t/m 31/10/21.

Seniorenkorting: 10% bij 56 jaar en ouder bij  min. 7 nachten verblijf van 04/04/21 t/m 30/04/21 

in Tweekamer Suite zijzeezicht. 10% bij 56 jaar en ouder bij min 7 nachten verblijf van 01/05/21 

t/m 31/10/21. Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 

31/03/21 en 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt van 01/04/21 t/m 30/04/21.

Welkomstattentie: fles wijn en fles water bij aankomst op de kamer. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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IBEROSTAR GRAND EL MIRADOR
ADULTS ONLY

    

Junior Suite Superior 

Een kleinschalig, elegant en bijzonder fraai hotel, gebouwd in een paleisachtige 

stijl waar u volop van uw privacy kunt genieten. Het Iberostar Grand El Mirador 

is gelegen op een grondstuk van 22.000 m² en door de boulevard gescheiden 

van het vermaarde strand Playa del Duque. Op heldere dagen geniet u van een 

fraai uitzicht tot aan het eiland La Gomera. Kinderen vanaf 16 jaar zijn welkom!

FACILITEITEN
Ruime en smaakvolle ontvangsthal met receptie, lounge, lobbybar en terras. 

Een verwarmbaar zwembad (1067 m²), omgeven door ligbedden en een tuin. Er 

is een tweede zwembad in de Star Prestige area ‘La Balconada’. Spa Sensations 

(1000 m² en tegen betaling) is een centrum voor ontspanning, wellness en 

beauty met hydromassagepool, hamam en jacuzzi. Verder zijn er verschillende 

massagebehandelingen mogelijk. 

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

restaurant El Mirador worden ontbijt en diner in buffetvorm geserveerd. Voor 

de traditionele mediterrane keuken kunt u terecht in à la carte restaurant La 

Pergola aan de rand van het zwembad, met uitzicht over zee. Een andere optie 

is het à la carte restaurant El Cenador met canarische gerechten. Er is een 

dresscode in de restaurants. Voor een drankje zijn er 2 bars, De Las Pardelas 

(snack-)bar (11.00-18.00 uur) en La Tosca (10.00-24.00 uur), met dagelijks ‘s 

avonds livemuziek. 

ACCOMMODATIE
Het hotel bevat 124 sfeervolle, comfortabele junior suites en suites, verdeeld over 

6 verdiepingen, ontworpen in koloniale stijl, met de nadruk op licht en kleuren. 

Alle suites zijn voorzien van airconditioning, kluisje, satelliet-tv, minibar, wifi en 

telefoon. Volledig ingerichte badkamers met aparte douche, toilet, haardroger, 

badjassen en slippers. Met uitzondering van de Junior Suite Tuinzicht bieden alle 

suites direct zeezicht. Balkon of terras met zitje. Een eventuele derde persoon 

slaapt op een bedbank. Enkele kamers zijn met verbindingsdeur te boeken.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 volw.): open plan woon/slaapkamer. Boekbaar 

met tuin- of zeezicht. Alle junior suites met zeezicht hebben balkon, geen terras.

Superior Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 volw.): sfeervolle, ruimere suite.

Suite (ca. 60 m², max. 3 volw.): woonkamer en slaapkamer met terras of balkon.

Junior Suite zeezicht en Suite zijn ook te boeken in de 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, jacuzzi 

en Balibedden, een zwembad en à la carte ontbijt in restaurant El Cenador 

(reserveren). Thee en koffie in de namiddag, fruit, cava-wijn. Star Prestige 

lounge met open bar (12,00 - 22,00 uur) met snacks, kranten en butlerservice 

(12 uur). Gratis toegang tot de Spa Sensations (10% korting op behandelingen). 

Suites met koffiezetfaciliteiten, gratis minibar (water, frisdrankjes en bier), 

haardroger en kussenmenu.   

Presidential Suite (ca. 100 m², max. 3 volw.): gelegen op de bovenste etage 

met een indrukwekkend uitzicht. Ruim terras met jacuzzi en ligbedden 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Royal Suite (ca. 150 m², max. 3 volw.): gelegen op de zesde verdieping van 

een van de torens. Ruime, imposante woonkamer met kamerhoge ramen, 

slaapkamer, badkamer en  gastentoilet. Ruim terras met jacuzzi, ligbedden en 

panoramisch uitzicht (limousineservice binnen Nederland inbegrepen). 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  1477 1111 1284 1295

Superior Junior Suite  1857 1492 1665 1677

Junior Suite Zeezicht Star Prestige  2071 1795 1968 1980

Extra: 1 x vastgesteld diner (excl. drankjes) in restaurant La Pergola bij min 5 nachten verblijf op 

basis van half pension en 1 x een circuit behandeling in de Spa tijdens verblijf.

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21, 10% 

indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21 en 5% indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21.

Welkomstattentie: fles cava bij aankomst.

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

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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IBEROSTAR SELECTION ANTHELIA
 FAMILY | WELLNESS

    

Anthelia

Het deels in Canarische stijl opgetrokken Iberostar Selection Anthelia & Grand 

Salomé bestaat uit twee afzonderlijke delen. Het Anthelia is ideaal voor gezinnen 

met kinderen vanwege de vele dagelijkse activiteiten en het prachtige zwembad. 

Het Salomé is bestemd voor personen vanaf 16 jaar en niet toegankelijk voor 

Anthelia-gasten. Deze heerlijke vakantiehotels zijn gelegen in een tuin van ca. 

60.000 m², direct aan het strand van Fañabé en de zee. De luchthaven bevindt 

zich op ca. 20 km en de hoofdstad Santa Cruz de Tenerife op ca. 80 km afstand.

FACILITEITEN
Receptie, kleine bioscoop en twee verwarmde zoetwaterzwembaden die worden 

omgeven door zonneterrassen en een kinderbad. Daarnaast een bij zee gelegen 

zoutwaterzwembad. Voor kinderen van 4-7 jaar is er Star Camp, Dolphin voor 

8-12 jaar en tieners van 13-17 jaar kunnen terecht in Eagle. Voor hen is er o.a. 

de Fun Park speeltuin en Agua Fun (twee kinderbaden waarvan één met een 

piratenschip) en de minidisco. Babysit is mogelijk op aanvraag. Verder zijn er 

tafeltennis, biljart, fitness, tennis en paddle tennis. Voor de golfliefhebbers 

zijn er in de omgeving verschillende golfbanen zoals Costa Adeje en Las 

Américas. De exclusieve Spa Sensations (tegen betaling) met zwembad met 

massagestralen, sauna, stoombad en fitnessruimte biedt diverse massages en 

schoonheidsbehandelingen op basis van oosterse geneeskunde. De verzorging is 

op basis van logies/ontbijt. Halfpension en All Inclusive zijn mogelijk. Restaurant 

Zeus heeft een terras en biedt een uitgebreid ontbijt en diner in buffetvorm en 

showcooking. Andere keuzes zijn het Italiaanse à la carte restaurant Portofino, 

het gourmetrestaurant Poseidon en het à la carte lunchrestaurant Barbacoa met 

mediterrane specialiteiten. In SeaSoul Restaurant & Lounge kunt u genieten van 

een fantastich uitzicht op zee tijdens uw lunch of diner. Voor vers vruchtensap 

of een snack kunt u terecht in de Pool Snack Bar Zumería of Barrito. ’s Avonds 

worden in de Anthelia Mall shows opgevoerd en is er livemuziek in de Bar Hall. 

Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het Iberostar Selection Anthelia beschikt over 365 comfortabele kamers en 

suites, welke alle voorzien zijn van airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, 

kluisje, minibar, wifi en Bluetooth geluidssyteem. Badkamer met douche, toilet, 

haardroger en telefoon. Balkon of terras met zitje.

Tuinzicht Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 16 jaar): comfortabele 

kamer. Ook boekbaar met Zijzeezicht of Zeezicht. 

Family Kamer (max. 4 volw. + 2 kind. t/m 16 jaar): Twee Tuinzichtkamers met 

verbindingsdeur. Ook te boeken met zeezicht. 

Priority Location Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 16 jaar): gelegen 

op de bovenste verdiepingen met zijzeezicht. Ook als Superior Priority Location 

Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): met een erker en met zeezicht.

Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): in duplex stijl met woon- en slaapkamer. soms 

gelijkvloers. Frontaal zeezicht. Ook boekbaar in duplexstijl met twee badkamers 

als Suite Duplex met zijzeezicht. 

Presidential Suite (ca. 108 m², max. 3 volw. en 1 kind t/m 16 jaar): woonkamer, 

2 slaapkamers, 2 badkamers, keuken, jacuzzi en ligbedden op het terrace 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Tene-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tuinzicht Kamer  1151 975 1165 1219

Zeezicht Kamer  1369 1105 1296 1349

Priority Location kamer                                                              1215         1040 1230 1284

Suite  1734 1391 1581 1635

Extra: 1 x vastgesteld diner (excl. drankjes) in restaurant Poseidon of Portofino bij min 5 nachten 

verblijf op basis van halfpension en 1 x een circuit behandeling in de Spa tijdens verblijf.

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21, 10% 

indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21 en 5% indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21.

Welkomstattentie: Fles cava bij aankomst.

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

of all-Inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Zeezicht Kamer

Het naastgelegen Grand Salomé is exclusief voor adults only (vanaf 

16 jaar). Het beschikt over 33 suites en biedt meer luxe en een 

hoogstaande service. In Salomé geniet u onder meer van de volgende 

privileges: aparte check-in, receptie, eigen verwarmd zwembad, klein 

infinity zwembad met jacuzzi, ontbijtterras, lunchrestaurant, butler- 

en conciërgeservice, dagelijkse krant en gratis entree tot de Spa 

Sensations. 

De suites (ca. 55 - 70 m², max. 2 volw.) hebben een woon- en aparte 

slaapkamer, airconditioning, wifi, Bluetooth geluidssysteem, koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar en kluisje. Badkamer met jacuzzi, douche 

en apart toilet, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje en 

ligbedden.

Suite Terras: op de begane grond met directe toegang tot de tuin en het 

zwembad. Terras met gedeeltelijk zeezicht. 

Suite: op hoger gelegen verdiepingen. Balkon met zeezicht. 

Superior Suite: ruimere suite gelegen op de begane grond of 1e of 2e 

verdieping, met groter terras of balkon. 

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

vliegreis van en naar Tenerife, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Suite Terras  2156 1689 1897 1962

Superior Suite  2382 1980 2189 2254

Extra: 1 x vastgesteld diner (excl. drankjes) in restaurant Poseidon of Portofino bij min 5 

nachten verblijf op basis van halfpension en dagelijks  een Spa circuit behandeling per 

persoon. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt 

voor 31/01/21, 10% indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21 en 5% indien geboekt van 

01/03/21 t/m 31/03/21. Welkomstattentie: Fles champagne bij aankomst.

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

all-Inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

IBEROSTAR GRAND SALOMÉ
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JARDINES DE NIVARIA
    

Superior Kamer

De ideale ligging, de uitstekende keuken en de persoonlijke service maken 

van Hotel Jardines de Nivaria dé plaats om een comfortabele vakantie door te 

brengen! Een elegant in terrasvorm gebouwd hotel bestaand uit verschillende 

gebouwen in art-decostijl en omgeven door een riante tuin met subtropische 

bloemen- en plantensoorten, fonteinen en watervallen. 

Het Jardines de Nivaria ligt aan de wandelboulevard van de Costa Adeje, direct 

aan het strand Fañabe dat vanaf de boulevard via een lift  te bereiken is. Bij 

helder weer heeft u een prachtig uitzicht op het voor de kust gelegen eiland La 

Gomera. De luchthaven ligt op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
In het hoofdgebouw bevinden zich een lounge met zitjes en een zeer fraaie 

glas-in-loodkoepel, die in schitterende kleuren de sterrenstand op de eerste 

lentedag uitbeeldt. Er is veel aandacht besteed aan de architectuur en inrichting  

van het hotel, een mix van art deco en klassieke stijl. Verder vindt u hier de 

indrukwekkende receptie, de restaurants en bars, internetfaciliteiten, tv- en 

videoruimte, geldautomaat, kapsalon, tafeltennis, biljart, kinderspeelruimte en 

fitnessruimte. Babysit is op aanvraag. Tevens wifi in de openbare ruimten. In de 

riante, fraai aangelegde tropische tuin bevinden zich twee zwembaden, waarvan 

één met verwarmd zoutwater en waterval, jacuzzi, kinderbad met zoutwater, 

zonneterrassen met ligbedden, parasols en een speeltuin. Verlichte tennisbaan. 

Golfers kunnen kosteloos gebruik maken van de putting green. Uw huurauto kunt 

u gratis parkeren in de onder het hotel gelegen parkeergarage. Het hotel biedt 

regelmatig live muziek en/of internationale shows. Laat u eens verwennen in 

het fraaie Spacenter Aequor (tegen betaling) waar u terecht kunt voor een Turks 

bad, sauna, Vichy-douche, diverse schoonheidsbehandelingen en massages. 

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

het hoofdrestaurant Solandra worden ontbijt en diner in buffetvorm opgediend, 

met showcooking en meerdere avonden in de week volgens een bepaald thema. 

Desgewenst wordt het hoofdgerecht aan tafel geserveerd. 

Het stijlvolle à la carte restaurant La Cúpula biedt gerechten uit de internationale 

keuken. Bij het zwembad kunt u terecht in La Cascada voor een lichte lunch, 

een heerlijk diner of typisch Spaanse tapas. De Pianobar schenkt cocktails bij 

livemuziek, terwijl de Lobbybar zich toelegt op koffie, drankjes en gebak. Het 

hotel biedt een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De in totaal 271 kamers en suites zijn zonnig en in typisch Spaanse stijl 

ingericht en alle voorzien van airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, wifi, 

koffie-/theezetfaciliteiten, minibar en kluisje. Comfortabele badkamer met bad 

en aparte douche, toilet, haardroger, badjassen en slippers. Balkon met zitje en 

ligbedden. 

Indien u in een Superior Suite, Presidential of Royal Suite verblijft kunt u 

genieten van een à la carte ontbijt in het intieme restaurant La Cúpula.

Comfort Kamer (ca. 29-32 m², max. 2 pers.): smaakvol ingerichte kamer met 

landzicht. Kamers met verbindingsdeur mogelijk (op aanvraag). Ook boekbaar 

met tuin -/ zwembadzicht en met zeezicht als Superior Kamer.

Junior Suite (ca. 35-40 m², max. 3 pers.): elegante kamer met een apart 

zitgedeelte met bank en ruim balkon. Ook te boeken als Junior Suite Zeezicht.

Suite (ca. 40-50 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer en uitzicht op 

zee.

Superior Suite (ca. 45-50 m², max. 3 pers.): hifi-set, badkamer met aparte 

douche en jacuzzi of hydromassagecabine. Uitzicht op zee.

Family Suite (ca. 60 m², max. 4 pers., min. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): deze 

comfortabele suite is voorzien van een open plan woon-/slaapkamer, een aparte 

slaapkamer en een badkamer. Tevens tuintje met zitje en ligbedden.

Superior Duplex Suite (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

woonkamer, slaapkamer op de 1e verdieping en 2 badkamers (waarvan 1 met 

hydromassagebad). Met zeezicht. Verbindingsdeur naar een Superior Zeezicht 

mogelijk. 

Presidential Suite (ca. 93 m², max. 2 volw. + 1kind t/m 12 jaar): slaapkamer 

en aparte woonkamer. Luxueuze badkamer met hydromassagedouche en 

half-open jacuzzi. Ruim terras met adembenemend zeezicht (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen).
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Royal Suite (ca. 100 m², max. 4 volw.): modern en schitterend ingerichte suite 

met exclusief meubilair bestaand uit een woonkamer, 2 slaapkamers met 

plasma-tv, dvd-speler, 2 badkamers met jacuzzibad en hydromassagedouche. 

Ruim balkon met ligbedden en uitzicht over zee (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen). 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Comfort Kamer Zwembad-/Tuinzicht  1234 1034 1170 1271 

Superior Kamer  1410 1165 1299 1409

Junior Suite  1392 1147 1290 1391

Junior Suite Zeezicht  1543 1225 1361 1462 

Superior Suite (o.b.v. 3 pers.)  1623 1317 1454 1531

Family Suite  1889 1551          1706         1879                 

Extra: 1x diner in een a la carte restaurant  op basis van halfpension in een Superior Suite, Presi-

dential Suite of Royal Suite.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 28/02/21 en 10% 

indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21.

Welkomstattentie: Fruit op de kamer bij aankomst.

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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JARDIN TROPICAL
    SUPERIOR

The Club Suite

Dit sfeervolle hotel ligt direct aan zee en is een topper in de viersterren 

categorie, volgens de vele, terugkerende tevreden gasten. 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 dit hotel minder 

geschikt voor gasten die slecht ter been zijn. Het strand ligt op ca. 250 meter en 

het centrum van Playa de Las Americas is op ca. 1 km afstand. De luchthaven 

van Tenerife bevindt zich op ca. 17 km vanaf het hotel.

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.

De Beach Club “Las Rocas” heeft een zoutwaterzwembad, ligbedden en een 

bar. Voor de jonge gasten (van 4 tot 12 jaar) is er tijdens schoolvakanties 

een miniclub. De Tropical Wellness biedt onder meer een sauna, jacuzzi en 

Turks bad. Verder is er (tegen betaling) de mogelijkheid voor massages en 

schoonheidsbehandelingen en is er een kapsalon. Gasten kunnen gebruik 

maken van de openlucht Fitness Ocean Gym waar ook yoga- en meditatie lessen 

worden gegeven. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en 

all-inclusive is ook mogelijk. De Laguna Food Market: dit buffetrestaurant 

serveert internationale gerechten voor het ontbijt en het diner. Het Ugo & 

Vandino: een Italiaans à la carte restaurant, geopend voor het diner. In Burguer 

& Crab bij het zwembad kunt u voor de lunch vlees- en visgerechten bestellen. 

Las Rocas Ocean Food is een fraai, aan zee gelegen gourmetrestaurant voor 

vis- en rijstspecialiteiten, geopend voor zowel lunch als diner. Tenslotte het El 

Churrasco à la carte: een Argentijns Steak- en Grillhouse voor het diner. Verder 

zijn er 4 bars. De Lava Bar schenkt koffie, thee en cocktails. Bij de Tropic Pool 

Bar kunt u verse sapjes en smoothies krijgen. In de Sunset Bar geniet u van 

koffie, thee, cocktails met een fraaie zonsondergang. Tenslotte het Ocean Café. 

Roomservice van 13.00 tot 23.00 uur en parkeergelegenheid (tegen betaling).

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 415 trendy, modern ingerichte kamers met 

airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, wifi, minibar, koffie-/theefaciliteiten en 

een kluisje. Badkamer met bad of douche, badjassen en slippers. Balkon of 

terras met zitje.  

Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 28 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer 

met badkamer met douche en zeezicht.

Bij verblijf in The Club kamers en suites ontvangt u extra services waaronder 

privé check-in/-out en ontbijt in het exclusieve gedeelte The Club Lounge, waar 

u tevens gebruik kunt maken van snacks en open bar (12.00 - 20.00 uur). Verder 

gebruik van een exclusief gedeelte op het Sunset terras met Balinese bedden. In 

de kamer premium amenities, Nespresso-apparaat en turn down service.

The Club Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 28 m², max. 2 pers.): badkamer 

met douche. Met zeezicht. The Club Junior Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): fraai 

gedecoreerde kamer met zitgedeelte met terras of balkon met zitje en tuin-/

landzicht. Ook boekbaar met  zeezicht. 

The Club Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): smaakvol ingericht met ruime 

slaapkamer, kleedruimte, woonkamer. Badkamer met bad en aparte douche. 

Balkon met zitje en tuin-/zijzeezicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Presidential Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): suite met 

woonkamer, aparte slaapkamer en inloopkast. Badkamer met bad en aparte 

douche. Grote terrassen met ligbedden en zeezicht (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen).

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Zeezicht  1021 948 1208 1298

The Club Tweepersoonskamer Zeezicht  1175 1174 1494 1623

The Club Suite  1309 1241 1583 1729

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21 en 20% 

indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21.

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

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.



101 - SILVERJET VAKANTIES

La Caleta - Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

SHERATON LA CALETA
 FAMILY | WELLNESS

       

Premium Kamer

Een elegant resort met uitgebreide faciliteiten en een kleurrijke uitstraling door 

de Moorse architectuur en subtropische tuinen. Sheraton La Caleta wordt door 

een wandelboulevard gescheiden van zee en ligt op ca. 6 minuten lopen van het 

strand. De familiaire atmosfeer en kinderfaciliteiten maken het zeer geschikt 

voor gezinnen.

FACILITEITEN
Receptie met lobbybar, twee verwarmbare zwembaden en één 

zoutwaterzwembad. Tevens biljart en minigolf. Paddle en tennis (tegen betaling). 

Golfbanen in de directe omgeving. Kids Club El Guanchito (3 t/m 12 jaar, 600 m²) 

met zwembad, speeltuin en minivoetbalveld. Teenager Club M@GMA (vanaf 8 

jaar) met computers, playstation3 en DJ-pult. 

Spa Eutonos (tegen betaling) biedt een thalassozwembad met hydro therapie, 

stoombad, sauna, ijsiglo, twee thermale baden en een fitnesscentrum. Schoon-

heidsbehandelingen en massages. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, half- en volpension mogelijk. In 

restaurant El Parador wordt ontbijt en diner in buffetvorm geserveerd. Voor een 

à la carte diner kunt u terecht bij La Venta, het Japanse restaurant Kamakura. 

Vivace bij het zwembad verwelkomt u graag voor de lunch. In de Coral Pool Bar 

kunt u een drankje bestellen.

ACCOMMODATIE
Het hotel biedt 284 verzorgd ingerichte kamers en suites met satelliet-tv, 

airconditioning, wifi, minibar à la carte (naar wens gevuld), kluisje, koffie- en 

theezetfaci liteiten en badjassen. Badkamer met bad en douche.

Deluxe Kamer (ca. 36-40 m², max. 3 pers.): ruime kamer gelegen op de lagere 

verdiepingen met balkon en tuinzicht.

Premium Kamer (ca. 36-40 m², max. 3 pers.): op de 2e t/m 4e verdieping, met 

balkon met zee-/zwembadzicht. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk 

(Family Kamer).

Club Kamer (ca. 36-40 m², max. 3 pers.): op de 3e t/m 5e verdieping, met 

zeezicht en zitje op het balkon.

Club Terrace Kamer (ca. 36-40 m², max. 3 pers.): op de 3e t/m 4e verdieping in 

het hoofgebouw, met groter balkon en ligbedden. Met frontaal zeezicht.

Deluxe Suite (ca. 76 m², max. 4 pers.): woon- en slaapkamer, ruim balkon of 

terras met ligbedden en zeezicht, op de begane grond t/m de 2e verdieping. 

Premium Suite (ca. 80 m², max. 4 pers.): ruime woonkamer en slaapkamer. 

Gelegen op de 2e t/m 4e verdieping. Balkon met zeezicht.

Club Terrace Suite (ca. 84 m², max. 4 pers.): gelegen op de 4e verdieping, met 

meer privacy. Zeer groot balkon van 135 m² met jacuzzi en ligbedden.

La Caleta Suite (ca. 76 m², max. 4 pers.): woon- en slaapkamer gelegen op de 5e 

verdieping, met het beste uitzicht over zee.

Gasten in een Premier Suite, Club Terrace Suite en La Caleta Suite hebben 

toegang tot de Club Lounge met gratis internet, koffie, thee en frisdrank. Tussen 

18:00-20:00 uur tevens snacks en een selectie van alcoholische dranken. Ontbijt 

wordt gebruikt in Vivace. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  972 886 1033 1036

Premium Kamer  1098 1027 1174 1177

Club Kamer  1167 1094 1241 1244

La Caleta Suite  2489 2399 2546 2549

Extra: 1 x gratis toegang tot de Spa per volwassene bij min. verblijf van 7 nachten.

Kamerkorting: 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 05/07/21 en van 24/08/21 t/m 02/10/21 indien 

geboekt vanaf 01/05/21.

Seniorenkorting: 10% bij 66 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 20% bij aankomst op 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 30/04/21.

Welkomstattentie: bij aankomst ontvangt u Cava wijn op de kamer.

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure..
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ROYAL GARDEN VILLAS
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

      

Majestic VillaReceptie

Het in exotisch oriëntaalse stijl gebouwde Royal Garden Villas & Spa straalt een 

romantische sfeer uit en biedt gasten de mogelijkheid tot een intieme vakantie 

in een luxueuze omgeving. Met uitzicht op zee en over de naastgelegen golfbaan 

Costa Adeje, waarvan het door een weg wordt gescheiden. De Costa Adeje met 

zijn zandstranden ligt op ca. 2 km afstand en Playa de las Américas op ca. 5 km. 

Naar de luchthaven Reina Sofia is het ca. 30 km.

FACILITEITEN
Prachtige entree, receptie en lounge. Het kleine zwembad naast de receptie 

biedt vanaf het terras met ligstoelen en parasols een panoramisch uitzicht. 

Tevens zijn er een fitnessruimte en een squashbaan. Voor golfliefhebbers 

gelden speciale tarieven voor greenfees van de naastgelegen golfbaan. Babysit 

en butlerservice zijn beschikbaar. 

De Golden Pond Spa heeft een Aziatische sfeer en biedt onder meer 

een thermenbad met waterval, jacuzzi, massagedouches, Turks bad en 

ijsfontein (gratis). Ook zijn er diverse behandelkamers voor schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen. 

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

overige maaltijden kunt u terecht in restaurant Jardin waar men bijzonder 

smaakvolle gerechten van verse producten bereidt. Voor halfpension kunt 

u ook dineren in een van de drie Monkeys restaurants (Italiaans, oosters of 

grillrestaurant) in Playa de Las Américas (set menu). Reservering vooraf via de 

de receptie van het hotel is noodzakelijk. De sfeervolle bar Tucàn Tucàn is een 

ideale plek voor het aperitief of een cocktail.

ACCOMMODATIE
De 28 villa’s hebben alle een eigen terras met plungepool. De villa’s zijn 

ingericht met koloniaal meubilair en handwerk uit de hele wereld en voorzien 

van een plasma-tv, dvd-speler, telefoon, wifi, kluisje en minibar. De badkamers 

beschikken over een bad, hydromassagedouche, badjassen en slippers. Verder 

een compleet ingerichte keuken met een wasmachine en droger.

Duchess Villa (ca. 140 m², max. 2 pers.): woon- en slaapkamer met king size bed. 

Terras met loungebank, zitje en ligbedden.

Grand Duchess Villa (ca. 180 m², max. 2 pers.): als de Duchess Villa, maar ruimer.

Princess Villa (ca. 208 m², max. 4 pers.): ruime woonkamer en 2 slaapkamers 

met en suite badkamers. Overdekt terras met zitje en ligstoelen.

Majestic Villa (ca. 233 m², max. 4 pers.): als de Princess Villa, maar in duplexstijl.

Royal Villa (ca. 355 m², max. 6 pers.): riante duplex-villa met grote woonkamer 

en 3 slaapkamers met en suite badkamers. Terras met ligbedden, zitje en 

gazebo met mooi zeezicht (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Imperial Villa (ca. 366 m², max. 6 pers.): dezelfde faciliteiten als de Royal Villa, 

maar iets ruimer (limousineservice binnen Nederland inbegrepen). 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Duchess Villa                                                                                1491         1559 1966 1619

Grand Duchess Villa   1683  1727 2142 1733

Princess Villa (o.b.v. 4 pers.)   1111 1143 1417 1191                                                 

Royal Villa (o.b.v. 6 pers.)    1287 1343 1575 1403

Gratis nachten: 7=6 en 14=12  bij verblijf van 12/04/21 t/m 09/05/21 en bij aankomst op 10/05/21 

t/m 24/06/21 en 01/09/21 t/m 15/10/21.

Seniorenkorting: 10% bij 66 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 10% bij aankomst op 10/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 09/05/21.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Majestic Villa

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 

architectuur. Het hotel heeft een benijdenswaardige ligging in het zuidwesten 

van Tenerife met fraai uitzicht over de Costa Adeje, La Gomera en de kust. Het 

strand van La Caleta ligt op ca. 800 m en de luchthaven Reina Sofia op ca. 26 km.

FACILITEITEN
De belangrijkste faciliteiten bevinden zich in het hoofdgebouw dat wordt 

gedomineerd door een centraal plein waar zich de receptie een kleine 

supermarkt en de crèche bevinden. Tevens is er een internethoek en een 

kapper (op afspraak en tegen betaling). In het centrale gedeelte van het complex 

liggen twee verwarm bare zwembaden op verschillende niveaus en één 

kinderzwembad, omgeven door ligbedden en parasols. Voor de jongste kinderen 

is er een speelplaats. Babysit is mogelijk. Verder biedt het hotel een putting 

green, fitnessruimte, squashbaan (tegen betaling) en parkeergelegenheid. 

Reservering van greenfees voor verschillende golfbanen in de omgeving is 

mogelijk. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension à la carte is mogelijk. 

Het ontbijtbuffet en het à la carte diner met typisch Canarische gerechten 

worden geserveerd in restaurant La Torre op de eerste verdieping van het 

centrale plein. In de poolbar bij het zwembad kunt u snacks, ijsjes, drankjes en 

lichte maaltijden bestellen. ’s Avonds is het heerlijk vertoeven in de Plazabar 

met een cocktail.

ACCOMMODATIE
Hotel Suite Villa María beschikt over 78 villa’s die alle verschillend en smaakvol 

zijn ingericht. Elke villa is uniek en heeft een modern interieur met rustige, 

neutrale kleuren. De geschakelde villa’s met privétuin zijn voorzien van een 

compleet ingerichte open keuken met keramische kookplaat, oven, koelkast en 

magnetron. Verder een woonkamer met satelliet-tv en wifi. In alle kamers is 

individuele airconditioning. Enkele villa’s zijn geschikt voor mindervaliden. In 

alle villa’s is plaatsing van een babybedje mogelijk. Alle villa’s hebben zeezicht.

Villa - 1 slaapkamer (ca. 70 m², max. 2 volw. + 1 kind): verdeeld over twee 

verdiepingen met op de begane grond een woonkamer met open keuken en op de 

eerste verdieping de slaapkamer. Badkamer met bad en hydromassagedouche. 

Tuin met gemeubileerd terras. Ook boekbaar met jacuzzi (max. 2 pers.). 

Villa - 2 slaapkamers (ca. 115 m², max. 4 pers.): één slaapkamer bevindt zich 

op de begane grond en de andere op de eerste verdieping. Ook boekbaar met 

jacuzzi in de tuin als Jacuzzi Villa.

Pool Villa - 3 slaapkamers (ca. 135 m², max. 6 pers.): twee slaapkamers met 

eigen badkamer bevinden zich op de begane grond. Een derde slaapkamer op de 

eerste verdieping met eigen badkamer en groot balkon. Tuin met gemeubileerd 

terras en privézwembad. Ook boekbaar met jacuzzi en privézwembad als Pool 

Villa Bellavista. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Villa - 1 Slaapkamer (o.b.v. 2 pers.)  1137 990 1154 1080

Villa - 2 Slaapkamers (o.b.v. 3 pers.)  1110 891 1059 981

Jacuzzi Villa - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  1015 833 980 923

Pool Villa - 3 Slaapkamers (o.b.v. 6 pers.)  927 780 929 870

Kamerkorting: 10% bij verbllijf van 01/05/21 t/m 10/05/21

Seniorenkorting: 10% bij 56 jaar of ouder bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 05/04/21 t/m 31/10/21 in Villa 1 slaapkamer, Villa 1 slaap-

kamer met jacuzzi, Villa 2 slaapkamers en Villa 2 slaapkamers met jacuzzi indien geboekt voor 

31/01/21 en 10% indien geboekt van 01/02/21 t/m 31/03/21. 

15%  bij verblijf van 05/04/21 t/m 19/07/21 en van 25/08/21 t/m 15/10/21 in Pool Villa 3 slaapka-

mers indien geboekt voor 31/01/21

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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CORALES SUITES & CORALES BEACH
ADULTS ONLY | FAMILY | WELLNESS

    

Corales Suites - Deluxe Suite Corales Beach - Junior Suite

Het Royal Hideaway Corales Resort bestaat uit een adults only hotel het Corales 

Beach en uit een zeer geschikt hotel voor onder andere families het Corales 

Suites. De architectuur van het resort is geïnspireerd op de koralen die rond 

het eiland Tenerife groeien. Het resort ligt als een modern cruiseschip langs 

de kust van La Caleta en vertegenwoordigt een nieuw innovatief concept waar 

exclusiviteit en modern design zich verenigen tot een bijzondere geheel. De 

uitgebreide faciliteiten van het resort staan garant voor een geslaagde vakantie. 

Het kleine strand van Enramada bevindt zich op ca. 100 m en het gezellige 

vissersdorpje La Caleta met vele restaurants op een steenworp afstand. De 

luchthaven van Tenerife Sur bevindt zich op ca. 23 km. 

FACILITEITEN
Beide hotels beschikken over een eigen receptie en lobby. In de ruime tuinen 

(ca. 10.000 m²) bevinden zich drie verwarmde zoutwaterzwembaden waarvan 

twee adults only. Daarnaast beschikt Corales Beach ook over een zwembad 

op het dakterras, vanwaar u een fantastisch panoramisch uitzicht heeft. Alle 

zwembaden worden omringd door terrassen met lig stoelen, Balinese bedden 

en parasols. Voor de jongste gasten is er een zwembad en de kidsclub van 4 

tot 16 jaar met een uitgebreid activiteitenprogramma met sport en workshops. 

Babysit op aanvraag en tegen betaling. Het moderne Spa en Wellness Center (ca. 

1.000 m²) heeft 7 behandelkamers, hydrotherapiecircuit met hydromassages, 

hamam, sauna, sensation douches en fitnessruimte. U kunt hier terecht voor 

verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. Tevens is er een barber 

beautyshop en een Spaboetiek. In de directe omgeving bevinden zich meerdere 

golfbanen en watersportfaciliteiten. Er is ook de mogelijkheid om uw huurauto 

te parkeren tegen betaling en fietsen te huren. Gasten van beide hotels hebben 

toegang tot alle diensten en faciliteiten van het resort wanneer ze ouder zijn dan 

16 jaar. Gasten onder de 16 jaar kunnen geen gebruik maken van faciliteiten of 

diensten die bestemd zijn voor adults only. U verblijft hier op basis van logies/

ontbijt. Gasten van Corales Suites genieten van ontbijt en diner in het Olivia 

buffetrestaurant (mediterrane en internationale gerechten). Het à la carte 

restaurant Starfish met terras en zeezicht serveert mediterrane gerechten 

voor lunch en grillspecialiteiten voor diner. Gasten van Corales Beach ontbijten 

en dineren in buffetrestaurant NAO, ook met mediterrane en internationale 

gerechten. Het Italiaanse à la carte restaurant Il Bocconcino di Olivia is open 

voor diner, in restaurant San Hô worden Japanse/Peruaanse specialiteiten 

geserveerd en Maresia, onder leiding van Michelin-sterrenkok Juan Carlos 

Padron is er vooral voor de lokale keuken. De twee laatste zijn toegankelijk voor 

adults only. Alice is een bibliotheek en La Gelataria is een traditionele Italiaanse 

ijssalon. Ten slotte is er een poolbar voor snacks en drankjes. Halfpensiongasten 

ontvangen 30% korting op de maaltijden in de à la carte restaurants (behalve 

in Maresia).

ACCOMMODATIE
Royal Hideaway Corales Suites

Het resort telt in totaal 235 suites waarvan 114 in het Corales Suites. Deze 

elegante en moderne suites zijn uitgerust met airconditioning, kluisje, wifi, tv en 

minibar. Badkamer met bad, regendouche, badjassen, slippers en haardroger.

Deluxe Suite (ca. 65-85 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 1 kind. t/m 12 jaar): modern 

ingericht appartement met woonkamer met sofabed (1.80x2.00) en geheel 

ingerichte keuken, aparte slaapkamer met badkamer met bad en aparte douche. 

Met terras met ligbedden en zeezicht (ca. 30 m²). 

Deluxe Suite 2-slaapkamers (ca. 110 m² , max. 5 pers.): woonkamer, twee 

slaapkamers, twee badkamers en compleet ingerichte keuken. Met twee 

terrassen waarvan één met zeezicht, de ander met bergzicht. Ook boekbaar met 

plungepool als Deluxe Suite 2-slaapkamers met plungepool (zoutwater) en 

twee terrassen één met zeezicht, de ander met bergzicht. Op zwembad niveau.

Villa Suite met zwembad (ca. 80 m², max. 3 pers.): gelegen in een afgelegen 

gedeelte van het resort. Met woonkamer, compleet ingerichte keuken en 

aparte slaapkamer. Ruim terras (ca. 60 m²) met zwembad. Ook boekbaar met 2 

slaapkamers als Villa Suite-2 slaapkamers met zwembad (ca. 125 m², max. 5 

pers.) met terras van ca. 80 m². 

Duplex Villa Suite-2 slaapkamers met zwembad (ca. 130 m², max. 5 pers.): over 

twee verdiepingen, met woonkamer, compleet ingerichte keuken en twee aparte 

slaapkamers. Ruim terras (ca. 100 m²) met zwembad. 

Penthouse Suite-2 slaapkamers (ca. 150 m², max. 5 pers.): ruimere suite met 

woonkamer, compleet ingerichte keuken en twee aparte slaapkamers. Ruim 

terras (ca. 160 m²) met panoramisch zeezicht. Ook boekbaar op de 5e verdieping 

met zwembad als Penthouse Suite-2 slaapkamers met zwembad (ca. 165 m²) 

en terras van ca. 100 m². 
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Corales Beach - Junior Suite Adults Only Zwembad

Royal Hideaway Corales Beach (adults only)

Alle 121 moderne Suites beschikken over airconditioning, kluisje, wifi, tv en 

minibar. Badkamer met bad, aparte regendouche, badjassen, slippers en 

haardroger.

Junior Suite Zeezicht (ca. 60 m², max. 2 volw.): ruime en moderne open plan 

suite, gelegen op de 1e en 2e verdieping. Balkon van ca. 20 m² met ligbedden. 

Ook boekbaar op de 3e en 4e verdieping als Junior Suite Panoramisch Zeezicht 

of met jacuzzi op het balkon als Junior Suite met jacuzzi gelegen op de 5e 

verdieping. Deze laatste twee kamertypes hebben exclusieve toegang tot het 

zwembad op het dakterras. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Suite Corales Suites  1510 1297 1630 1607

Deluxe Suite 2-Slaapk. Cor. Suites (o.b.v. 4 pers.)  1092 963 1222 1205

Villa Suite met Zwembad. Cor. Suites  2167 1921 2333 2395

Junior Suite Zeezicht Corales Beach  1423 1253 1418 1489

Suites & Beach: Extra: 1 x watercircuit Spa (30 minuten) per persoon per verblijf bij min. 7 nachten.

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/05/21 t/m 09/05/21. Long Stay: 5% bij min 14 nachten verblijf 

van 01/04/21 t/m 31/10/21 en 10% bij min 21 nachten verblijf. Seniorenkorting: 5% bij 56 of ouder 

bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/07/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21.

Suites: Mealupgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van 25/04/21 t/m 09/05/21. Vroegboek-

korting: 25% indien geboekt voor 31/01/21 en 20% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien 

geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21 en 15% indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21.

Beach: Mealupgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van 01/04/21 t/m 09/05/21. Vroegboek-

korting: 20% indien geboekt voor 28/02/21 en 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien 

geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21 en 15% indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl
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Ontworpen als een groot paleis met paviljoenen, torens en tuinen, volgt het 

Gran Meliá Palacio de Isora de contouren van de kustlijn aan de voet van de 

majestueuze vulkaan de Teide. Het zal u hier zeker bevallen vanwege het grote 

culinaire aanbod, de vele faciliteiten en de rust. Het resort ligt bij een zwart 

strand in het plaatsje Alcalá, ca. 5 minuten rijden van de rotsen Los Gigantes en 

ca. 20 minuten rijden van de Costa Adeje. De luchthaven ligt op ca. 45 km.

FACILITEITEN
Eén van de hoogtepunten van het resort is de grote lagunevormige infinity pool. 

Verder zijn er een familie-, een adults only- en een kinderzwembad en een apart 

peuterbad. Tevens 3 tennisbanen en 3 paddlebanen. 

In de moderne Spa by Clarins (1.000 m²) vindt u een binnenzwembad met 

jacuzzi, hydromassagebedden, sauna, Turks bad, ontspanningsruimte, kapper, 

fitnesscenter en healthclub. Hier kunt u terecht voor diverse schoonheids-

behandelingen en ontspannende massages. ‘s Avonds speelt het leven zich af 

rond het centraal gelegen koloniale plein van het resort, met rondom restaurants, 

winkels en bars. Er worden vele activiteiten georganiseerd zoals kooklessen en 

wijnproeverijen. Voor de kinderen is er een Miniclub en Teenagers-club met veel 

spelletjes en entertainment. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en All Inclusive 

zijn mogelijk. Het buffetrestaurant Pangea is geopend voor ontbijt, lunch 

en diner. Hier kunt u genieten van showcooking en vele verse gerech ten. 

Voor avantgardistische à la carte gerechten kunt u terecht in het Italiaanse 

restaurant/trattoria Club Ocean met uitzicht over het eiland La Gomera. Nami 

is een  fine dining à la carte restaurant voor diner. De Oasis Pool Grill naast 

de infinity pool serveert medi terrane gerechten voor lunch en diner. Andere à 

la carte restaurants zijn onder meer Duo Fine Dining & Tapas Wine Bar met 

een creatieve keuken en de Market Grill, gelegen bij de infinitypool, waar u kunt 

lunchen en snacks bestellen. Voor sommige restaurants geldt een dresscode. 

Er zijn een achttal bars die alle internationale drankjes en heerlijke cocktails 

serveren. We noemen graag de Areia beachbar, die direct aan het strand is 

gelegen, de ‘Liquid Garden’, een loungebar gelegen bij een van de zwembaden 

en de Nemus Pub met ‘s avonds vaak livemuziek. Er is 24-uurs roomservice 

beschikbaar. 

ACCOMMODATIE
Alle 479 verzorgd ingerichte kamers en suites hebben airconditioning, kluisje, 

minibar, strijkfaciliteiten, iPod-dockingstation, flatscreen-tv, wifi, aromatherapie 

en een hoofdkussen menu. Badkamer met jetdouche, haardroger, badjassen en 

slippers. Balkon of terras. Een eventuele derde persoon of kind slaapt op een 

sofabed (1.80-1.30 cm).

Deluxe Kamer (ca. 48 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): comfortabele kamer 

met mahoniehouten meubelen en stenen vloeren. Badkamer met apart toilet. 

Met privéterras of balkon. Ook boekbaar als Deluxe Zijzeezicht Kamer of als 

Deluxe Zeezicht Kamer.

Tweekamer Master Suite (ca. 68 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): aparte 

woonkamer met eettafel en sofabed. Slaapkamer met kingsizebed. Badkamer 

met whirlpool. Met resortzicht. Ook boekbaar als Tweekamer Master Suite 

Gedeeltelijk Zeezicht.

Driekamer Master Suite (ca. 116 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind.): combinatie 

van een Deluxe Kamer en een Tweekamer Master Suite. 

Family Villa Ocean Front (ca. 120 m², max. 2 volw. + 1 kind): met privétuin van ca. 

480 m² met eigen verwarmd zwembad, ligbedden en Balinese bedden.

RED Level voor families hebben als extra service o.a. een persoonlijke check-in, 

drankjes voor de kinderen in de Family Lounge, speciale attenties voor de 

kinderen, family concierge, gratis gebruik van tennis- en paddlebanen en gratis 

eerste vulling van minibar.

Family RED Level Tweekamer Master Suite (ca. 68 m², max. 3 volw. of 2 volw. 

+ 2 kind.): woon- en aparte slaapkamer met resortzicht. Ook boekbaar met 

gedeeltelijk zeezicht of met twee slaapkamers als Family RED Level Driekamer 

Master Suite (ca. 116 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind.).
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RED Level Ocean Front Garden Villla

RED LevelDeluxe Kamer

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe kamer  1088 824 1061 989        

Deluxe Zeezicht Kamer  1284 999 1250 1181     

Tweekamer Master Suite (o.b.v. 3 volw.)  1250 979 1242 1171     

Family Red Level Tweekamer Master Suite  1390 1074 1432 1266       

(o.b.v 3 volw.)            

Extra: 1 gratis entree tot de Spa per persoon per verblijf in Red Level kamer bij verblijf van 01/04/21 

t/m 31/05/21 en 50% korting op water circuit OF 100% korting op water circuit met contracting 

treatments/massages bij verblijf van 01/06/21 t/m 31/10/21.

Honeymoon: 1 fles Cava wijn en fruit bij aankomst op de kamer en 1 diner voor 2 personen tijdens 

verblijf (excl. drankjes)

Kamerupgrade: upgrade van Deluxe kamer naar Deluxe Zeezicht kamer bij verblijf 28/04/21 t/m 

09/05/21. Upgrade van Deluxe kamer naar Deluxe kamer zijzeezicht en van Deluxe kamer zijzeezicht 

naar Deluxe kamer zeezicht bij verblijf van 16/10/21 t/m 31/10/21 indien geboekt van 01/06/21 

t/m 31/10/21.

Kinderen gratis:  Eerste kind t/m 6 jaar gratis op de kamer bij de ouders bij verblijf van 01/06/21 t/m 

31/10/21 indien geboekt voor 30/04/21.

Vroegboekkorting: 35% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/05/21 indien geboekt voor 31/12/20 en 30% 

indien geboekt van 01/01/21 t/m 28/02/21. 35% bij verblijf van 01/06/21 t/m 31/10/21 indien ge-

boekt voor 31/12/20, 30% indien geboekt voor 28/02/21, 25% indien geboekt voor 30/04/21 en 15% 

bij verblijf van 01/09/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 30/06/21. 25% bij verblijf van 28/04/21 

t/m 09/05/21 en 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 27/04/21 en van 10/05/21 t/m 31/05/21 indien 

geboekt van 01/11/20 t/m 31/12/20.

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

sion  en/of All Inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Het RED level gedeelte van het Gran Meliá Palacio is het meest 

exclusieve gedeelte  van het Palacio de Isora en telt 100 elegante open 

plan kamers en villa’s. Het is eigenlijk een apart hotel binnen het resort 

en een klein paradijs voor adults only (vanaf 18 jaar). ’RED’ betekent 

‘Real Exceptional Differences’ met tal van extra services, zoals de Red 

Level Lounge met privé-check-in, dvd-bibliotheek, businesscenter 

met internettoegang, butlerservice, exclusieve toegang tot het RED 

Level zwembad, continentaal en à la carte ontbijt, water-, koffie- en 

theeservice gedurende de gehele dag, aperitief, snacks en een open bar 

in de namiddag. Op de kamer een Nespresso-apparaat en dagelijks een 

krant. Voor diner is er het RED Level Restaurant en Lounge met een 

mooi terras ‘La Terrace’ dat gespecialiseerd is in fondue. Daarnaast 

kunt u gebruik maken van alle overige restaurants, bars en faciliteiten 

van het resort. 

RED Level Kamer (ca. 49 m², max. 3 volw.): ruime kamer met sofabed 

en met mahoniehouten en stenen vloeren. Ook boekbaar als RED Level 

Kamer Zijzeezicht.

RED Level Whirlpool Kamer (ca. 49 m², max. 3 volw.): met whirlpool op 

het balkon/terras. Boekbaar met zijzeezicht, met zeezicht of met groot 

terras (ca. 42 m²).

RED Level Ocean Front Garden Villa (ca. 120 m², max. 2 volw.): open plan 

woon-/ slaapkamer, inloopkast, minibar en dvd-speler. Badkamer met 

Jetdouche, whirlpool en apart toilet. Ca. 480 m² tuin met privézwembad, 

Balinese bedden en eettafel (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).

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

vliegreis naar en van Tenerife, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

RED Level Kamer  1648 1199 1396 1393

RED Level  Ocean Front Garden Villa  3971 3012 3552 3549

RED LEVEL AT GRAN MELIÁ 
PALACIO DE ISORA
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THE RITZ-CARLTON, ABAMA
CULINAIR | FAMILY | GOLF

        DELUXE

Dit zeer opvallende, in terrakleur geschilderde resort  ligt bijzonder mooi tegen 

een helling en wordt omgeven door een uitzonderlijke vegetatie met meer dan 

300 verschillende planten, talloze palmbomen en een schitterende golfbaan. 

Het aan zee gelegen resort biedt adembenemende panorama’s over de oceaan 

en het eiland La Gomera. The Ritz-Carlton, Abama bestaat uit een hoofdgebouw 

en een tussen de zee en het hoofdgebouw gelegen gedeelte met geschakelde 

villakamers. Water is een belangrijk onderdeel van Abama. Dit komt terug in de 

vele meertjes en watervallen die door het resort stromen. Abama ligt in Guia 

Isora, ca. 4 km van San Juan en ca. 10 km van Costa Adeje.

FACILITEITEN
Lounge met boetiekjes, businesscenter en fitnessclub, 4 paddletennisbanen 

en 7 tennisbanen. Zeven (verwarmde) zoetwaterzwembaden omgeven door 

zonneterrassen met ligbedden en parasols. Er zijn zowel een adults only- als 

een family-zwembad. Relaxation area voor volwassenen met Balinese bedden. 

Een treintje rijdt tussen de lobby, villas en het strand. Ritz Kids Club Village 

(4-12 jaar, 300 m², tegen betaling) met verschillende activiteiten als theater, 

astronomie en knutselen. Babysit op aanvraag. Speciaal voor tieners is er ZONE 

fun- en entertainmentcenter. Eigen 18-holes golfbaan met golfacademy, club 

house 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 (bereikbaar via een lift). Uitgebreid Wellness & Spa Center (ca. 2500 

m², tegen betaling en vanaf 18 jaar) met zwembad en massagewatervallen, 

onderwatermassagestralen, sauna, stoombaden, Kneipp-douches, iglo, 

hydrotherapie, Vichy-douches, Rasul- en, schoonheidsbehandelingen, massages. 

Verder Spa Café met terras. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 

Halfpension is mogelijk. Keuze uit diverse restaurants en bars, waaronder het La 

Veranda voor het ontbijtbuffet en showcooking, het in Balinese stijl ingerichte El 

Mirador met vis- en rijstspecialiteiten, het steakrestaurant 20/20, het Italiaanse 

restaurant Verona, Casa Club op de golfbaan, Los Chozos bij het zwembad en 

de met Michelin-sterren bekroonde restaurants Kabuki (Japans, 1 ster) en MB 

(gourmetrestaurant, 2 sterren). Het restaurant in de Beach Club aan het strand 

serveert salades, snacks en hamburgers. Txoko (Spaanse keuken), Sportsbar 

en Lobbybar. Als extra kun u tegen betaling (toegang tot de) Club Level Lounge 

reserveren voor ontbijt, lichte snacks, hors d’ oeuvres en drankjes.

ACCOMMODATIE
Alle 459 ruime kamers en suites zijn luxueus ingericht en voorzien van 

airconditioning, zithoek, flatscreen-tv, nespresso-apparaat, strijkfaciliteiten, wifi, 

telefoon, minibar en kluisje. Badkamer met bad, aparte douche en badjassen. 

Balkon of terras met zitje. 

Hoofdgebouw (Citadel)

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): sfeervolle kamer in hedendaagse stijl 

met zitgedeelte. Marmeren badkamer met spiegeldeuren, design badkuip en 

aparte douche. Met resortzicht. Ook boekbaar met gedeeltelijk zeezicht - of 

zeezicht. Citadel Family Kamer ( max. 6 pers.): combinatie van twee Deluxe 

Kamers met verbindingsdeur. Boekbaar met resort- of zeezicht.

Junior Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruimere slaapkamer 

met open plan zitgedeelte en inloopkast, ingericht met elegante houten 

meubelen en met resortzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Suite (ca. 80 m², max. 3 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): woonkamer, lounge 

en gescheiden eetkamer en slaapkamer met natuurlijke materialen. Met 

resortzicht. Ook boekbaar met zeezicht. Citadel Family Suite 2-Slaapkamer (ca. 

130 m², max. 6 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): combinatie van een Suite met een 

Deluxe kamer. Woonkamer met eethoek en sofagedeelte. Verder twee aparte 

slaapkamers met resortzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Ritz-Carlton Suite (ca. 277 m², max. 6 pers.): twee slaapkamers, inloopkast, 

groot woongedeelte, lounge en eetkamer, 2 marmeren badkamers. Jacuzzi op 

het balkon en zeezicht. 

Royal Suite (ca. 257 m², max. 6 pers.): woon- en eetkamer met keuken, 2 

slaapkamers met badkamers met douche en hydromassagebad. Japanse tuin 

met terras (ca. 330 m²) en jacuzzi. 

Imperial Suite (ca. 314 m², max. 6 pers.): deze Suite, gelegen op de bovenste 

verdieping, bestaat uit woonkamer, keuken en bar met marmeren vloer. Twee 

ruime slaapkamers met badkamers, voorzien van sauna-douche en jacuzzi. 

Groot terras (ca. 400 m²) met tropische planten en verwarmd zwembad. 

Gasten in de Ritz-Carlton Suite, Royal en Imperial Suite ontvangen de volgende 

extras: VIP check-in in de Suite, toegang tot de Club Lounge, dagelijks toegang 

tot het Spa circuit, couple treatment in de Safari Suite van de Spa per 

verblijf, toegang tot de VIP lounge bij vertrek van de Reina Sofia luchthaven 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).
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Villa Deluxe kamer

Tagor VillasSuite

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Resortzicht  1049 1060 1174 1150

Junior Suite Zeezicht                                                                   1437        1494 1607 1584

Citadel Family Suite resortzicht (o.b.v. 6.volw.)  968 978  1029 1068

Villa Deluxe Kamer Tuinzicht  1176 1203 1316 1293

Tagor Villa Tuinzicht  1535 1608 1714 1698

Extra: 1x gratis lunch voor 2 personen bij verblijf van min. 7 nachten van 15/04/21 t/m 21/10/21 in 

Suites met 1- en 2 slaapkamers en VIP Suites. 1 x gratis toegang tot de Spa bij verblijf in een Suite 

met 1 slaapkamer van 01/04/21 t/m 31/10/21. Gratis toegang tot de VIP Lounge (Montana Roja) bij 

vertrek vanaf Reina Sofia Airport bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 in Suites met 1 slaapkamer, 

Tagor Villas en Family Suites.

Kamerupgrade: upgrade van Deluxe Kamer Citadel naar Deluxe Villakamer tuinzicht, van Deluxe 

Kamer zijzeezicht naar Deluxe Villakamer zijzeezicht en van Deluxe Kamer zeezicht naar Deluxe 

Villakamer zeezicht bij verblijf van 01/07/21 t/m 31/08/21 indien geboekt voor 31/01/21.

Seniorenkorting: 5% bij 56 jaar en ouder bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien 120 dagen voor aankomst 

geboekt en 10% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT RESORT WORDT GEKENMERKT DOOR COMFORT, AANGENAME AMBIANCE 

EN UITSTEKENDE GOLFFACILITEITEN. IDEAAL VOOR GASTEN DIE PRIVACY EN 

ONTSPANNING ZOEKEN. GENIET IN DE TOPRESTAURANTS VAN EEN CULINAIRE 

ONTDEKKINGSREIS.

Het exclusieve villa-gedeelte van The Ritz-Carlton, Abama tussen het 

hoofdgebouwen en de zee  wordt omgeven door tropische tuinen en 

bestaat uit  144 geschakelde villakamers in gebouwen met rieten daken 

die in verschillende lagen zijn opgetrokken en alle richting zee zijn 

gebouwd. Dit gedeelte bevat vier zwembaden, waaronder de El Mirador 

Infinity pool (alleen voor gasten vanaf 13 jaar). Gasten van de villa’s 

genieten o.a. van privé check in/out, a la carte ontbijt in El Mirador, 

toegang tot de El Mirador Lounge Club, met  canapés en fingerfood  (van 

ca. 18.00-20.00 uur), snelle wifi, espressoapparaat en theezetfaciliteiten, 

digitale internationale kranten en magazines , 2 x entree tot de Spa en  

strijk-service voor 2 kledingstukken per kamer/per verblijf. Gedurende 

de dag worden bij het zwembad gratis canapés, frisdrank, sapjes en 

smoothies verstrekt. 

Villa Deluxe Kamer (ca. 50 m², max 3 pers.): ruime, sfeervolle kamer met 

kingsize bed. Met terras met tuinzicht. Ook boekbaar met gedeeltelijk 

zeezicht - of zeezicht. 

Villa Family Kamer (max. 6 pers.): combinatie van twee Villa Deluxe 

Kamers met verbindingsdeur. Boekbaar met tuin- of zeezicht. 

Villa Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): ruime suite 

met woon- en aparte slaapkamer en terras met tuinzicht. Ook boekbaar 

met zeezicht. 

Villa Family Suite 2-Slaapkamer (ca. 130 m², max. 6 volw. + 1 kind 

t/m 12 jaar): combinatie van een Villa Suite met een Villa Deluxe 

Kamer. Woonkamer met eethoek en sofagedeelte. Verder twee aparte 

slaapkamers met tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht. 

Bovengenoemde villakamers zijn ook te boeken als Tagor Villa Kamer 

en Tagor Villa Suite, waar gasten vanaf 18 jaar welkom zijn.

In dit adults only gedeelte beschikken de gasten tevens over een open 

ruimte voor fitness en een pitch&putt. Verder wordt bier en wijn bij het 

zwembad geserveerd.

THE RITZ-CARLTON, ABAMA 
VILLAKAMERS

        DELUXE
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De exclusieve suite-appartementen van Las Terrazas de Abama bevinden zich 

dicht bij de zuidwestkust, in de buurt van Guía de Isora. Het resort heeft vanwege 

zijn wat hogere ligging (op ca. 200 meter hoogte) een fraai uitzicht op het eiland 

La Gomera en de Atlantische Oceaan. Het wordt omringd door subtropische 

tuinen en palmbomen en biedt de gasten veel mogelijkheden om te genieten 

van een welverdiende vakantie. Het is geschikt voor families maar ook voor 

gasten die van rust houden. In het resort zijn vele vrijetijdsmogelijkheden 

binnen handbereik. Geniet van de zon, mooie landschappen, fijne zwembaden 

en heerlijke gastronomie. De luchthaven bevindt zich op ca. 32 km afstand.

 

FACILITEITEN 
24 uurs receptie gelegen in het hoofdgebouw met gastronomische winkel met 

lokale ambachtelijke producten en een ruime selectie wijnen. Las Terrazas 

de Abama ligt op de golfbaan (18 holes) Abama met eigen clubhouse, bar, 

restaurant, golf academie en uitzicht op zee. Verder zijn er drie verwarmde 

zwembaden omgeven door terrassen, ligbedden en parasols. Er is tevens een 

kinderzwembad en kinderoppas (tegen betaling). Voor de jongste gasten (4 – 14 

jaar) is er het Kids Camp met dagelijks vele leuke activiteiten (tegen betaling). 

). In het naastgelegen Abama Resort zijn 7 tennisbanen, 4 paddlebanen en een 

tennisschool (op 1,5 km en tegen betaling). Op slechts twee kilometer bevindt 

zich een zandstrand (Playa Abama) bereikbaar via een gratis pendeldienst. 

Tevens is er een fitnessruimte. U kunt in uw appartement een personal trainer 

laten komen en is er de mogelijkheid tot massages (beide tegen betaling). Ten 

slotte is er parkeergelegenheid. U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Logies 

is mogelijk. Het à la carte restaurant Melvin is geopend voor ontbijt en vijf maal 

per week voor diner. U kunt hier genieten van het vakmanschap van de Michelin 

sterrenkok Martín Berasategui. Het restaurant heeft een fraai buitenterras en 

biedt zeer gevarieerde gastronomische mogelijkheden met een speciale selectie 

van lokale producten die een uniek culinair aanbod verschaffen. Verder is er het 

nieuwe gastronomische concept “Chef en la casa ” waarmee u geniet van een 

unieke en onvergetelijke ervaring in uw eigen appartement. De snack poolbar 

Sunway serveert kleine gerechten en drankjes gedurende de dag. 

ACCOMMODATIE
De 151 smaakvolle en individueel ingerichte suite- appartementen zijn verdeeld 

over 15 verschillende gebouwen op verschillende niveaus waarbij de appar-

tementen op de bovenverdiepingen bereikbaar zijn per lift. De appartementen 

zijn verschillen qua inrichting maar alle uitgerust met airconditioning, 

wifi, satelliet-tv, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Verder volledig inge-

richte keuken met wasmachine, koelkast, koffiezetapparaat, magnetron, 

keukengerei, elektrische waterkoker, vaatwasser, oven en wasdroger. Verder 

strijkgelegenheid. Woonkamer met eethoek. Badkamer met bad en/of douche, 

badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje. 

Suite-Appartement Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 87 m², max. 2 pers.): licht en ruim 

met woon- en aparte slaapkamer. Met gedeeltelijk zeezicht en tuinzicht. 

Suite-Appartement 2-Slaapkamers Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 118 m², max. 

4 pers.): ruimer, elegant appartement met twee en-suite badkamers. Ook 

boekbaar met gedeeltelijk zeezicht met jacuzzi en met zeezicht. 

Suite-Appartement 3-Slaapkamers Gedeeltelijk Zeezicht (ca. 150 m², max. 6 

pers.): ideaal voor families. Met drie en-suite badkamers. Ook boekbaar met 

zeezicht en met zeezicht en jacuzzi. 

 

Indicatieprijzen p.p. incl,: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Teneri-

fe, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Suite Appart. Gedeeltelijk Zeezicht   1099 1083 1334 1313

Suite Appart.  2- Slaapkamers Zeezicht (4 volw.)   1009 987 1216 1195

Kamerkorting: 5% bij verblijf van 25/04/21 t/m 09/05/21 en van 16/10/21 t/m 31/10/21.

Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar en ouder. Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 

09/05/21 indien 120 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 

20% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 ndien geboekt voor 31/03/21 en 15% bij verblijf van 

01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt van 01/04/21 t/m 30/04/21. 

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

ROYAL RIVER
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

       

River Suite

Het fraaie en unieke Royal River Hotel is het nieuwste juweeltje aan de Costa 

Adeje. Het exclusieve Villa resort is gelegen naast de Costa Adeje Golf Course 

en heeft een adembenemend uitzicht. De elegante architectuur en het originele, 

eigentijdse ontwerp tezamen met het fraaie gebruik van natuurlijke materialen 

van het eiland maken dit een unieke locatie om een perfecte vakantie door te 

brengen. La Caleta met zijn zandstranden ligt op ca. 2,5 km en Playa de las 

Américas op ca. 5 km. De luchthaven bevindt zich op ca. 24 km afstand. 

FACILITEITEN  
Elegante entree met receptie, lounge en champagnebar. Er zijn diverse 

zwembaden, het centrale zwembad, een rivierzwembad en een infinitypool. Verder 

is er een lagunezwembad speciaal voor gasten van de Lagoon Villa’s. Tevens 

kunt u uw sportieve aspiraties kwijt in de fitnessruimte, op de paddle-tennisbaan 

en op het croquet-circuit. In de moderne Gold River Spa  vindt u een verwarmd 

zwembad, hamam, thermale grot, belevingsdouches en een relaxruimte. U 

kunt hier ook genieten van massages en schoonheidsbehandelingen (tegen 

betaling), gebaseerd op de Arabische cultuur. Op de naastgelegen golfbaan 

kunt u terecht voor een fraaie partij golf. Babysitservice en butlerservice op 

aanvraag (tegen betaling). Ten slotte is er parkeergelegenheid. De verzorging 

is op basis van logies/ontbijt, halfpension is tevens mogelijk. U heeft de keuze 

uit de volgende restaurants en bars: Voor het ontbijt kunt u terecht in het 

Pineapple buffetrestaurant met internationale gerechten. Flamingo is een klein, 

intiem à la carte restaurant in Franse stijl met bistro- en gourmetgerechten. 

Vulkan is gelegen op het dakterras bij de infinitypool en serveert grillgerechten 

en drankjes. Aziatische specialiteiten vindt u bij Kokoro. De Pool River, bij het 

centrale zwembad, serveert tapas en cocktails. Voor een sprankelend glas 

champagne of cava bezoekt u de Bubble Bar die gelegen is naast de receptie. 

ACCOMMODATIE 
Alle 50 luxueuze, elegante suites en villa’s hebben een moderne, stijlvolle 

inrichting met een klassieke touch en beschikken over een woonkamer en 

aparte slaapkamer(s), kingsizebed, airconditioning, smart-tv, minibar, kluisje 

en Nespresso-apparaat. Badkamer voorzien van een bad en aparte douche. De 

River Suites en Lagoon Villa’s zijn alleen voor volwassen gasten.

River Suite 1 Slaapkamer (ca. 120 m², max. 2 volw.): ruime, sfeervolle suite 

met woon- en slaapkamer. Verder swimup pool die in verbinding staat met het 

rivierzwembad. Ook boekbaar met 2 Slaapkamers (ca. 180 m², max. 4 volw.).

Pool Villa (ca. 140 m², max. 2 pers.): ruime villa met aparte woon- en slaapkamer. 

Met privézwembad.

Grand Pool Villa 1 Slaapkamer (ca. 140 m², max. 2 pers.): gelegen tegenover de 

golfbaan met privé zwembad. Woonkamer en aparte slaapkamer. Ook boekbaar 

als Grand Pool Villa 2 Slaapkamers (ca. 207 m², max. 4 pers.) of als Grand Pool 

Villa 3 Slaapkamers (ca. 250 m², max. 6 pers.).

Paradise Pool Villa (ca. 325 m², max. 6 pers.): ruime, unieke villa met drie 

slaapkamers en privézwembad, zeer geschikt voor families.

Lagoon Villa 1 Slaapkamer (ca. 60 m², max. 2 volw.): unieke, over de lagune 

gebouwde ‘paalvilla’ die tegenover de golfbaan ligt. Ook boekbaar als Lagoon 

Villa 2 Slaapkamers (ca. 96 m², max. 4 volw.). Deze Lagoon Villa’s beschikken 

over hun eigen zwembad.

 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

River Suite 1 Slaapkamer  1319 1754 2236 1844

Grand Pool Villa 1 Slaapkamer  1560 2064 2545 2154

Paradise Pool Villa (o.b.v. 6 pers.)  1577 1884 2307 1974

Lagoon Villa  2082 2528 2951 2618

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij aankomst op 12/04/21 t/m 24/06/21 en 01/09/21 t/m 15/10/21.

Seniorenkorting: 10% bij 66 jaar en ouder.

Vroegboekkorting: 15% bij aankomst op 10/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 15/01/21 en 

10% indien geboekt van 16/01/21 t/m 09/05/21.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

River Suite
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SPANJE | La Gomera | Playa de Santiago

HOTEL JARDÍN TECINA
ACTIVE | GOLF  

    

Adults Only

Hotel Jardín Tecina is fraai gelegen in Playa de Santiago, in het zuiden van het 

vrijwel ongerepte eiland La Gomera. Het resort (70.000 m²) is als dorp in een 

originele Canarische stijl gebouwd tegen de hellingen van de Lomada de Tecina. 

U geniet hier van mooie uitzichten, niet alleen over de Atlantische Oceaan en de 

kust van Tenerife, maar ook op de majestueuze toppen van Spanje’s hoogste 

berg: de Teide. 

Door het resort lopen fraaie wandelpaden, omgeven door een kleurrijke 

mengeling van planten en bloemen uit de hele wereld, tussen witte bungalows.  

Dit bescheiden doch comfortabele hotel is zeer geschikt voor natuurliefhebbers. 

Geniet zoals u wilt, ver weg van de dagelijkse sleur. De overtocht vanuit Los 

Cristianos op Tenerife naar de haven van San Sebastian op La Gomera bedraagt 

per ferry ca. 50 minuten. Vanaf de haven is het ca. 30 autominuten naar het 

hotel.

FACILITEITEN
In de moderne lobby bevindt zich de receptie met zitjes. Op hotelniveau vindt 

u het zwembadcomplex bestaand uit een zwembad voor volwassenen, een 

kinderbad en een poolbar. Tevens is er een zwembad met twee jacuzzi’s exclusief 

voor gasten die verblijven in de Duplex Suites. Een derde (zeewater-)zwembad 

met kindergedeelte in het midden is gelegen in de Beach Club Laurel aan het 

kiezelstrand, dat te bereiken is via een in de rotsen ingebouwde lift. Bij alle 

zwembaden kunt u gebruik maken van ligbedden, parasols en badhanddoeken. 

De Balinese bedden in Club Laurel zijn tegen betaling. Voor de kinderen biedt 

de Palmito Club allerlei activiteiten. Voor teenagers is er de Maxiclub; een 

ontmoetingsplek voor vele activiteiten. 

Jardín Tecina biedt verder voldoende sportieve uitdagingen. Naast de Tecina 

golfbaan  (18 holes) met uitzicht over de oceaan biedt het resort een keur aan 

activiteiten zoals tennis- en squashbanen, tafeltennis, darts, jeu de boules,  

minigolf en beachvolleybal. Tevens is er een fitnesscenter en PADI-duikcentrum. 

Dagelijks worden er bijzondere excursies georganiseerd zoals een rondleiding 

over de bananenplantage in de buurt van het hotel of een bezoek aan de eco-

vriendelijke boerderij (Eco Finca Tecina) van het hotel. Club Buganvilla is een 

klein, maar uitstekend toegerust beautycenter, waar u kunt genieten van een 

aantal selecte behandelingen. 

De outdoor Spa Ahemon (voor gasten vanaf 16 jaar) heeft een buitenruimte 

met VIP relaxing areas, watercircuit, zonnedek, whirlpool en daarnaast een 

binnengedeelte met sauna, Turks bad en massageruimtes.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, half- of volpension zijn mogelijk. 

Het buffetrestaurant Principal is open voor ontbijt en diner en biedt een breed 

scala aan warme en koude gerechten uit de internationale, maar ook lokale 

cuisine. Wanneer u gebruik wilt maken van een van de overige restaurants dan 

is dit mogelijk tegen betaling.  Restaurant Gara serveert tijdens het diner een 

dagelijks wisselend menu en de Barbacoa Piscina, gelegen naast het zwembad 

biedt voor de lunch lichte snacks en internationale gerechten. In Restaurante El 

Laurel geniet u van ’fine dining’ in een speciale atmosfeer. De beste Italiaanse 

gerechten worden geserveerd door Trattoria Club Laurel, direct aan zee. Voor 

een romantische diner in absolute privacy reserveert u een Cave for 2, een 

natuurlijke grot met uitzicht op zowel de oceaan als de bergen. Tasca Fandango 

biedt Spaanse tapas voor het diner. Tevens zijn er vier bars in het resort waar 

u ontspannen kunt genieten van uw favoriete drankje: de informele loungebar 

Kristina, de Poolbar, Bar Club Laurel (gelegen aan zee) en Salonbar Beatriz de 

Bobadilla waar dagelijks in de avond entertainment plaatsvindt.

ACCOMMODATIE
Het hotel biedt 434 kamers en (junior) suites, gesitueerd in bungalows op de 

eerste of tweede verdieping. Alle zijn voorzien van airconditioning, minibar, 

telefoon, wifi, tv en kluisje (tegen betaling). Badkamer met douche. Kamers 

beschikken over balkon of terras.

Tweepersoonskamer (ca. 31 m², max. 2 volw. en 1 kind): fris ingerichte kamer 

met 2 bedden en met uitzicht op de tuin. Ook te boeken als Comfort Kamer met 

zijzeezicht. 

Superior Kamer (ca. 31 m², max. 2 volw. en 1 kind): met koffie-/theezetfaciliteiten 

en zeezicht.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): ruimere kamer met een extra lounge 

voorzien van een bedbank, tv, koffie-/theezetfaciliteiten en uitzicht op de tuinen 

of de zee. 
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Playa de Santiago | La Gomera | SPANJE

Duplex suite

Tweepersoonskamer

Duplex Suite ( ca. 85 m², max. 4 volw.): over drie verdiepingen gelegen, met op de 

begane grond een slaapkamer met kingsizebed of 2 queensizebedden, badkamer 

en terras. Via een trap bereikt u de 1e verdieping waar zich de woonkamer 

met kleine badkamer met douche en toilet bevinden. U kunt deze woonkamer 

tevens gebruiken als tweede slaapkamer. Op de bovenste verdieping een privé-

zonneterras ( 24 m²)  met Balinees chill-out bed. Deze suite is minder geschikt 

voor gasten die slecht ter been zijn.

Gasten van de Duplex Suites (adults only vanaf 16 jaar) beschikken over extra 

services zoals een koffiezetapparaat  met welcomekit (navulling tegen betaling). 

Verder apart zwembad met 2 jacuzzi’s en 1 Balinees bed per Duplex Suite aan 

dit zwembad. 

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

naar Tenerife, luchthavenbelasting, Executive lounge, transfer naar en van de haven, overtocht per 

ferry  naar en van La Gomera en privétransfer ter plaatse van en naar het hotel.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer   964 763 976 957

Comfort Kamer   1024 819 1032 1013

Junior Suite  1190 909 1122 1103

Duplex Suite (o.b.v. 3 volw.)   1165 955 1163 1144

  

Long Stay: 5% bij min 21 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 11/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/12/20. 10% 

bij verblijf van 11/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 15/03/21. 5% bij min 7 nachten verblijf 

van 10/10/21 t/m 27/10/21 indien geboekt voor 31/01/21.

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

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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FUERTEVENTURA & LANZAROTE

Het strand van het eiland Fuerteventura strekt zich over vele kilometers langs de kust uit. Dankzij de zeebries is het hier ook uitstekend surfen. 

Lanzarote biedt naast zand- en lavastranden ook een bijzonder, vulkanisch landschap met meer dan 300 vulkanen.

AUTOHUUR

Hotel Royal Palm Resort & Spa op Fuerteventura 

bieden wij aan inclusief auto. De overige hotels op 

Fuerteventura en Lanzarote bieden wij aan inclusief 

privétransfers. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 

voor een huurauto of voor een paar dagen een auto 

huren en deze bij uw hotel laten bezorgen. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP LANZAROTE HEEFT VOORAL HET PRINCESA 

YAIZA ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA’S 120-121

FUERTEVENTURA
Fuerteventura is na Tenerife het grootste Canarische 

eiland. Het heeft een zeer droog klimaat, waardoor 

het landschap besprenkeld is met cactussen en 

vetplanten. 

Corralejo aan de noordkust presenteert zich als 

een levendig vakantieoord met een internationaal 

publiek, talloze surfscholen en restaurantjes. 

Dit voormalige vissersdorp heeft zich dankzij de 

magnifieke stranden opgewerkt tot een vakantie

bestemming waar vooral gezinnen met kinderen 

zich prima thuis voelen. Wij selecteerden hier het 

fantastisch gelegen elegante en stijlvolle Gran Hotel 

Bahia Real met een hoog serviceniveau. 

Aan de oostkust van het eiland treft u de moderne 

badplaats Caleta de Fuste. Hier bieden wij de 

kleurrijke oase Sheraton Fuerteventura aan, bij een 

18-holes golfbaan. Een goede keuze speciaal voor 

gezinnen met kinderen.

In het zuiden ligt Playa de Esquinzo en hier 

selecteerden wij het moderne 4**** superior, adults 

only, Royal Palm Resort & Spa, vooral geschikt voor 

de gasten die gesteld zijn op rust en ontspanning. 

LANZAROTE
Lanzarote is het op drie na grootste eiland van de 

archipel. In het Nationaal Park Timanfaya krijgt 

u een goed beeld van het unieke maanlandschap 

van het eiland. Vlak bij het op het zuidelijke puntje 

gelegen Playa Blanca liggen de mooiste stranden 

van Lanzarote, de Playas de Papagayo. 

In het oude centrum van de bekende, centraal 

gelegen badplaats Puerto del Carmen, bieden 

wij u Hotel Los 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 flaneerboulevard 

langs het strand. De gezellige authentieke kern 

van het voormalige vissersplaatsje is gelukkig 

goed bewaard gebleven. Wij selecteerden hier het 

uiterst aangename, in Canarische neokoloniale 

stijl gebouwde Princesa Yaiza met veel faciliteiten 

en activiteiten alsmede het indrukwekkende Hotel 

Volcan Lanzarote dat is gebouwd als een klein 

dorpje in de stijl van het eiland.

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Costa Calma

Puerto del Rosario

Costa Teguise

Corralejo

Puerto del Carmen

Arrieta

Playa Blanca
Arrecife

Volcan Lanzarote
Princesa Yaiza

Los Fariones

Sheraton
Fuerteventura

Atlantis
Bahia Real

Royal Palm

Fuerteventura & Lanzarote Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C   20 20 20 21 22 23 25 24 24 23 22 21

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

Zonne-uren per dag   6 7 8 8 9 10 11 11 9 8 7 6

Dagen met enige neerslag   2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
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SPANJE | Fuerteventura | Caleta de Fuste

SHERATON FUERTEVENTURA
FAMILY | WELLNESS

    

Deluxe Kamer

Een bijzonder aangename en kleurrijk ingerichte oase te midden van 

zonovergoten stranden. Vanwege de vele faciliteiten is Sheraton Fuerteventura 

een goede keuze voor een heerlijke vakantie op Fuerteventura, zeker voor 

gezinnen met kinderen. Het hotel ligt tussen het strand van Caleta de Fuste 

en een 18-holes golfbaan. In de directe omgeving vindt u diverse winkels en 

restaurants. De luchthaven van Fuerteventura ligt op ca. 8 km.

FACILITEITEN
Receptie, businesscenter en wifi in het gehele hotel. Drie zoetwaterzwembaden 

(waarvan één verwarmbaar), kinderbad, boetiek, Mini Club, speel tuin, tennisbaan, 

minigolfbaan en pitching & putting green. Spa Thalasso Hespereides (vanaf 

18 jaar en tegen betaling) is een 1000 m² groot centrum waar u heerlijk kunt 

ontspannen in de sauna of het Turkse bad. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor 

diverse massages en schoonheidsbehandelingen. Een verwarmd binnenbad, 

vitalitypool en fitnessruimte maken eveneens deel uit van de Spa. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. In restaurant Los Arcos met terras 

worden het ontbijt en dinerbuffet geserveerd. La Veranda biedt mediterrane 

lunchgerechten op het terras met zeezicht. Ook Wok & Zen heeft een terras. U 

geniet hier van Aziatische specialiteiten in een rustgevende omgeving. El Faro 

serveert mediterrane specialiteiten in een nautische setting. Voor een drankje 

kunt u terecht in de Piano Lobby Bar. Er is roomservice van 07:00 tot 23:00 uur.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 266 kamers en suites, alle smaakvol en comfortabel ingericht en 

voorzien van airconditioning, kluisje, schrijftafel, koffie/theezetfaciliteiten, tv en 

wifi. Complete badkamer met ligbad, aparte douche en haardroger.

Deluxe Kamer (ca. 50 m², min. 2 volw. / max. 3 pers.): comfortabele kamer met 

zitgedeelte met sofa. Balkon met zeezicht. 

Premium Kamer (ca. 50-59 m², min. 2 volw. / max. 3 pers.): identiek aan de 

Deluxe Kamer, maar gelegen op de parterre. Terras met tuinzicht. Ook te boeken 

als Family Premium (min./max. 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar).

Prestige Family Kamer (ca. 100 m², max. 4 volw. + 4 kind. t/m 14 jaar): 

combinatie van 2 Deluxe Kamers met verbindingsdeur.

Junior Suite (ca. 71 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar): ruime 

open plan woon-/slaapkamer. Badkamer met jacuzzi. Balkon. Verbindingsdeur 

mogelijk met Deluxe Kamer. Ook boekbaar met terras als Junior Suite Premium.

Executive Suite (ca. 181 m², max. 4 pers.): ruime, elegante suite met woon

kamer met eettafel en een aparte slaapkamer, inloopkast. Balkon/terras.

Presidential Suite (ca. 228 m², max. 4 pers.): op de bovenste etage met 

woonkamer, 2 slaapkamers en groot terras (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen). 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Kamer  774 760 944 823

Deluxe kamer  852 828 1012 896

Prestige Family Kamer  1254 1222 1448 1315

Junior Suite Premium  1048 1054 1238 1122

Extra: 1x gratis toegang tot de Spa bij verblijf in een Junior suite, Executive suite of Presidential Suite 

bij aankomst op 01/05/21 t/m 31/05/21. 1 x gratis a la carte diner (excl. drankjes) bij minimum ver-

blijf van 7 nachten op basis van halfpension bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Gratis kinderen: eerste kind t/m 14 jaar verblijft gratis op de kamer bij min. 2 volwassenen bij verblijf 

van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21. Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf 

van 01/04/21 t/m 15/07/21 en van 27/08/21 t/m 31/10/21 in een Junior Suite.

Kamerupgrade: upgrade van Premium kamer naar Deluxe kamer bij verblijf van 01/05/21 t/m 

15/07/21 en van 27/08/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21.

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij verblijf in een Junior Suite Premium.

Seniorenkorting: 5% bij 56 jaar of ouder bij verblijf van 01/04/21 t/m 30/04/21 en bij 60 jaar en 

ouder bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/21 t/m 30/04/21 indien geboekt voor 01/01/21 en 25% 

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

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Esquinzo | Fuerteventura | SPANJE

ROYAL PALM RESORT & SPA
ADULTS ONLY | WELLNESS

    SUPERIOR   

Tweepersoonskamer Superior

Het adults only (vanaf 16 jaar) Royal Palm Resort & Spa is gelegen direct aan 

het mooie natuurlijke Esquinzozandstrand met de turquoise wateren van de 

Butihondo-baai en geschikt voor gasten die rust en stilte zoeken. Het moderne 

resort kent ruime faciliteiten en heeft een modern design. Zo kunt u in het 

zuiden van het eiland van de eeuwige lente genieten tijdens een strandvakantie 

waar u altijd al van hebt gedroomd. De luchthaven ligt op ca. 79 km. 

 

FACILITEITEN
Lobby met receptie en zitjes. Het resort kent meerdere verwarmde zwembaden 

waaronder Salina en Vulcano die verdeeld zijn over twee niveaus en worden 

omgeven door terrassen met ligbedden en parasols. Stromboli is het overdekte 

zwembad gelegen boven de Spa. 

De ruime Spa (2000 m²) beschikt over sauna’s, stoombad, zoutgrot, diverse 

douches en een relaxruimte. U kunt hier terecht voor verschillende massages 

en schoonheidsbehandelingen. Tevens zijn er een kapper, fitnessruimte en 

sportzaal voor o.a. yoga. Verder biedt het resort de mogelijkheid om te tennissen 

en te volleyballen. In de directe omgeving kunt u windsurfen, jet-skiën en duiken 

(alle sporten tegen betaling). 

De verzorging is op basis van halfpension. U heeft de keuze uit twee restaurants. 

In het internationale buffetrestaurant Ischia kunt u terecht voor het ontbijt en 

het diner met show-cooking. Het mediterrane à la carte restaurant La Piazzetta 

heeft een terras met fraai uitzicht en is geopend voor lunch en diner. U vindt 

hier een selectie tapas, pizza’s en visspecialiteiten. De Dolce Vita Bar biedt live 

muziek, DJavonden en andere shows. De Bar Venezia, met zijn mediterrane 

sfeer, is een ontmoetingsplek voor alle gasten. Hier kunt u ‘s ochtends de 

krant lezen en genieten van koffiespecialiteiten of ‘s middags van thee met 

zelfgemaakte cake. Hier kunt u onder het genot van een snack uw ogen laten 

dwalen over het zwembad en de zee. De Champions Sports Bar biedt een 

aantrekkelijke omgeving om uw favoriete sport te kijken zoals de Formule 1 

of voetbal, onder het genot van een drankje. De Poolbar is gelegen naast het 

zwembad en u kunt hier terecht voor een verfrissend drankje of snack. De 

Lobbybar Benvenuti nodigt u van harte uit om in alle rust de avond af te sluiten. 

De bars zijn afwisselend geopend. 

ACCOMMODATIE
Het resort telt 334 moderne, ruime en comfortabele kamers die beschikken over 

airconditioning (van mei tot oktober), minibar,  wifi,  kluisje, satelliettv, telefoon 

en koffie/theezetfaciliteiten. Badkamer met douche of bad, badjassen en 

slippers. Verder apart toilet met bidet. Alle kamers beschikken over een balkon 

of terras.

Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 3 volw.): comfortabele kamer met 

zijzeezicht. Met terras of balkon. Ook boekbaar met Zeezicht  en met ligbedden 

op het balkon of terras als Tweepersoonskamer Superior met Zeezicht. 

Suite Zijzeezicht (ca. 50 m², max. 4 volw.): met gescheiden woon en slaapkamer. 

Terras of balkon met ligbedden.

Suite Atlantica (ca. 89 m², max. 6 volw.): woonkamer en twee aparte slaapkamers. 

Verder twee badkamers waarvan één met bad en de andere met douche. Drie 

balkons, in totaal ca. 70 m², met ligbedden en zeezicht.

Suite Presidential (ca. 65 m², max. 4 volw.): moderne suite met woonkamer en 

aparte slaapkamer. Badkamer met bad en aparte douche. Groot balkon met 

ligbedden, Balinees bed, jacuzzi en zeezicht (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl,: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Fuerte-

ventura, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer (o.b.v. 3 pers.)   904 774 972 890

Tweepersoonskamer Superior   1116 968 1156 1099

Suite Zijzeezicht  1270 1094 1299 1249

Suite Presidential   2479 2282 2491 2444

Voor actuele prijzen van alle kamertypen : vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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HOTEL VOLCÁN LANZAROTE
WELLNESS

       SUPERIOR

Tweepersoonskamer

Een eigen sfeer, uitgebreide faciliteiten en een bijzondere, typisch Canarische 

bouwstijl karakteriseren dit fraaie, aan zee gelegen resort. Het hotel is gebouwd 

met vele natuurlijke materialen als een klein dorp in de stijl van het eiland. 

Hotel Volcán Lanzarote (officieel vijfsterren) telt verschillende lage gebouwen, 

romantische patio´s, traditionele pleinen en fonteinen en ligt op loopafstand van 

de gezellige jachthaven ‘Marina Rubicón’. De receptie is een fraaie replica van de 

kerk `Onze Lieve Vrouwe van Guadalupe` in Teguise. Het zandstrand van Playa 

Dorada ligt op ca. 900 m en het centrum van Playa Blanca op ca. 950 m. 

FACILITEITEN
Na het passeren van de indrukwekkende entree betreedt u het hart van het 

hotel met waterpartijen, planten, diverse lounges, bar en winkels. In de tuin lig

gen vier zwembaden (waarvan 3 verwarmbaar), kinderbad en zonneterrassen 

met ligbedden. Verder vindt u er een moderne fitnessruimte en diverse andere 

sportmogelijkheden. Voor de kinderen is er een miniclub (512 jaar) met 

spelletjes. Babysit is mogelijk. 

Er is een compleet Wellnesscenter (vanaf 16 jaar en tegen betaling) met Turks 

bad, sauna, jacuzzi en verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. 

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

restaurant biedt uitgebreide themabuffetten en showcooking voor ontbijt en 

diner en  Tasca Yaiza bij het zwembad serveert Spaansinternationale gerechten 

voor de lunch. Voor Japanse gerechten met uitzicht over de jachthaven kunt u 

terecht in restaurant Kazan en voor Italiaanse specialiteiten in Rubicón. Voor 

drankjes zijn er  de Lobby Bar en Fun Pub Los Jameos met livemuziek. 

ACCOMMODATIE
Alle 255 kamers en suites hebben een zithoek, airconditioning, tv, wifi (niet 

optimaal in alle type kamers), minibar en kluisje. Badkamer met apart toilet, bad 

en/of douche. Balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 38 m², max. 3 pers.): fraaie en comfortabele kamer 

met zithoek. Ook boekbaar met (zij)zeezicht of zwembadzicht.

Junior Suite (ca. 44 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan woon/

slaapkamer. Badkamer met hydromassagebad en aparte douche. Met tuin- of 

zwembadzicht.

Suite (ca. 56 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): aparte woonkamer en slaap- 

kamer. Daarnaast een badkamer met hydromassagebad en aparte douche.  

Family Kamer (min./max. 2 volw. + 2 kind.): comfortabele kamer, gelegen in het 

hotelgedeelte. Met tuinzicht.

Bovengenoemde kamertypes (m.u.v. de Family Kamer) zijn ook te boeken in het 

rustige Club Volcángedeelte (vanaf 18 jaar). De 48 kamers (max. 3 volw.) zijn 

smaakvol ingericht en hebben onder meer de volgende extra faciliteiten: kussen- 

en lakenkeuze, roomservice van 08.00 tot 24.00 uur, cdspeler, internationale 

krant en wifi in de openbare ruimtes. Verder thermaalcircuit (sauna en Turks 

bad) inbegrepen. Tevens een verwarmbaar zwembad met solarium, jacuzzi 

en Balinese bedden met uitzicht op Isla de Lobos en Fuerteventura. U kunt het 

ontbijtbuffet gebruiken in Club Volcán. Thee, koffie en cake zijn beschikbaar van 

16.00 tot 18.00 uur, de courtesybar is geopend van 18.00 tot 21.00 uur.

Indicatieprijzen p.p. incl,: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Lan-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  833 741 942 896

Junior Suite  1230 1111 1324 1277

Suite (o.b.v. 3 volw.)  1253 1133 1341 1294

Club Volcan Junior Suite  1495 1245 1553 1517

Seniorenkorting: 10% bij 55 jaar en ouder bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21 en 15% 

indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21.

Welkomstattentie: Welkomstdrankje en fles mineraal water bij aankomst op de kamer en fruit en 

Cavawijn bij aankomst op de kamer in een Junior Suite, Suite of Club Volcán kamers en suites bij 

verblijf op basis van halfpension. 

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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HOTEL FARIONES
       

Superior Kamer

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 toeristische 

gebied is van een kleine vissershaven uitgegroeid tot een van de belangrijkste 

recreatieve en gastronomische centra van Lanzarote. Het grote vrijetijdsaanbod 

bestaat uit vele restaurants, winkelcentra, musea van kunstenaars zoals César 

Manrique, jachthaven en vissershaven van Varadero. Op loopafstand bevinden 

zich meerdere stranden zoals Playa Chica en Playa de los Pocillos. Het hotel ligt 

op ca. 10 km afstand van de luchthaven.  

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over twee zwembaden waarvan de infinity pool in de tuin 

ligt, omgeven door parasols en ligstoelen. Hier bevinden zich tevens twee 

jacuzzi’s. Het tweede zwembad is toegankelijk (adults only) voor gasten 

die verblijven in een Double Relax of Suite en bevindt zich op de derde 

verdieping van het hotel. Hier bevindt zich ook een chill out bar. Als gast kunt 

u gratis gebruik maken van de verschillende faciliteiten in het sportcentrum 

Centro Deportivo Fariones dat op ca. 140 meter ligt. Hier bevinden zich een 

fitnesscentrum, sauna, 4 tennisbanen, paddle tennisbaan en een zwembad. 

Er worden veel activiteitenprogramma’s en entertainment georganiseerd.  

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Het 

hoofdrestaurant is geopend voor ontbijt in buffetvorm met showcooking en 

diner met internationale of Canarische gerechten. Starters en dessert zijn in 

buffetvorm en het à la carte hoofdgerecht wordt uitgeserveerd. Verder is er 

het à la carte Aziatische restaurant met Thaise, Vietnamese en Indonesische 

specialiteiten met fraai uitzicht over de oceaan en de tuinen. Aan het zwembad 

bevindt zich een à la carte Pool Restaurant voor heerlijke snacks en cocktails. 

Verder zijn er de Pool Bar, Beach Club, een Piano Bar en Dona Juana Cave & 

Roof Top Chillout Bar. In de Lounge Bar, opgebouwd uit lavasteen, kunt u van een 

glas wijn genieten en gourmet delicatessen proeven. Er is 24uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 213 kamers en suites zijn modern, elegant en luxueus ontworpen en 

uitgerust met airconditioning, wifi, tv, kluisje, minibar, koffie/theezetfaciliteiten. 

Balkon of terras met (gedeeltelijk) zeezicht en tuin of zwembadzicht. Badkamer 

met douche, haardroger, badjassen en slippers. 

Superior Kamer (ca. 33 m², max. 2 pers. ): comfortabele kamer met zeezicht.

Junior Suite (ca.38 m², max. 2 pers.): open plan suite met zeezicht.

Vanaf de volgende type kamers ontvangt u Relax Package Service wat onder 

andere inhoudt: gourmet à la carte ontbijt op het terras met zeezicht, dagelijkse 

aromatherapie bij turn down service, toegang tot het Rooftop terras (vanaf 16 jr) 

alwaar een zonneterras, verwarmd zwembad en de Chillout Bar.

Double Relax (ca. 36 m², max. 2 volw.): met zitgedeelte en ruim balkon (19 m²) 

met ligbedden en jacuzzi. Met zee-,tuin- of zwembadzicht. 

Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): woonkamer met aparte slaapkamer. 

Suite Loft (ca. 55 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte. Met zeezicht. 

Suite Oceaan (ca. 80 m², max. 3 pers.): woonkamer met aparte slaapkamer. 

Badkamer met bad en aparte douche. Groot balkon met zeezicht. 

Grand Suite Fariones (ca. 90 m², max. 4 pers.): woonkamer met 2 aparte 

slaapkamers en 2 en suite badkamers waarvan een met bad en aparte douche 

en de andere met douche. Ruim balkon (24 m²) met zeezicht. Met een ruimer 

balkon (32 m²) te boeken als Royal Suite Fariones (ca. 150 m², max. 4 pers.)  

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl,: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Lan-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1266 1144 1445 1362

Junior Suite  1380 1251 1559 1470

Suite  1707 1584 1891 1809

Extra: 1 gratis lunch bij min 7 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21.

Seniorenkorting: 5% bij 66 jaar en ouder. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 

31/10/21 indien geboekt voor 28/02/21. 10% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt 

voor 31/03/21 en 5% indien geboekt voor 30/04/21. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en toeslagen voor halfpension : vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL & RESORT
FAMILY | WELLNESS

    

Zonder meer een ideaal resort om te genieten van een welverdiende en 

langverwachte vakantie met het hele gezin. Dit uiterst aangename hotel dat in 

Canarische neokoloniale stijl is gebouwd, kent veel faciliteiten en activi teiten. 

Het Princesa Yaiza Suite Hotel & Resort is direct gelegen aan het mooie gouden 

zandstrand van Playa Blanca, een oud vissersdorpje aan de specta culaire 

zuidoostkust van Lanzarote. Het hotel heeft een bevoorrechte locatie met 

uitzicht over de zee en de naburige eilanden, Isla de Lobos en Fuerteventura. 

Princesa Yaiza ligt op ca. 500 m van het dorpscentrum van Playa Blanca en van 

de moderne jachthaven Marina Rubicon. De luchthaven ligt op ca. 35 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie lobby met zitjes en veel planten. Verder winkels, internetfaciliteiten, 

kapsalon en amfitheater. Tuin met zout en zoetwaterzwembad, groot 

zonneterras, ligstoelen, parasols, jacuzzi en drie kinderzwembaden. Sport-

centrum met twee verlichte tennisbanen, voetbalveld, beachvolleyballveld, 

twee paddletennisbanen en een fitnessruimte van wel 400 m². Tevens dagelijks 

fitnesslessen zoals pilates en indoorcycle. De Lanzarote Golf Course ligt op 

enkele kilometers afstand. Verder is er de Plaza Princesa Yaiza met diverse 

eetgelegenheden. 

Voor de kleine gasten is er het kinderparadijs Kikoland (10.000 m²) met 

kinderanimatie, kindersportfaciliteiten, dagelijks activitei tenprogramma en 

wekelijkse shows die zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen: een Baby 

Kikoland (4 maanden  2 jaar), Mini Club (312 jaar) en een Junior Club (1316 

jaar). Het activiteitenprogramma is ontworpen om de jongere gasten maximaal 

te laten genieten. Babysit is op aanvraag. Er zijn speciale themadagen waar de 

kleintjes bijvoorbeeld kunnen schilderen en hun eigen kostuum kunnen creëren. 

Verder worden er voetballessen gegeven en voor diegenen die hun kind op hun 

verjaardag een grote verrassing willen bezorgen is Kikoland de ideale setting 

om deze speciale dag te vieren. 

Het moderne Thalasso Center Princesa Yaiza (2000 m², tegen betaling) heeft 

onder meer een verwarmd zwembad van 200 m² met massagejets, een 

aromatisch Turks bad, sauna, hydromassagedouches, 50 behandelcabines, 

ontspanningsruimte en een theehuis. Het Thalasso Center biedt verder diverse 

schoon heidsbehandelingen en massages om een juiste balans tussen lichaam 

en geest te creëren. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension (keuze uit 3 

buffetrestaurants voor diner) of halfpension Deluxe (keuze uit 7 restaurants 

voor diner en minibar gratis) zijn mogelijk (wissselend geopend). De drie 

buffetrestaurants zijn Yaiza met showcooking en internationale gerechten voor 

ontbijt en diner, La Piazzeta met mediterrane gerechten en La Hacienda met 

Mexicaanse specialiteiten, showcooking en een buitenterras. Daarnaast biedt 

Princesa Yaiza verschillende à la carte restaurants, zoals het Japanse Kampai 

met Teppanyakitafels, het Italiaanse specialiteitenrestaurant Don Giovanni, het 

Canarische gourmetrestaurant Isla de Lobos met terras en uitzicht over Isla de 

Lobos. Voor typisch Spaanse hapjes kunt u terecht in Más Tapas. El Chiringuito 

is een grill & snackrestaurant bij het zwembad voor de lunch en voor kleine 

en lichte gerechten. De restaurants hebben wisselende openingsdagen. In 

sommige restaurants geldt gepaste kleding/dresscode. Voor uw vertier kunt 

u de Lobbybar met live pianomuziek bezoeken, de Bar Salon met dansmuziek 

of de cocktailbar Lounge Bar 4 Lunas met livemuziek. Voor nonalcoholische 

verfrissingen staat de juicebar La Papaya tot uw beschikking.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 385 sfeervolle, deels in lokale stijl ingerichte kamers en suites, 

alle voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, satelliettv, minibar, magnetron 

en koffie/theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad/douche, haardroger en 

badjassen. Balkon met zitje. Family Suites en Royal Kiko Suites bevinden zich 

in een apart gebouw verbonden met het hoofdgebouw door een passage. Een 

eventuele derde persoon slaapt op een sofabed (1,75 m).

Superior Kamer (ca. 43 m², max. 2 pers.): ruime kamer. Ook te boeken met (zij)

zeezicht.

Superior Relax Kamer (ca. 43 m², max. 2 volw.): als de Superior Kamer, maar 

met extra services zoals dagelijks toegang tot het Thalasso Center en à la carte 

ontbijt in het restaurant Isla de Lobos. Ook boekbaar met (zij)zeezicht.

Junior Suite Zeezicht (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): met aparte 

zithoek en sofa. 
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Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): aparte slaap- en woonkamer 

met sofabedden (1,70 m lang). Badkamer met bad en aparte douche. Ook 

boekbaar met zeezicht of gelegen op een lagere verdieping met tuin of landzicht 

als Promo Suite.

Suite Relax (ca. 65 m², max. 3 volw. ): aparte slaap- en woonkamer. Badkamer 

met bad en aparte douche. Met als extra services dagelijks toegang tot het 

Thalasso Center en à la carte ontbijt in het restaurant Isla de Lobos.

Duplex Suite (ca. 63 m², 4 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): ruime 

comfortabele suite in duplexstijl. Op de begane grond open plan woon/

slaapkamer met badkamer en een tweede slaapkamer op de eerste verdieping 

met wastafel en toilet. Balkon met zitje.

Family Suite (ca. 79 m², max. 4 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruime woonkamer 

met eethoek en sofabed, magnetron, 2 tv’s, 2 slaapkamers en 2 badkamers, 

waarvan 1 met douche. Balkon met zitje en tuin of  zwembadzicht.

Connecting Kamers (ca. 102 m², min. 2 volw. + 3 kind. of max. 5 volw. + 1 kind t/m 

12 jaar): Kamers gelegen op de eerste of tweede verdieping. Deze bestaatn uit 

een suite met verbindindingsdeur naar een Superior kamer. Tuin -/ of landzicht.

Royal Kiko Suite (ca. 79 m², 3 volw + 1 kind of 2 volw. + 3 kind. t/m 12 jaar): 

gelegen op de derde etage. Ruime woonkamer met 2 slaapkamers, waarvan 

1 met kinderinrichting en 3 eenpersoonsbedden, 2 badkamers, playstation3-/

dvdspeler, wifi, minibarproducten voor kinderen (gratis), balkon met zitje en 

tuin of zwembadzicht.

Presidential Suite Zeezicht (ca. 99 m², max. 4 pers.): gelegen op de 2e ver dieping 

met woonkamer, 2 slaap- en 2 badkamers. Ook boekbaar op de 5e verdieping 

met landzicht of resortzicht. (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Royal Suite (ca. 134 m², max. 4 pers.): in mediterrane stijl ingericht met 

woonkamer, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Groot balkon (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen). 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1128 903 1209 1150

Junior Suite Zeezicht  1360 1134 1447 1383                       

Suite  1235 1016 1322 1258                                                                                                                       

Family Suite (o.b.v. 4 volw.)  1177 962 1256 1198

Extra: 1 x gratis entree Biomarine Circuit, sauna en stoombad in de Thalasso Spa bij min. 7 nachten 

verblijf in Junior Suite Zeezicht, Suite, Suite Zeezicht, Duplex Suite.

Kamerupgrade: upgrade van Superior Relax Kamer naar Suite Relax bij verblijf van 04/05/21 

t/m 05/07/21 en upgrade van Superior Zeezicht Kamer naar Junior Suite Zeezicht bij verblijf van 

06/07/21 t/m 24/08/21.

Seniorenkorting: 5% bij 65 jaar en ouder bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 (niet geldig bij ver-

blijf in Superior Kamer,  Promo Suite en Kamers/Suites met zeezicht).

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf op basis van logies & ontbijt van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien 

geboekt voor 28/02/21 en 20% bij verblijf op basis van halfpension en halfpension Deluxe. 

10% bij verblijf op basis van logies & ontbijt van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 

31/03/21 en 15% bij verblijf op basis van halfpension en halfpension Deluxe. 

5% bij verblijf op basis van logies & ontbijt van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 30/04/21 

en 10% bij verblijf op basis van halfpension en halfpension Deluxe.

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

sion, halfpension Deluxe: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

GROTE GASTRONOMISCHE VARIËTEIT, DIRECTE LIGGING AAN HET STRAND EN 

DE HOOGSTAANDE SERVICE ZIJN KENMERKEN VAN DIT HOTEL. DAARNAAST IS 

HET EEN PARADIJS VOOR KINDEREN. KORTOM; EEN AANGENAAM VERBLIJF  

VOOR JONG EN OUD.

Superior Kamer
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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 

Azoren bestuurlijk onder Portugal. 

De ruim 10 miljoen inwoners wonen vooral in de 

kustgebieden en een kwart van de totale bevolking 

woont in de beeldschone en karakteristieke hoofd-

stad Lissabon, gelegen aan de rivier de Taag. 

Ooit was Portugal een roemruchte zeevarende 

koloniale macht, die samen met de Engelsen en 

Nederlanders de wereld controleerde. Portugees is 

dan ook een wereldtaal die op meerdere continenten 

gesproken wordt. 

Op de ‘Azulejos’, de typisch Portugese beschilderde 

tegels, en in de fado, de traditionele nostalgische 

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. 

De charme van dit gemoedelijke land kunt u proeven 

in de pittoreske stadjes te midden van olijfboom- en 

wijngaarden en de dagelijkse marktjes met een 

overdaad aan vis, fruit en bloemen. 

Portugal kent een ‘eerlijke’ keuken. Zeker in de 

vissers- en havenplaatsen is de hoofdrol voor 

vis-, schaal- en schelpdieren (mariscos), zoals 

de gegrilde sardines, inktvis en de lekkere ‘peixe 

espada’ (zwaardvis), opgediend met groente en 

fruit. In het land van de haan is ook frango piri piri, 

kip met cayennepeper, alom verkrijgbaar. Er zijn 

volop streekvariaties die u zeker kunt proberen. 

Wereldberoemd zijn de portwijnen uit de noordelijke 

Douro-streek, maar minstens zo interessant is 

de typisch Portugese ‘vinho verde’ wijn, een jong 

gedronken, vaak licht mousserende witte wijn uit 

hetzelfde gebied. En inderdaad, van Madeira komen 

de madeirawijnen. 

Portugal, charmant en gemoedelijk. 

Een rijke cultuur met een unieke geschiedenis, luister maar naar een melancholische fado. 

Interessante steden, pittoreske dorpjes en een lange kustlijn met schitterende stranden met direct daarachter prachtige golfbanen.

Het klimaat in Portugal wisselt sterk per regio. 

Vanwege de ligging aan de Atlantische Oceaan 

heeft het westen van het land een zeeklimaat. De 

Algarve aan de zuidkust wordt beheerst door een 

Middellandse Zeeklimaat met milde winters en 

warme zomers, terwijl het eiland Madeira een 

subtropisch klimaat heeft.

ALGARVE
De Algarve biedt een breed scala aan mooie 

stranden, baaien en lagunes. De standen hebben  

stuk voor stuk een ander karakter. In het zuidwesten 

van de Algarve in de omgeving van Lagos treft 

u brede ongerepte stranden aan, hier zijn nog 

tal van rustige stranden te vinden, vaak aan de 

voet van pittoreske vissersdorpjes. In het gebied 

rond Portimão zijn de stranden het meest breed 

en in het gebied rond Carvoeiro zijn de stranden 

omzoomd met kalksteenrotsen wat vanaf zee een 

prachtig plaatje geeft. Boottochten langs deze kust 

zijn dan ook van harte aan te bevelen. De stranden 

van Falésia zijn schilderachtig en vaak omsloten 

door hoge kliffen. De intieme stranden die hierdoor 

ontstaan zijn veelal met een trap en looppad te 

bereiken. Vanzelfsprekend heeft u op de kliffen een 

spectaculair uitzicht over de prachtige baaien en de 

oceaan.

De toeristische voorzieningen aan de Algarve zijn 

van een hoog niveau en de service in de hotels 

mag gerust een van de beste van Europa genoemd 

worden. Tevens vindt u aan de Algarve een groot 

aantal uitstekende golfbanen. Het heuvelachtige 

binnenland van de Algarve is nog vrijwel in 

oorspronkelijke staat, met marktplaatsjes en 

schilderachtige bergdorpjes. 

MADEIRA
Het eiland Madeira, ongeveer 1.000 kilometer uit de 

kust van het Portugese vasteland, rijst hoog op uit 

zee en is een aantrekkelijke bestemming voor zowel 

wandelaars als golfers. Veel accommodaties zijn zo 

gebouwd dat ze optimaal profiteren van het fraaie 

uitzicht op zee en fleurige hellingen. Het vriendelijke 

eiland heeft een echt eilandklimaat, waardoor 

Madeira het hele jaar door een aantrekkelijke 

bestemming is voor zonaanbidders.

Kortom Portugal is een zeer aantrekkelijk 

vakantieland met een rijke cultuur, mooie steden, 

een adembenemend binnenland, schitterende 

stranden, uitstekende golfbanen, een zeer gastvrije 

bevolking en een verrassend heerlijke keuken.

HOTELVOORZIENINGEN
In Portugal kunnen uw kinderen meestal gratis 

gebruik maken van de kidsclubs, terwijl u voor de 

babysitservice dient te betalen. Dit geldt gewoonlijk 

ook voor de aangeboden land- en watersporten. De 

watersportfaciliteiten worden veelal niet door het 

hotel zelf gemanaged en zijn in de wintermaanden 

gesloten. Wanneer u gebruik wilt maken van 

wellnessfaciliteiten is dit in de meeste gevallen 

gratis. behandelingen zijn altijd tegen betaling. 

Uitzonderingen op boven staan de regels vindt u 

bij de beschrijvingen van de betreffende hotels en 

resorts. De bij de hotel beschrijvingen genoemde 

restaurants zijn niet altijd het gehele jaar dan wel 

dagelijks geopend.
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ALGARVE

AUTOHUUR

Aan de Algarve bieden wij de Vila Vita Collection 

Villa’s en Vila Monte Farm House inclusief autohuur 

aan. Uiteraard is het ook mogelijk bij de overige 

accommodaties een huurauto te boeken, in 

aanvulling of ter vervanging van de privétransfers.

SPECIAAL AANBEVOLEN

AAN DE ALGARVE HEEFT VOORAL HET 

VILA VITA PARC ONS HART GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA’S 130-133.

Direct ten westen van de aanvlieghaven Faro zijn 

moderne, luxueuze vakantiedorpen verrezen die 

vooral uitblinken in uitmuntende golffaciliteiten.

Vanaf Faro richting de Spaanse grens treft u langs 

de kust  het sfeervolle Praia Verde aan. Iets verder 

het binnenland in, het Vila Monte Farm House, voor 

een unieke beleving; dezelfde Algarve, andere sfeer! 

Langs de kust richting westen ligt Vilamoura, een 

modern vakantiedorp met golfbanen en gezellige 

terrassen, een casino, een mondaine jacht haven en 

tal van tophotels, zoals The Lake Spa Resort, Tivoli 

Marina en Anantara Vilamoura.

Verder westwaarts, zo’n 50 km van Faro, ligt het 

levendige, bekende en populaire Albufeira. Deze 

‘witte stad aan zee’ biedt straatjes vol winkels, 

restaurants en cafeetjes, gefrequenteerd door 

lokale vissers. De meeste hotels liggen buiten de 

stad, zoals het Epic Sana en het alom bekende Pine 

Cliffs Hotel & Resort met de eigen 9-holes golfbaan. 

Bij Porches bieden wij u het luxueuze complex 

Vila Vita Parc aan, alsmede het verwenhotel 

Vilalara Thalassa Resort beide bieden u absolute 

topervaringen op het gebied van Wellness.

De volgende badplaats die zich aandient in 

westwaartse richting is het voormalige vissersdorp 

Carvoeiro, 65 km van Faro. Het gebied rond Carvoeiro 

staat bekend vanwege de unieke rotsformaties en 

ongerepte stranden. Op korte afstand van Carvoeiro 

ligt de bekende badplaats Portimão met wellicht het 

populairste strand van de Algarve, Praia da Rocha. 

Vlakbij kozen wij het op de kliffen gelegen Tivoli 

Carvoeiro en het unieke lifestyle hotel Bela Vista. 

Niet ver van Carvoeiro liggen tevens het Pestana 

Alvor South Beach met een trendy beachclub en 

hotel Vidamar. Helemaal in het zuidwesten, ca. 90 

km van Faro, treft u Lagos met fraaie stranden en 

tal van barretjes en restaurants. Wij bieden u hier 

een verblijf in het spectaculair gelegen Cascade 

Wellness Resort aan met een traditionele bouwstijl. 

Tevens in deze omgeving een aantal luxueuze villa’s 

uit de collectie van Vila Vita Parc, en het gunstig 

geprijsde Iberostar Selection Lagos, ideaal voor een 

familievakantie.  

ATLANTIC OCEAN
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Algarve Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 16 16 18 19 21 24 27 27 26 22 19 16

Watertemperatuur in °C 15 15 15 17 18 20 22 21 21 20 18 17

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

Dagen met enige neerslag 7 6 8 5 3 1 0 0 1 3 5 7

De Algarve, de streek langs de zuidkust van Portugal, biedt mooie stranden en vele baaitjes en is bovendien gezegend met een fraaie, 

kilometers lange kustlijn van steile en grillige rotsformaties. Daarnaast kunt u aan de Algarve uitstekend golfen op de talloze golfbanen.
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Lagos | Algarve | PORTUGAL

IBEROSTAR SELECTION LAGOS ALGARVE
ALL INCLUSIVE | FAMILY

      

Tweepersoonskamer Zeezicht Priority

Modern hotel met een prominente ligging aan het strand van Meia Praia, vlakbij 

de historische plaats Lagos met haar vele restaurants en gezellige pittoreske 

centrum. De Ponta da Piedade vlakbij Lagos kent ontelbare bijzondere 

rotsformaties, welke ruig opsteken uit zee en vormen het decor voor diverse 

mooie wandelpaden langs de kust. Het hotel is met haar relaxte sfeer en 

de mogelijkheid een aantrekkelijke All Inclusive formule bij te boeken, een 

uitstekend familiehotel. Maar ook koppels zullen zich, door luxe elementen 

als een Spa met overdekt zwembad en de heerlijke Balinese bedden bij het 

zwembad, zeer goed thuis voelen. De luchthaven van Faro ligt op ca. 90 km 

afstand. Lagos ligt op ca. 3 km.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een ruime lichte en moderne lobby met receptie en 

zitgedeelte. 2 grote zwembaden (zoutwater) met ligbedden en parasols, alsmede 

een apart kinderbad. Balinese bedden bij het hoofdzwembad. Verwarmd 

binnenbad in de Spa van het hotel. Kidsprogramma voor kinderen en tieners van 

alle leeftijden (4 t/m 17 jaar). Regelmatig worden er shows georganiseerd en is 

er livemuziek in de avond (seizoengebonden). Tevens aerobics-lessen. Het hotel 

beschikt over een parkeergarage (op aanvraag en tegen betaling). Het verblijf is 

op basis van logies/ontbijt, halfpension en All Inclusive zijn mogelijk. Het ruime 

buffetrestaurant beschikt over een grote capaciteit en voorziet dagelijks in een 

breed aanbod ontbijtgerechten en een aanbod van internationale en authentiek 

Portugese gerechten en show cooking voor diner. Tevens de mogelijkheid om 

buiten te dineren. Ook voor de kinderen is er een buffet met kleine gerechten. 

Voorts een bar in de lobby van het hotel met comfortabele zitjes en een pool bar 

bij het zwembad voor drankjes en cocktails. Snackbar voor snacks en drankjes 

gedurende de dag. Tevens 24-uurs roomservice. In de Spa kunt u heerlijk tot 

rust komen, er is een jacuzzi, Turks bad, sauna en een binnenbad. Tevens 

worden er diverse schoonheidsbehandelingen en massages aangeboden (Spa 

toegankelijk tegen betaling). In de Spa bevindt zich een kleine fitnessruimte met 

moderne cardio-apparatuur.

KAMERS
De 220 kamers en suites zijn van alle moderne gemakken voorzien en beschikken 

over een queensizebed, koffie/theezetfaciliteiten, minibar, airconditioning, lcd-tv, 

telefoon, kluisje en wifi. De open plan badkamer is voorzien van een bad en 

een douche, haardroger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje en 

zwembadzicht. Naar keuze boekbaar met tuinzicht, zijzeezicht of zeezicht.

Tweepersoonskamer (ca. 34 m², max. 2 volw. + 1 kind): met balkon of terras met 

zwembadzicht, naar keuze te boeken met tuinzicht, zijzeezicht of zeezicht. 

Tweepersoonkamer met balibed (ca. 33 m², max. 2 volw. + 1 kind): met terras 

met een comfortabel Balinees bed met zwembadzicht.

 Tweepersoonskamer Zeezicht Priority (ca. 34 m², max. 2 volw. + 1 kind): met 

een balkon of terras, gelegen in het gedeelte van het hotel waar u geniet van het 

mooiste zeezicht.

Junior Suite (ca. 38 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimere kamer met een zitge-

deelte met uitschuifbaar sofabed voor de kinderen. Balkon met zitje, met tuin-, 

zwembad-, of zeezicht.

Senior Suite (ca. 56 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met een aparte 

woonkamer met een sofabed. Slaapkamer met kingsizebed en een balkon of 

terras met zeezicht.

Suite Zeezicht met Plunge Pool (ca. 56 m², max. 2 volw. + 2 kind.): als de Senior 

Suite, echter met een ruim terras met ligbedden, een Balinees bed, loungeset 

en een plunge pool.

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar 

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

Kamertype   apr jun aug okt

Tweepersoonskamer   843 1010 1269 922 

Tweepersoonskamer Zeezicht Priority   932 1110 1374 1017

Suite Zeezicht met Plunge Pool   1343 1551 1851 1427

Kamerupgrade: upgrade van 2pk naar 2pk zijzeezicht en van 2pk zijzeezicht naar 2pk zeezicht bij 

min 7 n. verblijf o.b.v. HP of AI van 05/04/21 t/m 31/05/21 en van 01/10/21 t/m 16/10/21.

Long Stay: 10% korting bij min. 15 nachten.  Vroegboekkorting: 5-15% in diverse periodes.  

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

sion en All Inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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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 

bezorgen u zonder twijfel een geslaagde vakantie. Het centrum van Lagos ligt op 

ca. 2 km en de luchthaven van Faro op ca. 90 km afstand.

FACILITEITEN
Smaakvolle lobby met receptie met zitgedeelte. In de tuin bevinden zich een 

zwembad en kinderbad omringd door ligstoelen en parasols. Kids Club met 

speelplaats en gym (seizoengebonden). Faciliteiten voor Pilates, yoga en de 

mogelijkheid om fietsen te huren (alle tegen betaling). Shuttleservice naar Lagos 

en het strand (seizoengebonden). Tainai Spa met sauna, jacuzzi, Turks bad en 

zwembad met terras. Schoonheidsbehandelingen en massages (tegen betaling). 

Het verblijf is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk (restaurants 

seizoengebonden). Het Senses á la carte restaurant voor fine dining. Hier kunt 

u tevens een ‘Chef Table’ boeken, waarbij u in de nabijheid van de chefkok kunt 

genieten van bijzondere gerechten. Restaurant Mundi voor ontbijt, lunch en diner 

met internationale gerechten, showcooking en zwembadzicht. In de Gastropub 

wordt op een moderne manier invulling gegeven aan traditionele gerechten en 

snacks. The Lighthouse Bar, met een prachtig uitzicht over het zwembad en 

de oceaan, schenkt cocktails, champagne en serveert snacks. The Sandy Bay 

poolbar voor drankjes en snacks aan het zwembad (seizoensgebonden). 

.

ACCOMMODATIE
De 105 kamersen suites zijn ingericht met Afrikaans, Aziatisch, Europees of 

Zuid-Amerikaans interieur. Alle kamers hebben houten vloeren, airconditioning, 

flatscreen-tv, telefoon, kluisje, wifi, espressoapparaat, theefaciliteiten en 

minibar. Badkamer met bad en inloop regendouche, vloerverwarming, badjassen 

en slippers. Balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): kamer gelegen op de begane 

grond of de 1e verdieping. Met tuin- of resortzicht. Tevens te boeken met 

zwembadzicht of zeezicht.

Suite Zeezicht (ca. 60 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): ruim en 

luxe ingerichte suite met aparte woonkamer, slaapkamer met inloopkast.

Family Suite Zeezicht (ca. 60 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): luxe inge-

richte, ruime kamer met aparte slaapkamer.  Balkon met zeezicht.

Grand Suite Zeezicht (ca. 100 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

luxe ingericht met Afikaanse accenten. Woonkamer en een aparte slaapkamer 

met een extra flatscreen-tv. Entree met extra toilet en een grote inloopkast. 

Master Suite Zeezicht (ca. 190 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 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 zijn gelegen in een ruime tuin met zwembad 

(uniek uitgerust met een zandbodem), kinderbad en poolbar en zijn voorzien van 

airconditioning, sateliet-tv, wifi, telefoon, kluisje, eetkamer, volledig ingerichte 

keuken met koelkast, magnetron, oven, koffiezetapparaat, vaatwasser en 

wasmachine. Balkon of terras en zitje. Tweekamer Appartement (ca. 70 m², 

max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): badkamer met bad/douche. Met 

landzicht, naar keuze boekbaar met zwembadzicht. Driekamer Appartement 

(ca. 100 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind. t/m 12  jaar): 2 slaapkamers met 

houten vloeren, 2 badkamers waarvan een met bad/douche en een met douche. 

Met balkon of terras en landzicht. Naar keuze  boekbaar met zwembadzicht.

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

en naar Faro, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1045 1218 1499 968

Family Suite Zeezicht  1391 1646 1999 1307

Tweekamer Appartement (o.b.v. 2 pers.)  1093 1247 1416 1015

Seniorenkorting: 10% bij 56 jaar of ouder van 01/04/21 t/m 31/10/21. (m.u.v. appartementen).

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien 90 dagen voor aankomst ge-

boekt en 10% indien 45 dagen voor aankomst geboekt. (m.u.v. 25/6-25/9 in app. :15% indien 120 

dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 60 dagen voor aankomst geboekt).

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

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Alvor | Algarve | PORTUGAL

PESTANA ALVOR SOUTH BEACH
ACTIVE | BOUTIQUE

   

Deluxe Kamer Zwembadzicht

Het premium viersterren boutique hotel Alvor South Beach mag zich gelukkig 

prijzen met een vooraanstaande ligging aan het strand van Três Irmãos. Het 

hotel kent een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en heeft service hoog in 

het vaandel staan. De moderne en ongecompliceerde sfeer staat garant voor 

een relaxte vakantie. 

Restaurant & Bar Seadeck geeft een trendy vibe en belooft lange avonden en 

prachtige zonsondergangen. Het authentieke stadje Alvor is te voet bereikbaar 

binnen 5 minuten en de vrij grote havenstad Portimão met zijn uitstekende 

visrestaurants en keur aan winkels ligt tevens op korte afstand en biedt een 

welkome afwisseling op zonovergoten stranddagen. De luchthaven van Faro ligt 

op ca. 80 km.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een receptie met een kleine trendy lounge, 3 zwembaden 

en een klein kinderbad. Ruim zonneterras met ligbedden en enkele Balinese 

bedden. In de tuin een gedeelte voor outdoor fitness met diverse apparatuur. 

Door het duinlandschap een looppad voor wandeltochten of hardlopen. De 

Magic Spa voor massages en schoonheidsbehandelingen. Diverse watersporten 

aan het prachtige brede zandstrand en een ruime keuze aan golfbanen in de 

omgeving.

Het Sunset restaurant is geopend voor ontbijt en diner en biedt maaltijden in 

buffetvorm met zowel Portugese als internationale gerechten. Het restaurant 

heeft tevens een ruim buitenterras. In Café da Manha kunt u terecht voor snacks, 

drankjes, ijsjes en cocktails aan het zwembad. Het Seadeck Restaurant & Bar, 

gelegen aan het strand, biedt een moderne kaart met zowel kleine gerechten als 

traditionele Portugese vis- en grillgerechten. Hier draait het om gezelligheid in 

een hippe en informele ambiance. Tevens roomservice beschikbaar.

KAMERS
De 79 kamers en suites zijn gelegen in een gebouw van 2 verdiepingen rondom 

het zwembad en hebben vrijwel allemaal uitzicht op het zwembad en/of de 

zee. Alle kamers beschikken over een 2-persoonsbed of twinbedden, smart-TV 

en pay-TV, wifi, airconditioning, minibar en kluisje. Open plan badkamer met 

inloopdouche, bad en haardroger. Meestal een balkon of terras met zitje.

Deluxe Kamer Zwembadzicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): modern ingericht, open 

plan badkamer. Gelegen op de begane grond met terras met uitzicht op het 

zwembad. 

Deluxe Kamer Zwembadzicht Superior (ca. 30 m², max. 2 pers.): gelegen op 

de ‘superior’ verdieping met balkon met zwembadzicht en gedeeltelijk zeezicht.  

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 31 m², max 2 pers.): ruimere badkamer, grote 

raampartij met uitzicht over het zwembad en de zee. Geen balkon of terras.

Suite (ca. 35 m², max 2 volw. + 2 kind t/m 12 jaar): ruimere kamer met een 

slaapkamer en een woonkamer (beide met TV) en een sofabed. Balkon of terras.

Suite Zeezicht (ca. 35m², max 2 volw. + 2 kind t/m 12 jaar): met een balkon of 

terras met zee- en strandzicht.

Suite Duplex (ca. 60 m², max. 4 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruime suite met 

2 verdiepingen. De suite beschikt over 2 slaapkamers, waarvan 1 met een 

tweepersoonsbed en 1 met twinbedden, twee badkamers en een balkon met 

zwembad- en /of zeezicht.

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar 

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

Kamertype   apr jun aug sep

Deluxe Kamer Zwembadzicht   719 960 1128 781

Deluxe Kamer Zwembadzicht Superior   761 1063 1233 834 

Suite Zeezicht   981 1471 1676 1046

Suite Duplex (o.b.v.. 4 pers)   738 1049 1222 803

Longstay: 10% korting bij min 7 nachten verblijf van 01/06/21 t/m 16/07/21 en van 28/08/21 t/m 

30/09/21

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/06/21 t/m 30/09/21 indien geboekt voor 31/01/21.

Welkomstattentie: Fles mousserende wijn bij aankomst op de kamer. Bij verblijf in een Suite tevens 

water en Portugees gebak.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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PORTUGAL | Algarve | Portimão

BELA VISTA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | CULINAIR

       

Deluxe Room

Het Bela Vista Hotel & Spa is een fraai, adults only lifestyle hotel, met een wel 

heel bijzondere en unieke ligging. Het boutique hotel ligt direct aan het bekende 

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, met de 

levendige omgeving is er een die uw waardering zeker zal verdienen. Het brede 

zandstrand ligt bovendien direct aan uw voeten.

 

Het hotel bestaat uit twee historische gebouwen; het originele paleis uit de jaren 

‘20 de ‘Palacete’, de ‘Casa Azul’ en de nieuwe vleugel ‘Bela Vista Jardim’. Het 

moderne design is in perfecte balans met de originele kenmerken uit die tijd. 

Het centrum van de authentieke havenstad Portimão met diverse winkels, bars 

en restaurants ligt tevens op korte afstand. Ca. 74 km van de luchthaven Faro.

FACILITEITEN
In het fotogenieke hoofdgebouw ‘Palacete’ bevinden zich de artistieke receptie 

en lounge, een bijzondere en karakteristieke bar en een terras met een prachtig 

uitzicht over het brede zanstrand van Praia da Rocha. Het geheel van zwembad, 

de houten terrassen met trendy Balinese bedden, ligstoelen en parasols straalt 

een luxe mediterrane stijl uit. Er is een privétoegang tot het Praia da Rocha 

strand. Parkeerplaats (tegen betaling). Diverse golfbanen liggen op slechts 

enkele kilometers afstand.

De Bela Vista SPA by L’Occitane (tegen betaling) is uitgerust met een 

ontspanningsruimte, sauna en hamam. Verder diverse behandelkamers met 

schoonheidsbehandelingen en massages. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Voor de overige maaltijden heeft 

u de keuze uit (verschillende openingsdagen en -tijden): het Michelin-sterren 

restaurant Bela Vista is een gourmetrestaurant voor ontbijt, lunch en diner met 

mediterrane keuken en specialiteiten van de Algarve. Verder is er een groot 

terras met uitzicht op zee. In de Lounge Bar kunt u terecht voor lichte maaltijden 

en drankjes bij het zwembad. Palacete Bar is er voor een aperitief of drankje na 

het diner.

ACCOMMODATIE
Het Bela Vista Hotel telt 38 luxe kamers en suites welke modern en comfortabel 

zijn ingericht met een duidelijke verwijzing naar de Portugese historie van het 

hotel. De kamers en suites zijn verdeeld over het originele ‘Palacete’ en het Bela 

Vista Jardim. Gezien de constructie van de gebouwen variëren de type kamers 

qua gebouw, inrichting, grootte, met/zonder balkon en uitzicht. Alle kamers en 

suites zijn smaakvol ingericht en voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

telefoon, kluisje, minibar en wifi. Badkamer met bad of douche, haardroger, 

badjas en slippers.

Elegance Kamer (ca. 20 m², max. 2 volw.): elegant ingerichte kamer in het Bela 

Vista Jardim gedeelte. Balkon of terras en zijzeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): gelegen in het Bela Vista Jardim gedeelte 

met balkon of terras. Met zee- en tuinzicht.

Character Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): gelegen in het hoofdgebouw Palacete 

met grote badkamer. Met zijzeezicht.

Suite (ca. 50 m², max. 3 volw.): ruime woonkamer met aparte slaapkamer in het 

Bela Vista Jardim. Balkon met zitje en ligbedden. Met zee-/tuinzicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Elegance Kamer  1289 1535 1639 1295

Deluxe Kamer  1399 1699 1799 1409

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/05/21 en van 01/10/21 t/m 31/10/21 indien 

geboekt voor 05/03/21.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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TIVOLI CARVOEIRO
CULINAIR | WELLNESS

    

Deluxe kamer

The Sky Bar

Het geheel gerenoveerde Tivoli Carvoeiro Algarve Resort is fraai gelegen op de 

Vale Covo kliffen met adembenemend uitzicht over de Atlantische Oceaan. Een 

ideaal hotel voor een ontspannen vakantie voor koppels en families. Vanuit het 

hotel kunt u heerlijk wandelen langs de kustlijn, waarbij u getrakteerd wordt op 

prachtige vergezichten en fraaie rotspartijen. Verschillende stranden bevinden 

zich op minder dan 600 m. Het hotel bevindt zich op korte afstand van het 

pittoreske dorpje Carvoeiro en op ca. 54 km van de luchthaven van Faro. 

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 zijn er verschillende activiteiten zoals een kidsclub T-Kids met een 

entertainmentprogramma voor kinderen tot 10 jaar. Daarnaast is er ook een 

speeltuin. In de directe omgeving zijn verschillende golfbanen. De Tivoli Spa  

heeft een geweldig wellnessmenu u kunt hier terecht voor verschillende 

schoonheidsbehandelingen en massages. Verder is er de healthclub Tivoli Active 

met sauna, stoomkamer en een fitnessruimte. Het verblijf is op basis van logies/

ontbijt. Het MED Food & Wine is het buffetrestaurant geopend voor ontbijt en 

diner. Er staan hier typisch mediterrane gerechten op het menu. Tevens zijn er 

drie maal per week thema-avonden. Het à la carte restaurant The One Gourmet 

serveert vis- en vleesgerechten volgens Portugees recept en is geopend voor 

diner. Er is een uitgebreide keuze aan wijnen uit de eigen wijnkelder. Mare Bistro 

is gesitueerd bij het zwembad en serveert lichte lunchgerechten, snacks en 

salades. Sky Bar Carvoeiro voor exotische cocktails met entertainment en fraai 

uitzicht. Azur Bar is een traditionele bar voor een glas bier, een heerlijke cocktail 

en kleine gerechten. Turquoise Bar is de poolbar. Er is 24-uurs roomservice 

beschikbaar.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 248 kamers en suites die beschikken over airconditioning, minibar, 

tv, kluisje, espressoapparaat, wifi. Badkamer met inloopdouche, badjassen, 

slippers en haardroger. 

Superior Terrace Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers.): smaakvolle kamer gelegen op 

de 1e en 5e verdieping. Met balkon met land-/ of tuinzicht.

Deluxe Zeezicht Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers.): gelegen op de 1e t/m 5e 

verdieping. Balkon met zitje. Ook boekbaar op de 6e verdieping als Premium 

Zeezicht Kamer.

Deluxe Terrace Family Kamer (ca. 34 m², max. 4 pers.): gelegen op de 5e en 

6e verdieping. 3e en 4e persoon slapen op sofabed. Met land-/ of tuinzicht. Ook 

boekbaar met zeezicht als Deluxe Family Zeezicht Kamer. 

Voor VIP gasten die verblijven in de luxere suites (Junior Suite of hoger) is er de 

Executive Lounge, een exclusief gedeelte waar u kunt genieten van smakelijke 

appetizers, patisserie en alcoholische en non-alcoholische drankjes. Junior 

Suite (ca. 51 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon-/slaapkamer op de 6e 

verdieping. Badkamer met inloopdouche. Balkon met ligbedden en zeezicht.

Carvoeiro Suite (ca. 55 m², max. 2 pers.): op de 6e verdieping met woon- en 

aparte slaapkamer en inloopkast. Badkamer met bad en aparte douche. Met 

panoramisch zeezicht. Inclusief non-alcoholische drankjes uit de minibar. 

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Terrace Kamer               1015 1246 1331 1058

Deluxe Zeezicht Kamer  1092 1369 1453 1141

Deluxe Terrace Family Kamer  1229 1794 1885 1288

Junior Suite                         1566 1644 2237 1646

Extra: €150,- resort credit per kamer per verblijf indien geboekt voor 31/03/21. Welkomstattentie 

op de kamer bij aankomst.

Vroegboekkorting: Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 30/04/21 indien 30 dagen 

voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 28/02/21 

en 10% indien geboekt vanaf 01/03/21 en uiterlijk 30 dagen voor aankomst.

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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VILA VITA PARC RESORT & SPA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

Het luxueuze Vila Vita Parc Resort & Spa is ongetwijfeld één van de mooiste 

resorts van heel Portugal. De hoogstaande service en geboden kwaliteit zijn voor 

kenners een reden om steeds weer terug te keren naar dit resort. Vila Vita Parc 

biedt een scala aan faciliteiten voor jong en oud, uitstekende restaurants en een 

bijzonder elegant Spacenter. Het resort bestaat uit een in modern Portugese stijl 

gebouwd hoofdgebouw, het in klassieke herenhuisstijl gebouwde ‘Residence’ 

en het naar een Moors dorp gemodelleerde ‘Oasis Parc’ met eigen zwembad, 

‘Rock Pool’ kinderbad met ligbedden en cabanas. Deze verschillende gebouwen 

liggen verspreid in een tuinlandschap dat wel 22 ha telt. De fraaie botanische 

tuinen met fonteinen en wandelpaden creëren een exquise, rustgevende sfeer. 

Het strand is via traptreden te bereiken. In de nabije omgeving treft u diverse 

golfbanen. Porches ligt op 4 km en de luchthaven op ca. 45 km afstand.

FACILITEITEN
Vila Vita Parc biedt een stijlvolle lounge, boetiek, souvenirwinkel, bibliotheek 

en kapsalon. In de riante tuin bevinden zich 7 zwembaden, waarvan 1 adults 

only, 3 kinderbaden en 1 verwarmbaar en overdekt, alsmede zonneterrassen 

met ligbedden. Voor de kinderen is er een speeltuintje, ‘Natalie’s Créche’ 

(vanaf 6 maanden tot 3 jaar, tegen betaling) en ‘Annabella’s Kids Park’ (4-12 

jaar). Babysit is op aanvraag. Verder drie tennisbanen, een volleybalveld en een 

golfdesk. Golfers kunnen gratis gebruik maken van de 9-holes pitch & putt, de 

18-holes putting green en de 18-holes minigolf. Privégarage, helikopterplatform 

(op aanvraag) en verhuur van een luxe jacht. Het hotel beschikt over een eigen 

wijngaard in de binnenlanden en een wijnkelder waar wijnproeverijen worden 

georganiseerd. De healthclub is voorzien van een verwarmbaar binnen- en 

buitenbad, sauna, stoombad en fitnessruimte. De elegante Vila Vita Spa by Sisley  

met hipoxi-studio biedt een scala aan lichaams- en schoonheidsbehandelingen, 

exotische baden en ontspannende massages. Tevens een jacuzzi, sauna, 

stoombaden en ontspanningsruimten. 

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

ontbijtbuffet wordt geserveerd in restaurant Bela Vita in het hoofdgebouw, waar 

u ook voor het diner terecht kunt voor een à la carte maaltijd met internationale 

gerechten. Aladin heeft tijdens het diner grillgerechten op de menukaart staan 

(formele kleding is hier gewenst en kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom). In het 

kindvriendelijke restaurant The Whale – met speciale kindermenu’s - kunt u voor 

lunch en diner internationale gerechten bestellen. Het informele restaurant Adega 

aan de Piazetta serveert Portugese specialiteiten voor à la carte lunch en diner 

en in het mediterrane restaurant Atlantico kunt u ook à la carte dineren. Tevens 

ontbijt voor adults only. Mizu is het Japans teppanyaki specialiteiten restaurant. 

Voor een zeer exclusief diner dient zich het à la carte restaurant Ocean in de 

Residence aan. In dit met 2 Michelin-sterren bekroonde restaurant is formele 

kleding gewenst en zijn kinderen vanaf 12 jaar welkom. De openstelling van de 

restaurants is seizoengebonden. Voor wie buiten het resort wil eten biedt Vila 

Vita Parc een gratis shuttleservice aan naar enkele restaurants in de omgeving 

aan, zoals het visrestaurant Arte Nautica naast de Beach Club in Armação de 

Pêra en het Biergarten Restaurant in Porches. Voor champagne en cocktails 

bevelen wij de Aladin Bar aan, met schitterend uitzicht over zee. Daarnaast 

zijn nog tal van andere bars beschikbaar, zoals de Oasis Bar voor cocktails en 

livemuziek, de Palm Bar bij het Oasis Parc-zwembad voor lichte maaltijden en 

de Poolbar, Delfim en de Garden Bar voor snacks en een drankje. Café Bica is een  

Portugees café met terras. De antieke wijnkelder Cave de Vinhos heeft meer dan 

11.000 flessen wijn op voorraad. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 170 kamers en suites zijn smaakvol ingericht en voorzien van 

airconditioning, wifi, satelliet-tv, cd-speler, minibar, kluisje en telefoon. 

Luxueuze badkamer met bad en/of douche, apart toilet, badjassen en  

slippers. Balkon of terras.

Deluxe kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): gelegen in het hoofdgebouw of in het 

Residence-gebouw, in split level met woon-/slaapkamer met tuinzicht.

Deluxe Ocean Kamer Residence (ca. 40 m², max. 2 volw.): als de Deluxe kamer, 

maar gelegen in het Residence-gebouw. Met zeezicht.

Oasis Suite Premium (ca. 80 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruimere open 

plan suite gelegen in Oasis Parc met tuinzicht. Ook te boeken met dakterras (ca. 

40 m²) met douche en ligbedden (max. 2 volw.).

Oasis Family Suite (ca. 80 m², max. 4 pers.): als de Oasis Suite Premium, met 

extra slaapkamer. Ideaal voor gezinnen vanwege de rustige ligging.

Grand Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): luxueus ingerichte 

suite in het hoofdgebouw met woonkamer en slaapkamer.

Penthouse Suite (ca. 105 m², max. 2 pers.): in het hoofdgebouw. Luxe woonkamer, 
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Deluxe Ocean Kamer Residence

Oasis Dakterras Suite

slaapkamer met kingsizebed en luxe badkamer met bad en aparte douche. 

Terras of balkon (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

De 31 Vista Parc Appartementen zijn ideaal voor families en smaakvol 

en modern ingericht. Garden Studio (ca. 55 m², max. 3 pers.): op de begane 

grond met terras met tuinzicht. Ruime woon-/slaapkamer met sofabed, 

volledig ingerichte kitchenette, en suite badkamer met douche en haardroger. 

Driekamer appartement (ca. 85 m², max. 5 pers.) elegant appartement in duplex 

stijl. Met een woon- en eetkamer, balkon en keuken. Op de bovenverdieping  2 

slaapkamers met en suite badkamers met douche. Verder is er een dakterras 

met panoramisch tuin-/zeezicht. Vierkamer appartement (ca. 140 m², max. 8 

pers.): combinatie van een Garden Studio  en een Driekamer appartement.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1306 1849 2260 1590

Deluxe Ocean Kamer Residence  1684 2365 2858 2013

Oasis Suite Premium  1739 2548 3281 2233

Driekamer appartement (o.b.v. 4 pers.)   1162 1723 1962 1522            

Extra: 1 x diner bij min. 7 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien 60 dagen voor aan-

komst geboekt. Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/21 t/m 25/06/21 en van 29/08/21 t/m 

31/10/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt  10% bij verblijf van 26/06/21 t/m 28/08/21 indien 

geboekt voor 31/01/21. Welkomstattentie: water en fruit bij aankomst op de kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension  

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

SPECIAAL AANBEVOLEN

VILA VITA PARC IS ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET DOOR DE 

UITSTEKENDE SERVICE, DE BIJZONDER FRAAIE LIGGING DIRECT 

AAN ZEE EN NIET IN DE LAATSTE PLAATS VANWEGE HET TWEE STERREN 

MICHELINRESTAURANT ‘OCEAN’.
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VILA VITA MASTERPIECE VILLA’S
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        DELUXE

Vila Praia - Vila Trevo Vila Trevo

Topresort Vila Vita Parc beschikt over een aantal uitmuntende villa’s; werkelijk 

pareltjes in het aanbod van Silverjet Vakanties. De Villa’s zijn bijzonder luxe en 

elegant ingericht en zijn gelegen op het resort. De combinatie van privacy en 

de geneugten van de resortfaciliteiten zijn uniek voor de Algarve. Een perfecte 

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.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension is mogelijk. Het 

continentale ontbijt kan worden geserveerd in uw villa (butlerservice) of naar 

eigen keuze in restaurant Bela Vita gebruikt worden. Voor lunch en diner biedt 

Vila Vita Parc een ruime keuze aan restaurants, waarbij het Ocean restaurant 

een speciale vermelding verdient; het serveert exquise gerechten en is de trotse 

eigenaar van maar liefst twee Michelinsterren. Een uitgebreide beschrijving van 

de faciliteiten op het resort  en de services die geboden worden kunt u terecht 

op pag. 130-131 van deze brochure. Tevens beschikt Vila Vita over een luxe jacht 

welke u naar wens één of meerdere dagen kunt huren. Een unieke ervaring om 

uw verblijf een subliem luxe tintje te geven.

Vila Atlantico I + II  (ca. 300 m², max. 5 pers.): beide villa’s hebben 2  slaap-

kamers (waarvan 1 op de begane grond) met eigen badkamer. Ruime 

woonkamer met zitgedeelte, eettafel, open haard en keuken. Op de eerste  

verdieping een balkon met ligstoelen. Privétuin (ca. 1.600 m²) met privézwembad 

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 

geschakeld en kunnen tevens als 1 geheel geboekt worden voor maximaal 10 

personen.

Vila Al-Mar (ca. 255 m², max. 8 pers.):  ruime en lichte villa, rustig gelegen, 

naast de golfbaan met 2 slaapkamers van ca. 45 m² en 1 slaapkamer van 

maarliefst ca. 100 m²,  ieder met een en suite badkamer met douche en bad. 

Alle slaapkamers hebben een eigen toegang naar het terras. Woonkamer met 

zitgedeelte, keuken en gastentoilet. In de tuin (ca. 1.800 m²) diverse terrassen 

met zitjes en ligstoelen. Privézwembad en uitzicht over de tuin en in de verte 

de oceaan. 

Vila Trevo (ca. 672 m², max. 12 pers.): zeer ruime en luxe villa welke prachtige 

vergezichten biedt over de oceaan. De villa met twee verdiepingen is in 

mediterrane stijl ingericht en beschikt over 5 ruime slaapkamers, ieder met een  

kingsizebed, en suite badkamer en terras of balkon. Verder zijn er een 

woonkamer, eetkamer en twee keukens. De fitnessruimte met sauna 

maakt de inrichting van deze villa compleet. In de tuin met trendy meubilair  

bevindt zich het zwembad met hydrojets. Op het dak is een terras met jacuzzi. 

Gelegen op een klif met zeezicht en ligt op loopafstand van het strand en resort.

Vila Praia (ca. 600 m², max. 12 pers.): elegante en uiterst luxe villa met 2 

verdiepingen en een fraai uitzicht over de oceaan op enkele minuten wandelen 

van het hotel. De villa is smaakvol ingericht in een modern mediterrane stijl en 

heeft vier slaapkamers met ieder een eigen zitgedeelte en badkamer. Ruime 

living met zitgedeelte, eettafel en ontbijtkeuken. Op de eerste verdieping een 

stoombad en een groot terras met ligbedden en regendouche. Privétuin met een 

infinitypool en gazebo.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Vila Atlantico I (o.b.v. 4 pers.)                                        4320 6524 7333 4850 

Villa Atlantico II (o.b.v. 4 pers.)  4320 6524 7333 4850

Vila Al Mar (o.b.v. 8 pers.)  3358 4757 5209 3962

Vila Trevo (o.b.v. 8 pers.)  4954 7599 8645 5577

Vila Praia (o.b.v. 8 pers.)  3841 7599 7532 4652                

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure.
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VILA VITA COLLECTION LUXURY VILLA’S
ACTIVE | FAMILY

    

Villa Alegria Villa Hibiscus Beach House

Villa Mar à Vista

Vila Vita Parc beschikt over vier fraaie villa’s gelegen in de omgeving van Lagos 

en in de omgeving van Praia da Galé. Deze villa’s worden gekenmerkt door de 

luxe die u van Vila Vita Parc mag verwachten, echter met de vrijheid, privacy 

en voordelen van een privé-accommodatie. Alle villa’s hebben een bijzonder 

prominente ligging aan zee en zijn uitermate geschikt om met de hele familie te 

genieten van een luxe strandvakantie aan de Portugese kust.

Het verblijf is op basis van logies, Villa Hibiscus is op basis van logies/ontbijt. 

Mogelijkheid om butlerservice te reserveren of uw maaltijden te laten bereiden 

door een chef (beide op aanvraag, tegen betaling). Tevens mogen alle gasten 

gebruik maken van de faciliteiten van Vila Vita Parc Resort & Spa, hetgeen bij 

een verblijf in Villa Hibiscus het meest voor de hand ligt, gezien de korte afstand 

naar het resort. 

Villa Hibiscus Beach House (ca. 600 m², max. 10 pers.):  deze imposante villa ligt 

direct aan het strand van Praia da Galé en biedt een prachtig uitzicht over zee. 

De villa is elegant en luxueus ingericht met een Boho-Chique sfeer en voorzien 

van airconditioning, wifi en meerdere flatscreen-tv’s, ruime woonkamer met een 

groot zit/loungegedeelte, aparte eetkamer en volledig uitgeruste woonkeuken.

Buiten een overdekt terras met eetgedeelte en loungegedeelte en een ruim 

zwembadterras met ligbedden en parasols. Tuin met hangmat en directe 

toegang tot het strand. Tevens een waskamer en een garage voor 2 auto’s. Vijf 

ruime slaapkamers met en suite badkamer (waarvan twee met bad), Daarnaast 

een gastenbadkamer. Faro ligt op ca. 35 km en Vila Vita Parc op ca. 15 km.

Villa Mar Azul (ca. 540 m², max. 12 volw. + 4 kind.): moderne villa met een 

fraai uitzicht over zee, op ca. 600 m van het strand en Praia da Salema. De villa 

beschikt over wifi, airconditioning, meerdere flatscreen-tv’s, een ruime entree, 

2 woonkamers, 2 volledig ingerichte keukens waarvan een met wasmachine, 

grote eetkamer, 6 slaapkamers, waarvan 5 met en-suite badkamer met 

inloopdouche (2 tevens met een bad), Twee separate badkamers met douche, 

diverse terrassen, privézwembad met houten terras en diverse ligbedden, tuin , 

parkeerplaats voor meerdere auto’s. Faro ligt op ca. 105 km, Lagos op ca. 20 km. 

Villa Mar à Vista (ca. 248 m², max 6 volw. + 2 kind.): moderne villa ingericht met 

lichte kleuren, gelegen aan de rand van een natuurreservaat, op een klif met een 

spectaculair uitzicht over de oceaan. Praia da Salema ligt op ca. 600 m afstand. 

De villa heeft 3 slaapkamers met toegang tot een terras en 3 badkamers, 

 

waarvan een en suite. Ruime woonkamer met een loungegedeelte en een 

eetgedeelte, wifi, airconditioning, flatscreen-tv, volledig ingerichte keuken en 

wasmachine. Privézwembad met zonneterras met enkele ligbedden. Tevens een 

garage en parkeergelegenheid op eigen terrein. De luchthaven van Faro ligt op 

ca. 105 km en het gezellige centrum van Lagos is gelegen op ca. 20 km. 

Villa Alegria (ca. 680 m², max. 8 pers.): deze sublieme villa heeft een bevoorrechte 

ligging direct aan het strand van Praia da Salema. Het centrum van Salema ligt 

op ca. 50 m. De villa beschikt over wifi, diverse flatscreen-tv’s, airconditioning 

een luxe volledige ingerichte keuken voorzien van alle denkbare apparatuur en 

een wasmachine, 4 zeer ruime slaapkamers met zitje en een badkamer en suite 

met inloopdouche (en één 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 

eettafel met stoelen. Faro ligt op ca. 105 km en Lagos op ca. 20 km. 

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Villa Mar à Vista (o.b.v. 6 pers.)  1822 2206 2652 1831

Villa Mar Azul (o.b.v. 8 pers.)  1802 1798 2226 1811

Villa Alegria (o.b.v. 8 pers.)  1942 2844 4175 1951

Villa Hibiscus Beach House (o.b.v. 8 pers.)  2831 3733 4175 2840

Extra: welkomstpakket met wijn, bier, frisdrank, water, koffie, thee, suiker, fruit en olijfolie. 

Inbegrepen: schoonmaak (dagelijks), wisseling handdoeken en bedlinnen 2x p.w., schoonmaak 

zwembad 1x p.w. Gebruik van gas, water, elektriciteit, airco en wifi. Voor de villa’s wordt een borg 

gevraagd welke bij boeking rechtstreeks aan de accommodatie moet worden voldaan. Informeert u 

voor de hoogte van deze borg bij onze Luxury Travel Consultants.   

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor butler- en maaltijdservice: 

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

Vilalara Thalassa is geheel toegewijd aan uw gezondheid en welzijn en kent een 

ontspannen sfeer. Het Resort behoort tot de beste Thalasso & Spa centra van 

de Portugal. Het hotel is in mediterrane stijl opgetrokken en heeft een warme 

uitstraling. Rustig gelegen in een weelderige subtropische tuin, aan een baai 

met zandstrand. Porches ligt op ca. 4 km. De luchthaven ligt op ca. 50 km.

FACILITEITEN
Knusse lounge met zitjes en receptie. De verschillende zwembaden met 

zonneterrassen liggen verspreid over het complex: vier zoutwaterzwembaden 

(waarvan één verwarmd) en twee zoetwaterzwembaden waarvan één 

kinderbad.  Voorts is er een sportveld, tafeltennis, vier tennisbanen, amfitheater 

voor entertainment (seizoengebonden). Tevens sportief animatieprogramma 

voor volwassenen met pilates, auquapilates, yoga, dansen en wandelen. Ook 

zijn er zowel binnen- als buitenactiviteiten voor kinderen (3 t/m 11 jaar) in  

Kids Club Koala (seizoengebonden en tegen betaling). Op korte afstand liggen 

diverse golfbanen en zijn er watersportmogelijkheden. Het Thalassotherapy 

en Spa Center (2.600 m²) verdient een extra aanbeveling. Het centrum is uniek 

in Portugal en biedt een uitgebreid aanbod aan schoonheidsbehandelingen en 

ontspannende massages. Vilalara kent een uitmuntend state of the art detox- en 

gezondheidsprogramma (Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa Program) 

welke u naar keuze onder begeleiding van een arts kunt volgen. Daarnaast 

een beautycentrum met anti-aging programma’s, sauna, stoombaden en 

fitnessruimte.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension en volpension zijn 

mogelijk. Het onlangs gerenoveerde B&G Restaurant is beschikbaar voor 

buffet- en à la carte maaltijden en geopend voor ontbijt, lunch en diner. Chef-kok 

Pedro Sequeira weet met lokale ingedriënten prachtige maaltijden te creëren. 

Desgewenst zorgt de sommelier van het resort voor een wijnarrangement 

dat perfect aansluit op uw wensen en het diner. Het restaurant is gelegen op 

een klif en heeft een fraai uitcht over het zwembad en de zee. Terrace Grill 

Restaurant voor thema-avonden en barbecues met vis- en lokale gerechten. 

In de zomermaanden, of wanneer het weer het toelaat, is er regelmatig live-

muziek in de avond. De Tonic Lounge Bar met een ongedwongen sfeer heeft een 

prachtig uitzicht over zee. Verder zijn er twee poolbars en is er een beachbar 

aan het strand. Het hotel biedt 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 111 ruime en smaakvol ingerichte suites zijn gelegen in diverse gebouwen 

over het uitgestrekte terrein. Alle zijn uitgevoerd in neutrale kleuren en 

voorzien van airconditioning, telefoon, kluisje, zithoek, Nespresso-apparaat, 

theezetfaciliteiten, flatscreen-tv, radio, wifi en minibar. Badkamer met bad en 

aparte douche, badjassen en slippers. Ruim balkon of terras met zitje.

Junior Suite Tuinzicht (ca. 45 m², max. 3 pers.): moderne, stijlvolle open plan 

woon-/slaapkamer met zithoek. Uitzicht op de tuin. Tevens boekbaar met 

zwembadzicht of zeezicht.

Junior Suite Emotion (ca. 60 m², max. 3 pers.): ruimere suite met een grote 

zithoek, open plan badkamer en ruim terras. Alle met tuinzicht.

Driekamer Appartement (ca. 100 - 150 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 3 kinderen 

t/m 12 jaar): de prachtige, onlangs gerenoveerde, appartementen zijn modern 

en met oog voor detail ingericht en beschikken over een ruime woonkamer met 

zithoek en eettafel, volledig ingerichte moderne keuken met oven, magnetron, 

kookplaat en Nespresso-apparaat, 2 slaapkamers, waarvan één met en suite 

badkamer met ruime inloopdouche en tevens een extra badkamer met bad en 

inloopdouche. Zeer ruim balkon of terras met zitjes en een eettafel met stoelen.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite Tuinzicht  1219 1539 1871 1338

Junior Suite Zeezicht  2112 2408 2803 2147

Junior Suite Emotion  1846 2142 2537 1881

Driekamer Appartement (o.b.v. 4 pers)  1836 2132 2527 1871

Gratis nachten: 7=5 en 14=10 bij verblijf van  05/04/21 t/m 30/04/21. Niet geldig voor Junior Suite 

zeezicht en emotion en Appartement. Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 31/01/21, 15% 

voor 28/02/21 en 10% voor 31/03/21. (m.u.v. Junior Suite zeezicht en emotion en Appartement.

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

sion en volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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Superior Kamer Zeezicht

Vidamar staat garant voor een fijne familievakantie, maar doordat het hotel 

beschikt over een adults only gedeelte is het voor koppels ook goed toeven. 

De vele faciliteiten, de uitgebreide Spa en de fitnessmogelijkheden alsmede de 

keur aan restaurants maken dit hotel tot een van de beste voor een onbezorgde 

zonvakantie in een ambiance van toegankelijke luxe. Het brede strand van 

Salgados strekt zich voor het hotel uit en ligt op ca. 150 m wandelen. De 

luchthaven van Faro is gelegen op ca. 40 km afstand.

FACILITEITEN
Ruime lobby met zitjes, receptie en bar. Drie (zoutwater)zwembaden, waarvan 

een kinderbad en een zwembad met de swimup ‘Wet Bar’, gelegen in een 

ruime palmentuin met zonneterrassen en ligbedden. De Vida Club is er voor 

kinderen van 4 t/m 11 jaar en biedt een uitgebreid programma. Tevens een 

spelletjesruimte voor tieners. De adults-only MAR Club verwelkomt gasten 

vanaf 16 jaar (huur balibed verplicht). Hier vindt u een zwembad (verwarmbaar) 

met zonnebedden en balibedden, twee jacuzzi’s met uitzicht over zee, openlucht 

massagemogelijkheden en een snackbar met terras. Direct naast het hotel 

bevindt zich een 18-holes golfbaan en zijn er diverse (water-)sportmogelijkheden. 

Het OSMOS Wellness Centre biedt uitgebreide Spafaciliteiten met een verwarmd 

zoutwater binnenbad, jacuzzi, sauna, Turks bad, ijsfonteinen, Ice Bucket Showers, 

6 behandelkamers voor massage en schoonheidsbehandelingen, kapper en een 

schoonheidssalon. Tevens bevindt zich hier een uitgebreide fitness-studio met 

4 verschillende ruimtes voor cardio, bodybuilding, spinning en groepslessen.

De verzorging is op basis op basis van halfpension. Het resort beschikt over diverse 

restaurants (seizoengebonden): The Ocean Buffet is een buffetrestaurant voor 

ontbijt en diner, met internationale gerechten, Primadonna met een Italiaanse 

keuken voor diner en afhaalgerechten, AJI Oriental Flavors is een orientaals 

specialiteitenrestaurant voor diner, Olivo Meat & Wine biedt mediterrane fusion 

gerechten en tot slot is er de SunSet Restaurant en bar voor lokale Portugese 

gerechten gedurende de dag en avond, met regelmatig thema-avonden. De 5 

bars van Vidamar (seizoengebonden) bieden een keur aan drankjes en cocktails. 

De Lobbybar en de Lisboa Bar zijn gelegen in het hoofdgebouw evenals koffiebar 

Nespresso Cafè. In de ruime tuin vindt u de Tiki Bar.

ACCOMMODATIE
De 260 kamers zijn gedecoreerd in rustige tonen met een minimalistische 

uitstraling, met een tweepersoonsbed of twinbedden, een sofabed,  flatscreen-tv, 

minibar, kluisje, wifi, airconditioning, koffie/theezetfaciliteiten. Balkon met zitje.  

De ruime open plan badkamer beschikt over een inloopdouche en haardroger. 

Prestige Kamer (ca. 42 m2 max. 2 volw. + 1 kind t/m 11 jaar): naar keuze met 

Resort View, Nature View, Zwembadzicht of Zijzeezicht. Tevens te boeken als 

Prestige Familiekamer voor max. 2 volw. en 2 kind. t/m 11 jaar.

Superior Kamer Zeezicht (ca. 42 m2 max. 2 volw. + 1 kind t/m 11 jaar): met een 

panoramisch uitzicht over de omgeving, met in de verte de zee. Teven te boeken 

als Superior Familiekamer Zeezicht voor max. 2 volw. en 2 kind. t/m 11 jaar.

Premium Kamer Zeezicht (ca. 42 m2 max. 2 volw.): stijlvol gedecoreerde 

kamer met als extra een Nespresso-apparaat. Panoramisch uitzicht over het 

zwembad en de omgeving. Inclusief toegang tot de adults-only MARclub, met 

gegarandeerd een balibed bij het zwembad. 

Premium Suite Zeezicht (ca. 93 m2 max. 2 volw.):  bijzonder ruime suite met 

een stijlvolle inrichting, met een aparte woonkamer. Inclusief toegang tot de 

adults-only MARclub, met gegarandeerd een balibed bij het zwembad. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Prestige Kamer Resort View  880 1025 1340 887

Superior Kamer Zeezicht  1068 1235 1624 1075

Superior Familiekamer Zeezicht  1210 1465 1978 1217

Premium Kamer Zeezicht  1163 1329 1801 1170

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 16/07/21 en van 29/08/21 t/m 31/10/21 indien 

geboekt voor 31/01/21. 10% bij verblijf van 17/07/21 t/m 28/08/21 indien geboekt voor 31/01/21 en 

5% indien geboekt voor 28/02/21. Extra: welkomstdrankje bij aankomst.

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

sion en volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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Dit resort is één van de bekendste en meest geliefde luxe accommodaties van de 

Algarve met een unieke ligging en een gezellige sfeer. Het resort is opgetrokken 

in een Arabische bouwstijl, aangevuld met Portugese invloeden. Het bestaat 

uit een hotelgedeelte, de Ocean Suites en het nieuwste gedeelte: de Pine Cliffs 

Gardens, Pine Cliffs Suites, Terraces, Deluxe Villas alsmede Residence Suites 

in de Pine Cliffs Residence. De geboden service en de vele faciliteiten van dit 

hotel staan borg voor een aangenaam verblijf voor jong en oud. Daarnaast is het 

rustig en afgeschermd gelegen in een fraai pijnbomenbos tussen Albufeira en 

Vilamoura. Het resort is gebouwd op rode zandsteenkliffen met een schitterend 

uitzicht over het lange zandstrand van Praia da Falésia, dat bereikbaar is met 

een lift en een 150 m lang pad. De afstand tot Albufeira is 8 km en Vilamoura ligt 

op 6 km. Naar de luchthaven van Faro is het ca. 30 km.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over een grote lobby, lounge met zitjes, spelletjeskamer, 

kiosk,  kapsalon, boetieks en een 18-holes minigolf. In de tuin bevinden zich vijf 

zwembaden, alsmede zonneterrassen met parasols en ligbedden. De Beach Club 

aan het strand biedt ligbedden, badhanddoeken, parasols en een restaurant. 

Verder een Tennis Academy met 5 verlichte tennisbanen en een golfacademie. 

De MIMO is een gourmet-shop waar u tevens een kook-workshop kunt volgen 

(tegen betaling). Het hotel beschikt daarnaast over een eigen spectaculair 

gelegen 9-holes golfbaan, de Pine Cliffs Golf & Country Club. Voorts pitching 

& putting greens, golfshop en drivingrange. Voor de kinderen zijn er tegen 

betaling de Kids Club Porto Pirata (7000 m², voor kinderen van 6 maanden t/m 

7 jaar) en de Junior Club (voor kinderen van 8 t/m 12 jaar) met vele activiteiten. 

De fraaie Serenity Spa health club bevat een fitnessruimte, jacuzzi, sauna en 

een groot binnenzwembad. Het RitualSpa & Beauty Centre biedt een keur aan 

schoonheidsbehandelingen en massages (faciliteiten zijn seizoengebonden). 

De verzorging in het hotel en de Ocean Suites is op basis van logies/ontbijt 

(halfpension is ook mogelijk), de Pine Cliffs Gardens zijn op basis van logies. 

Het ontbijtbuffet voor de hotelgasten wordt geserveerd in Jardim Colonial, waar 

u ook terecht kunt voor een diner in buffetvorm en à la carte gerechten uit de 

Portugese en internationale keuken. Het visrestaurant Pescador is geopend voor 

lunch en diner. O’Grill in het Pine Cliffs Residence-gedeelte biedt showcooking 

en mediterrane specialiteiten. Het à la carte restaurant Club House heeft uitzicht 

over de golfbaan. Piri Piri is een Portugees steakhouse voor diner. Het nieuwe 

Zest Restaurant serveert gezonde maaltijden voor lunch en diner. Voor snacks 

en drankjes kunt u terecht in de brasserie Corda Café. Het restaurant van de 

Beach Club serveert visgerechten en een saladebuffet. Het hotel biedt 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 217 kamers en suites in het hotelgedeelte beschikken over airconditioning, 

minibar, kluisje, flatscreen-tv, wifi en telefoon. Volledig ingerichte badkamer met 

bad/douche. Badkamer met bad en aparte douche. Balkon of terras. De 3e en/of 

4e persoon slaapt op een sofabed.

Deluxe Kamer (ca. 34 m², max. 2 pers.): ruime kamer met resortzicht of met 

zeezicht.

Grand Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): meestal split-level woon-/

slaapkamer. Groot balkon met resortzicht of met zeezicht.

Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jr): woon- en 

aparte slaapkamer met resortzicht.

Duplex Suite (ca. 56 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jr): in duplex stijl 

met woonkamer, gastentoilet en balkon. Op de 1e etage slaap- en badkamer. 

Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk. Te boeken met resortzicht of 

zeezicht.

Neptuno Suite (ca. 86 m², max. 2 pers.): ruime en elegante suite ingericht met 

Portuguese invloeden. Woonkamer met eetgedeelte en aparte slaapkamer met 

balkon. Extra balkon met zitjes. Deze suite beschikt over high speed wifi.  

Gelegen bij de ingang van het resort, vormen de Pine Cliffs Gardens de meest 

recente toevoeging van het uitgestrekte complex. De 87 luxe appartementen 

zijn zeer geschikt voor families en beschikken alle over een volledig ingerichte 

keuken, airconditioning, kluisje, flatscreen-tv, wifi en telefoon. Compleet 

ingerichte badkamer met bad en of douche. 
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Ocean SuitePine Cliffs Gardens

Ocean SuitesGran Deluxe Kamer

Garden Suite (ca. 61-88 m², max. 3 volw. of 2 volw. en 2 kind. t/m 12 jr): ruime, 

elegante woonkamer, slaapkamer met en suite badkamer met bad en douche. 

Met balkon. 

Garden Suite 2 Slaapkamers (ca. 91-110 m², max. 5 volw. of 4 volw. en 2 kind. 

t/m 12  jr): woonkamer met zitgedeelte, eettaffel een sofabed. Twee slaapkamers  

waarvan één en suite met bad en douche en één met douche. Met balkon.

Garden Suite 3 Slaapkamers (ca. 134 - 158 m², max. 7 volw.  of 6 volw. en 2 

kind. t/m 12  jr): ruimer appartement met 3 slaapkamers en een sofabed in de 

woonkamer. Drie badkamers waarvan één en suite met bad en douche en de 

overige met douche. Met balkon.

Alle drie kamertypes zijn tevens te boeken met directe toegang tot de tuin als 

Garden Suite Tuin.      

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Resortzicht  960 1162 1712 968

Deluxe kamer Zeezicht  1139 1335 2031 1147

Grand Deluxe Kamer Zeezicht  1196 1392 2137 1204

Junior Suite Resortzicht  1196 1392 2137 1204

Garden Suite Tuin  1345 1506 2162 1352

Garden Suite 2 slaapk. (o.b.v. 4 pers.)                               1052         1157    1804        1059 

 

Extra: 1 x gratis green fee (18 holes) per persoon bij min 7 nachten verblijf.

Welkomstattentie: port en fruit of lokale lekkernijen bij aankomst op uw kamer.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/01/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21 en 10% 

indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21.

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

De in totaal 149 moderne suites zijn luxueus ingericht en gelegen in het 

hart van het resort met eigen zwembad en receptie. 

Junior Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): elegante open plan suite met zit- 

hoek. Design badkamer met bad en aparte douche. Balkon of terras 

met zitjes. Met resort (Lemon Square, Corda Café of parking) - of 

zwembadzicht. Ook boekbaar met toegang tot de tuin of met zwembad- 

en gedeeltelijk zeezicht als Junior Suite Penthouse (hoogste verdieping). 

 Suite (ca.  70 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.): ruime en sfeervolle 

suite met een elegant ingerichte woonkamer met zitgedeelte, eettafel 

en compleet ingerichte open keuken, een aparte slaapkamer en een 

moderne badkamer met bad en aparte douche. De derde persoon of 

2 kinderen slapen op een sofabed. De suite is voorzien van een ruim 

balkon of terras. Met resort (Lemon Square, Corda Café of parking) - of 

zwembadzicht . Ook boekbaar met toegang tot de tuin of met zwembad- 

en gedeeltelijk zeezicht als Suite Penthouse (hoogste verdieping). 

Tevens boekbaar als Serinity Suite met o.a. gratis toegang tot de Spa.

De suites kunnen ook geboekt worden met 2 Slaapkamers (ca. 144 m², 

max. 5 pers. of 4 volw. + 2 kind.) met resortzicht of met toegang tot de 

tuin of zwembadzicht. Ook boekbaar met 3 Slaapkamers (ca. 186 m², 

max. 7 pers. of 6 volw. + 2 kind.).

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

vliegreis van en naar Faro, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype                                                    apr jun aug okt

Junior Suite                                                 1200 1363 1952 1208

Suite - 2 slaapk. (o.b.v. 4 pers.)                  1070           1199         1855        1078

Extra: 1 x gratis green fee (18 holes) per persoon bij min 7 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/01/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 

31/01/21 en 10% indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21.

PINE CLIFFS OCEAN SUITES
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Residence Suite

Residence

In een rustige omgeving direct aan de golfbaan met de Golfacademy & Country 

Club van Pine Cliffs liggen in een weelderige tuin 154 luxueus ingerichte suites 

van Pine Cliffs Residence. Het biedt een relaxte sfeer voor een ontspannen 

vakantie in een groene omgeving. Pine Cliffs Residence ligt op ca. 10-15 minuten 

lopen van het hoofdgebouw van het Pine Cliffs Resort (seizoengebonden rijdt er 

ook regelmatig een treintje). De naastgelegen Pine Cliffs Suites liggen bij de ruim 

opgezette Kids Club Porto Pirata met twee kinderbaden (tegen betaling) en de 

tennisbanen (tegen betaling, tevens tennisclinics beschikbaar tegen betaling). 

Beide zijn zeer geschikt voor een onstpannen vakantie met de hele familie.

FACILITEITEN
Pine Cliffs Residence beschikt over een eigen receptie en een kleine 

supermarkt (beide seizoengebonden). Verder is er een riant eigen zwembad 

omgeven door zonneterrassen, ligstoelen en parasols. U treft hier ook de 

health club en de Spa aan. 

 

De verzorging in de Pine Cliffs Residence en de Pine Cliffs Suites is op basis 

van logies. Uiteraard is verblijf op basis van logies/ontbijt en halfpension 

ook mogelijk. In het Pine Cliffs Residence gedeelte bevindt zich tevens het 

restaurant O’Grill, waar ook de overige gasten gebruik van mogen maken. Dit 

restaurant biedt showcooking en mediterrane specialiteiten. Gasten kunnen van 

alle faciliteiten van het Pine Cliffs Resort gebruik maken. 

ACCOMMODATIE
Driekamer Residence (ca. 110 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

riante woonkamer met eethoek, 2 slaapkamers, waarvan een met en suite 

badkamer, gastenbadkamer, moderne keuken voorzien van alle faciliteiten, 

wifi, koelkast, kluisje, telefoon, flatscreen breedbeeld-tv en airconditioning. 

Ruim balkon of terras. 

Driekamer Residence Begane Grond (ca. 110 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 

2 kind. t/m 12 jaar): op de begane grond met terras en toegang tot de tuin. 

Vierkamer Residence (ca. 140 m², max. 7 volw.  of 6 volw. + 2 kind. t/m  

12 jaar): 3 slaapkamers waarvan twee met en suite badkamer en een 

gastenbadkamer. 

Vierkamer Residence Suite Begane Grond (ca. 140 m², max. 7 volw. of  

6 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): op de begane grond met terras en toegang tot de 

tuin. Drie en vierkamer Residences Suites zijn ook te boeken op de bovenste  

verdieping als Penthouse.

De Pine Cliffs Suites tellen 24 comfortabele appartementen en bieden uitzicht 

over de Pine Cliffs Golfbaan.

Pine Cliffs Suite - 2 Slaapkamers (ca. 100 m², max. 5 pers.): de elegante 

suites beschikken over een sfeervolle ingerichte woonkamer met zitgedeelte 

en eettafel, complete keuken, twee slaapkamers en evenveel badkamers. Met 

balkon of terras met zitje.

Pine Cliffs Suite - 3 Slaapkamers (ca. 115 m², max. 7 pers.): ruimere suite 

met drie slaapkamers en drie badkamers. Ook boekbaar als Pine Cliffs Suite 

Penthouse.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Driekamer Residence (o.b.v. 4 pers.)  813 942 1615 821

Vierkamer Residence (o.b.v. 6 pers.)  719 827 1313 726

Pine Cliffs Suite - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  723 853 1436 731

Pine Cliffs Suite - 3 slaapkamers (o.b.v. 6 pers.)  959 1082 1990 967

Pine Cliffs Suite Penthouse (o.b.v. 6 pers.)                 959          1082         1990 967

Gratis nachten:  7=6 bij verblijf van 25/04/20 t/m 09/05/20.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/20 t/m 31/10/20 indien geboekt voor 29/02/20.

Welkomstattentie: port en water bij aankomst op de kamer.

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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EPIC SANA
FAMILY | WELLNESS

      

Deluxe Zeezicht Kamer

Epic Sana Algarve Hotel is een resort dat opvalt door haar moderne, maar vooral 

ook warme en sfeervolle inrichting. Het hotel ligt bij het  Falésia-strand en wordt 

omringd door 8 ha natuurgebied. Epic Sana Algarve kent vele mogelijkheden tot 

vermaak voor jong en oud en is vanwege zijn faciliteiten geschikt voor families. 

Men kan hier uitstekend terecht voor een ontspannende of sportieve vakantie in 

een unieke omgeving. De luchthaven ligt op ca. 37 km. 

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie en bar. 5 zwembaden waarvan 2 voor kinderen, 

omringd door zonneterrassen met ligbedden en parasols. Little Stars kidsclub 

(4 t/m 11 jaar, seizoengebonden), speeltuin en babysit (op aanvraag). Voorts 

een tennisbaan en volleybalveld. De Sayanna Wellness-SPA (1500 m², tegen 

betaling) beschikt over een binnenzwembad, sauna, hamam en Turks stoombad. 

De Spa biedt een breed scala aan schoonheidsbehandelingen en massages. 

Ook is er een fitnessruimte en pilates- en yogamogelijkheden. In de directe 

omgeving diverse golfbanen (speciale greenfees voor gasten). De verzorging is 

op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. In buffetrestaurant Abyad 

met terras voor ontbijt en à la carte-/dinerbuffet geniet u van internationale 

gerechten. Het stijlvolle Alquimia gourmetrestaurant met een romantische en 

exclusieve ambiance, voor bijzondere smaaksensaties. Open Deck, in het hart 

van het resort biedt mediterrane en gegrilde vis- en vleesgerechten. Verder 

is er de Lima Poolbar (met Italiaanse gerechten voor diner) gelegen nabij de 

appartementen en de kidsclub welke ideaal is voor families. Tevens wordt hier 

in het hoogseizoen de zomer brunch 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, livemuziek en themafeesten georganiseerd. Er is 

24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
229 moderne kamers, suites en appartementen, verdeeld over  3 gebouwen. Alle 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, wifi, kluisje, minibar en Nespresso-

apparaat. Badkamer met bad en douche. Balkon of terras met zitje. 

Deluxe Kamer Resortzicht (ca. 32 m², max. 2 pers.): gelegen in het hoofdgebouw. 

Ook boekbaar met zwembad-, en tuin-zeezicht. 

Deluxe Suite Tuin-/Zeezicht (ca. 64 m², max. 3 volw. + 1 kind): woon- en aparte 

slaapkamer gescheiden door schuifdeuren. Ruim balkon met zitje.

Deluxe Garden Suite (ca. 73-110 m², max. 3 volw. + 1 kind): met aparte woon- en 

slaapkamer, terras met zitje en tuinzicht. Ook als duplex met woonkamer en 

ruim terras en slaapkamer op verdieping met balkon.

De 43 resort suites (appartementen) zijn gelegen bij de entree van het resort. Dit 

gedeelte beschikt over een eigen zwembad. Hier zijn ook de Little Stars Kidsclub, 

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. 38 m², max. 2 volw. + 1 kind): modern ingerichte open plan studio 

met badkamer met douche. Balkon of terras met resort- of  zwembadzicht. 

Suite Home (ca. 79 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim 2-kamerappartement met 

aparte woon- en slaapkamer.  Balkon of terras met resortzicht. Ook boekbaar 

met zwembadzicht. 

Driekamer Appartement (ca. 117 m², max. 5 volw. + 1 kind): combinatie van een 

So Suite en een Suite Home met verbindingsdeur.

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar 

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

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer Resortzicht   1033 1139 1661 1041

Deluxe Suite Tuin-/Zeezicht  1638 2053 2893 1646

So Suite  1139 1245 1768 1147 

Driekamer Appartement (o.b.v. 4 pers.)  1267 1372 1895 1275

Extra: 1 x massage en €20,- hotelcredit per volw. per verblijf in een Deluxe Garden Suite en Deluxe 

Suite Tuin-/Zeezicht. Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt 

voor 31/12/20.

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

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie achterin deze brochure.
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ANANTARA VILAMOURA ALGARVE RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Puro Beach Club

Het moderne Anantara Vilamoura Algarve Resort ligt bijzonder mooi op een 

45.000 m² groot terrein en wordt omringd door de Oceanico Victoria golfbaan. 

Het met palmen omringde zwembad is een heerlijke plek om tot rust te 

komen. Een hotel dat wordt gekenmerkt door rust, stijl en discrete service. De 

jachthaven van Vilamoura en het strand liggen op ca. 3 km en de luchthaven van 

Faro op ca. 20 km. 

FACILITEITEN
Er zijn drie zwembaden, waarvan één adults only en één voor kinderen, omringd 

door terrassen met ligstoelen en parasols. Voor de jongste gasten is er een kids 

& Teenclub (3 tot 15 jaar) met speeltuin waar verschillende activiteiten worden 

georganiseerd. Shuttleservice naar en toegang tot de Puro Beach poolside club 

met  zwembad en ligbedden  (adults only). Tevens shuttleservice en toegang 

tot de Puro Beach Club aan het strand met ligbedden (ook toegankelijk voor 

families). De Anantara Spa beschikt over een sauna, jacuzzi, hydromassages, 

verschillende behandelkamers en binnenzwembad (vanaf 16 jaar). Hier kunt 

u terecht voor verschillende gezondheids- en schoonheidsbehandelingen 

gebaseerd op verfijnde Oosterse tradities. Tevens is er een fitnessruimte, 

tennisbaan en een golfdesk.  De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 

Halfpension en Volpension zijn mogelijk. In het Victoria restaurant wordt 

het ontbijt en diner in buffetvorm geserveerd. Het trendy EMO gourmet- 

restaurant, gelegen op de bovenste verdieping met fraai uitzicht, is geopend 

voor diner en serveert traditionele Portugese gerechten. In Palms by the Pool 

kunt u gezonde, lichte maaltijden, snacks en drankjes bestellen. In de Anantara 

bar & Lounge in de lobby, kunt u terecht voor koffie, thee, kleine snacks of een 

cocktail. Ria Restaurant serveert visgerechten voor de lunch. Bij de Puro Beach 

Club is tevens een restaurant. Tenslotte is er 24 uur per dag roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 280 moderne kamers en suites hebben airconditioning, wifi, tv, kluisje, 

minibar, Nespresso-apparaat. Door schuifdeuren afgescheiden badkamer met 

bad en aparte douche, badjassen en slippers. 

Deluxe Tuinzicht Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): comfortabele en ruime kamer 

met balkon met loungebed. Ook boekbaar met Zwembadzicht of met Golfzicht. 

Familie Kamer (ca. 80 m², max. 4 volw. + 2 kind.): 2 Deluxe kamers met verbin- 

dingsdeur. Gasten die verblijven in de suites hebben gratis toegang tot de Spa:

Familie Suite (ca. 120 m², max. 4 volw. + 2 kind.):  Junior Suite met verbindingsdeur 

met Deluxe Golfzicht kamer. 

Junior Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): elegante suite met woon- en aparte 

slaapkamer. Badkamer met spiegel met ingebouwde tv. Balkon met loungebed 

en golfbaanzicht. 

Suite (ca. 120 m², max. 3 pers.): ruime suite met woon, eet- en aparte slaapkamer. 

Badkamer met spiegel met ingebouwde tv. Met panoramisch golfbaanzicht. 

Presidential Suite (ca. 250 m², max. 2 pers.): gelegen op de bovenste  verdieping 

met groot balkon met jacuzzi, ligbedden en zitjes. 

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Tuinzicht Kamer  1117 1314 1405 1124 

Deluxe Golfzicht Kamer  1285 1513 1604 1292

Familiekamer  1668 2117 2202 1675

Suite  1752 2148 2240 1759

Exclusief bij Silverjet: €100,- resort credit per kamer per verblijf en €200,- per suite. Tevens ongeli-

miteerde toegang tot de Spa. Beide indien geboekt voor 31/03/2021.

Kinderen eten gratis: bij verblijf van 01/04/21  t/m 30/06/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21 op basis 

van halfpension (geldig voor max. 2 kinderen).

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 30/04/21 indien uiterlijk 30 dagen voor aan-

komst geboekt  25% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 28/02/21. 15% bij 

verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21  indien geboekt vanaf 01/03/21 en uiterlijk 30 dagen voor aan-

komst.

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

of volpension en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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THE LAKE SPA RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Een ruim opgezet resort in mediterrane stijl met heldere en lichte kleuren. The  

Lake Spa Resort biedt een uitgebreid entertainment- en activiteitenprogramma 

voor jong en oud en vele faciliteiten, waaronder het gerenommeerde Spacenter 

en ‘fine dining’. Het resort is fraai en rustig gelegen tussen de Atlantische Oceaan 

en een meer, aan de jachthaven. Aan weerszijden van deze jachthaven vindt u 

uitgestrekte zandstranden met veel faciliteiten. Op loopafstand bevinden zich het 

strand van Falésia en Vilamoura met haar restaurants, winkels, bars en casino. 

In de directe omgeving bevinden zich meerdere golfbanen (shuttleservice). De 

luchthaven van Faro ligt op ca. 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Indrukwekkende lobby met Moorse koepel, lounge met wifi, bibliotheek, 

businesscenter en fitnessruimte. In de tuin van maar liefst 30.000 m² bevinden 

zich drie zwembaden, waarvan één met langzaam aflopend strand. ‘Adventure’ 

speeltuin, Koala Club (3-12 jaar, seizoengebonden en tegen betaling), 

multifunctioneel sportveld voor tennis, volleybal, voetbal en basketbal. Meertje 

om kano te varen. In The Spa at the Lake is het thema ‘Five continents, five 

senses’. Een keur aan massages, lichaams- en schoonheidsbehandelingen van 

alle continenten garanderen de balans tussen lichaam en geest. Gratis gebruik 

van het spazwembad, de fitnessruimte, sauna en verschillende stoombaden, 

jacuzzi’s en Vichy-douches. 

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

ontbijt en diner kunt u terecht in het buffetrestaurant Gustatio met thema-

avonden. Het in Zen-stijl ingerichte restaurant Fusion is alleen voor het 

diner geopend en serveert de mediterrane en oosterse cuisine. In het aan 

het meer gelegen Marenostrum Floating Restaurant in Caribische stijl staan 

visspecialiteiten op de menukaart. De openstelling van de restaurants is 

seizoengebonden. Zanzibar en Blue Lagoon Bar schenken heerlijke drankjes. 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 192 kamers en 95 appartementen zijn comfortabel en smaakvol ingericht en 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, wifi, minibar en kluisje. Kamers en 

suites beschikken over theezetfaciliteiten en een espressoapparaat. Luxe bad- 

kamer met bad en aparte douche. Balkon met zitje. 

Deluxe Kamer (ca. 31 m², max. 3 pers.): kamer in mediterrane stijl. Met tuin en/

of landzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Deluxe Kamer Panoramazicht: als de Deluxe Kamer, gelegen op de bovenste 

etages. 

Suite (ca. 62 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): op de hoeken gelegen, in 

oriëntaalse sfeer ingerichte suite. Woon- en slaapkamer, 2 badkamers waarvan 

1 met jacuzzi, 2 balkons met panoramisch uitzicht. 

Tweekamer Appartement (ca. 64 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): 

ingericht als de suite, maar met woon- en slaapkamer, kitchenette, badkamer 

met jacuzzibad/douche. Balkon of terras. Ook beschikbaar als Driekamer 

Appartement (ca. 83 m², 4 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): met 2 slaapkamers en 2e 

badkamer met douche. Met resort- , zee- of panoramazicht.

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Tuinzicht  935 1188 1492 995

Deluxe Kamer Zeezicht  1066 1326 1622 1125

Deluxe Kamer Panoramazicht  1176 1441 1741 1240

Suite  2180 2693 3226 2215

Extra: gratis drankjes tijdens de lunch en/of het diner (huiswijn, lokaal bier, frisdranken, water en 

koffie) bij boeking op basis van halfpension of volpension.

Gratis nachten: 7=5 en 14=10 bij verblijf van 05/04/21 t/m 30/04/21. Niet geldig voor Suite.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/12/20; 20% 

indien geboekt van 01/01/21 t/m 31/01/21; 15% indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21 en 

10% indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21. Niet geldig voor de Suite.

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

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

deze brochure.
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TIVOLI MARINA VILAMOURA
CULINAIR | WELLNESS

     

Deluxe Kamer Zeezicht

Een levendig, veelzijdig en uniek gelegen hotel waar u zowel overdag als 

’s avonds volop kunt genieten van de vele mogelijkheden die het hotel en de 

plaats Vilamoura bieden. Tivoli Marina Vilamoura is zeer geschikt voor de  

actieve vakantieganger en gezinnen met kinderen. Gelegen in het centrum van 

Vilamoura met uitzicht over de jachthaven en het mooie strand. De afstand 

naar de luchthaven van Faro bedraagt 20 km en binnen 10 km bevinden zich de 

groene golfbanen van Vilamoura (shuttleservice).

FACILITEITEN
Moderne en indrukwekkende lounge met zitjes, businesscenter met 

internetfaciliteiten, winkelgalerij, kiosk, kapsalon, wifi in de openbare 

ruimtes (tegen betaling) en golfdesk. Het nieuwe Glee Boutique Café 

in de lobby is een lust voor het oog, u geniet hier van zoete lekkernijen 

en goede koffie. In de 20.000 m² grote tuin bevinden zich een riant 

zwembad met apart kinderbad, faciliteiten voor kinderen (4-12 jaar), 

zonneterrassen met ligbedden en een poolbar. Aan het strand ligt het beken- 

de Puro Beach met zwembad (adults only en tegen betaling) en diverse 

watersportmogelijkheden zoals waterskiën, windsurfen en zeilen. Regelmatig 

entertainmentprogramma’s (seizoengebonden). De Tivoli Spa is geheel in 

oriëntaalse sfeer ingericht en biedt een grote hoeveelheid behandelingen die 

lichaam en geest tot rust brengen. Het hotel beschikt over een health center met 

overdekt zwembad, jacuzzi, fitnessruimte, sauna en stoombad. De verzorging 

is op basis van logies/ontbijt. Half- en volpension zijn mogelijk. Voor ontbijt, 

lunch en diner in buffetvorm kunt u terecht in restaurant Chili dat Portugese 

en internationale gerechten serveert en uitzicht over de tuin biedt. Het zeer 

exclusieve restaurant Peppers Steak House is gespecialiseerd in vleesgerechten 

en geopend voor het diner. In restaurant Oregano bij het zwembad kunt u 

Italiaanse gerechten en salades bestellen en het bekende Puro Beach restaurant 

serveert visspecialiteiten. Er zijn diverse bars, zoals een loungebar met in de 

avond ‘chill out’ muziek, de Canela bar met terras en de Side bar met uitzicht 

over de Marina voor cocktails. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 383 kamers en suites. Alle zijn comfortabel ingericht en voorzien 

van wifi, airconditioning/verwarming, telefoon, satelliet-tv, wifi, kluisje en  

minibar. Badkamer met bad/douche en apart toilet. Balkon met uitzicht over de 

zee of de jachthaven.

Superior Kamer Marinazicht (ca. 24 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): 

modern ingerichte kamer. Badkamer met regendouche. Ook boekbaar als 

Deluxe Kamer Marinazicht gelegen op de 2e t/m 7e verdieping of als Premium 

Kamer Marinazicht op de 8e t/m 9e verdieping met o.a. gratis gebruik 

Nespresso-apparaat, frisdrank en wifi in de kamer. Aparte check-in en check-

out. Badkamer met douche of bad. De Superior, Deluxe en Premium Kamers zijn 

tevens boekbaar met zeezicht in plaats van Marinazicht.

Premium Puro Beach Kamer Marinazicht: (ca. 24 m², max. 2 volw.): gelegen op 

de 7e verdieping. Inclusief gebruik van ligbedden (reservering bij aankomst) en 

parasols bij Puro Beach (strand of zwembad). Tevens te boeken met zeezicht.

Family Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 2 kind t/m 12 jaar): ruimere kamer 

gelegen op de eerste verdieping. Kinderen slapen op het sofabed. 

Junior Suite (ca. 41 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): slaapkamer 

(twinbedden) met afgescheiden zitgedeelte. Balkon met zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Marinazicht  995 1255 1340 1044

Deluxe Kamer Zeezicht  1099 1395 1486  1174          

Premium Puro Beach Kamer Zeezicht  1469 1599 1699  1549             

Kinderen eten gratis: bij verblijf van 01/04/21 t/m 30/06/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21 op basis 

van halfpension (geldig voor max. 2 kinderen).

Vroegboekkorting: 20% van 01/05/21 t/m 31/10/21 geboekt voor 28/02/21, 10% van 01/05/21 t/m 

31/10/21 en 20% in een Suite indien geboekt vanaf 01/03/21 en uiterlijk 30 dagen voor aankomst.

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

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

achterin deze brochure.
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VILA MONTE FARM HOUSE
BOUTIQUE | HERITAGE

     SUPERIOR

Junior Suite

Landinwaarts, op korte afstand van het adembenemende Ria Formosa Nationaal 

Park, ligt in een rustige omgeving op een terrein van 9 hectare een werkelijk 

prachtig ‘Farm House’ op u te wachten. Het authentieke karakter gecombineerd 

met toegankelijke luxe geeft deze accommodatie een bijzondere sfeer. De 

luchthaven van Faro ligt op ca. 25 km.

FACILITEITEN
De sfeervolle lounge met receptie is een charmante ontmoetingsplaats, waar 

in het midden van de ruimte een grote open haard prijkt. Het kleine winkeltje 

met lokale producten geeft de entree een gezellige ambiance. In de uitgestrekte 

tuinen vindt u twee verwarmde zwembaden (waarvan 1 adults only) met 

ligbedden omringd door ruime zonneweides. Natuurlijk biedt uw huurauto u ook 

de vrijheid om de veelzijdige omgeving te verkennen. Voor de sportieve gast is er 

een tennisbaan en een fitnessruimte. Tevens de mogelijkheid om yogalessen te 

volgen. Er liggen diverse 9- en 18 holes golfbanen in dit gedeelte van de Algarve, 

voor zowel de ervaren als beginnende golfer. Voor een heerlijke massage, vaak 

in de buitenlucht, of een behandeling op het gebied van innerlijke welzijn kunt u 

terecht bij professionele masseurs en behandelaars van de wellness Casita. Er 

is tevens een wellness roomservicemenu. Er is voldoende parkeergelegenheid 

bij het hotel. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension is mogelijk (er is een 

à la carte keuzemenu voor gasten die verblijven op basis van halfpension). À la 

carte restaurant Laranjal is beschikbaar voor ontbijt (buffet) en drie maal per 

week voor het diner (à la carte en seizoengebonden). Dit ecologisch ingerichte 

restaurant serveert een scala aan sublieme internationale en authentieke 

gerechten en heeft een ruim terras. Hier heeft u een prachtig uitzicht over de 

omgeving, dat vooral in de avond een lust voor het oog is. Voor diner kunt u 

tevens terecht in à la carte restaurant À Terra, dat tevens zitplaatsen in de tuin 

heeft. De lobbybar is een uitstekende keuze voor cocktails, heerlijke wijnen en 

tapas uit de regio en heeft een mooi buitenterras. Bar/restaurant Tanque das 

Bicas met ruim terras, is gelegen bij het zwembad en serveert drankjes, snacks 

en eenvoudige gerechten. Poolbar Sobreiro gelegen naast het adults only 

zwembad is beschikbaar voor drankjes.

ACCOMMODATIE
De 55 kamers en suites hebben een frisse witte uitstraling en zijn zowel modern 

als authentiek te noemen. Alle voorzien van een tweepersoonsbed, telefoon, tv, 

wifi, kluisje, airconditioning en Nespresso-apparaat. De kamers zijn voorzien 

van een minibar en de suites van een kitchenette met koelkast, magnetron en 

elektrische kookplaat. Badkamer met inloopdouche, badjassen en slippers. 

Balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer Deluxe (ca. 30 m², max. 2 pers.): authentiek Portugese 

inrichting met een elegante witte stijl en Moorse accenten. Terras of balkon met 

tuin- of patiozicht. 

Junior Suite (ca. 45 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kinderen): gelegen op de 1e 

verdieping van het Laranjal gebouw. Aparte woonkamer en een terras/patio met 

pergola.

Deluxe Suite (ca. 60 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): met een aparte 

woonkamer, een terras met veel privacy aan de achterzijde en een patio aan 

de voorzijde. Zicht op het sfeervolle straatje met sinaasappelboompjes van de 

Laranjal.

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

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Deluxe  1256 1491 1902 1263

Junior Suite  1405 1639 2269 1412

Deluxe Suite  1495 1699 2352 1499

Vroegboekkorting: 15% van 01/04/21 t/m 31/10/21 geboekt voor 28/02/21 en 10% voor 31/03/21.

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

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

brochure.
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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.

Wie eenmaal op Madeira is geweest, komt er zeker 

weer terug!

AUTOHUUR

De accommodaties op Madeira bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een auto huren en deze bij uw hotel laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP MADEIRA HEEFT VOORAL CASTANHEIRO 

BOUTIQUE HOTEL ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 145.

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 Madeira vooral bekend van de madeira-

wijn en als geboorteplaats van de stervoetballer 

Cristiano Ronaldo. Inmiddels is Madeira uitgegroeid 

tot een zeer aan trekkelijke toeristische bestemming, 

vooral voor wie een onbedorven karakter op prijs 

stelt en van een prachtige natuur houdt.

Wij hebben voor u op Madeira luxe accommodaties 

geselecteerd waar de nadruk ligt op persoonlijke 

service, gezelligheid, rust of natuur en waar u het 

echte karakteristieke Madeira kunt ontdekken. 

Zo biedt het spectaculair gelegen The Cliff Bay een 

uitmuntende persoonlijke service en warme sfeer. 

Door de vele terrassen waarop het hotel gebouwd 

is voelt het kleinschalig aan. Het nieuw geopende 

zusterhotel Les Suites at The Cliff Bay is een 

aanrader door de ruime suites en het kleinschalige 

karakter.  

Het beroemde in Brits-koloniale stijl gebouwde 

Belmond Reid’s Palace biedt allure in een klassieke 

setting. De veelzijdigheid zal u verrassen. 

Savoy Palace Resort & Spa is een imposant hotel, 

met moderne luxe, met een geweldige locatie op 

loopafstand van het centrum van Funchal.

Het Castanheiro Boutique Hotel is een parel in 

het historische centrum van Funchal, authentieke 

elementen en moderne architectuur komen hier 

prachtig samen. 

Naast logeren in gerenommeerde hotels in en 

rondom Funchal kunt u ook voor de minder 

be kende weg kiezen: landelijk gelegen quinta’s 

of herenhuizen. Dit zijn luxe accommodaties met 

een prachtige ligging en een unieke uitstra ling. Ze 

ademen de sfeer van nostalgie en ver vlogen tijden. 

In deze categorie selecteerden wij voor u het fan-

tastische boutique hotel Quinta da Casa Branca 

dat in een voormalige bananenplantage ligt en het 

Quinta Jardins do Lago in een 18e-eeuws herenhuis 

in de heuvels rondom Funchal, te midden van uit-

gestrekte botanische tuinen.

Funchal
The Cliff Bay

&
Les Suites at The Cliff Bay

Quinta 
Jardins do Lago Quinta da

Casa Branca

Castanheiro

Savoy
Palace

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

Dagtemperatuur in °C 17 16 17 17 19 20 22 23 23 22 20 18

Watertemperatuur in °C 16 16 17 18 20 21 22 23 23 21 20 18

Zonne-uren per dag 5 6 7 7 7 7 8 8 7 7 6 5

Dagen met enige neerslag 7 6 7 4 2 1 0 1 2 7 7 7   
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Funchal | Madeira | PORTUGAL

CASTANHEIRO BOUTIQUE HOTEL
BOUTIQUE | CITY

   

Junior Suite

Dit verrassende boutique hotel ligt in het hart van het levendige centrum van 

Funchal. Castanheiro bestaat uit vijf authentieke gebouwen, zo is er een gebouw 

uit de 18e eeuw, waar eens ambachtswinkels waren gehuisvest, een 19e eeuws 

herenhuis van een rijke handelsfamilie en drie gebouwen uit het begin van de 

20e eeuw waar eens een drukkerij en een atelier gevestigd waren. In het hele 

hotel vindt u kleine binnenplaatsen en sfeervolle patio’s, wat een knusse en 

sfeervolle ambiance creëert. Moderne meubels en antiek zijn aaneengesmeed 

tot een fraai en uniek hotel, met een van de mooiste vergezichten over de stad 

en de oceaan. De belangrijkste winkels, musea, restaurants en bars van de stad 

bevinden zich op loopafstand. De luchthaven ligt op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een zwembad op het dakterras met fraai uitzicht over de 

baai van Funchal. Hier bevindt zich ook een jacuzzi. Castanheiro beschikt ook over 

een Spa met een hydrotherapiebad, sauna, Turks bad en twee behandelkamers. 

U kunt hier terecht voor verschillende massages en schoonheidsbehandelingen. 

Tevens is er een kapper en een fitnessruimte. Ook is er parkeergelegenheid, een 

businesscorner en bibliotheek. 

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. U heeft 

onder andere de keuze uit de volgende restaurants: Tipografia, het à la carte 

restaurant met mediterrane gerechten en buitenterras. In Pretas, de deck- en 

loungebar gelegen op de bovenste verdieping, waar u geniet van een prachtig 

uitzicht, kunt u terecht voor lichte maaltijden, snacks, salades, broodjes en een 

groot assortiment cocktails en verse sapjes, in een informele en ontspannen 

sfeer. Ten slotte Iris, de koffie-, thee- en cocktailbar gelegen aan een van de 

binnenplaatsen.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 81 stijlvolle kamers en suites die voorzien zijn van 

airconditioning, flatscreen-tv, wifi, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten en minibar. 

Badkamer met douche, badjassen en slippers.

Tweepersoonskamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer waarvan 

enkele met Frans balkon. Deze kamers bevinden zich in alle delen van het hotel. 

Deluxe kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): ruimere kamer gelegen in het centrale 

gedeelte van het hotel. Balkon met zitje en uitzicht op de binnenplaats of met 

straatzicht.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 3 pers.): open plan woon/slaapkamer met zitbank. 

Sommige kamers beschikken over een Frans balkon. 

Suite (ca. 35-40 m², max. 3 pers.): woonkamer met zitgedeelte en een aparte 

slaapkamer. Met Frans balkon. Als extra ontvangen gasten in een Suite gratis 

toegang tot de Spa (behandelingen tegen betaling).

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  865 857 910 799

Deluxe kamer  956 939 991 886

Junior Suite  1012 984 1036 931

Suite  1103 1059 1117 999

Extra: gasten van Silverjet ontvangen gratis: 1x drankje op het dakterras (geselecteerd), 1x gratis 

dessert p.p. bij diner in het restaurant, 1x 15 min. voetmassage bij een geboekte massage in de Spa, 

dagelijks fles water op de kamer. Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 

indien geboekt voor 15/12/20 en 5% indien geboekt voor 31/01/21. 

  

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

sion en galadiners rond het Flowerfestival: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor 

reisinformatie zie achterin deze brochure. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

DOOR DE LIGGING IN HET CENTRUM VAN FUNCHAL, DE TOEGANKELIJKE LUXE 

EN DE BIJZONDERE MIX VAN AUTHENTIEK EN MODERN, IS CASTANHEIRO EEN 

GASTVRIJ ADRES MET PORTUGESE CHARME.
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PORTUGAL | Madeira | Funchal

QUINTA DA CASA BRANCA
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE  

    

Adults Only Zwembad

Tuin Kamer

Een heerlijke plek om van de rust, natuur en het aangename klimaat te 

genieten! Dit intieme boutique hotel gelegen in het hart van een ca. 2,8 ha grote, 

weelderige botanische tuin onderscheidt zich door zijn verrassende combinatie 

van historische en moderne architectuur. De oude 19e eeuwse Britse plantage 

is verbouwd tot een uniek designhotel dat prachtig mengt met de tropische 

omgeving. Quinta da Casa Branca met haar moderne bouwstijl, veel aardetinten 

en houtelementen biedt prima faciliteiten in een aangename en ontspannen 

sfeer. Het Manor House, het originele woonhuis van de familie,  ademt de adelijke 

sfeer van weleer. De luchthaven ligt op ca. 23 km en het levendige centrum van 

Funchal ligt op ca. 20 minuten loopafstand.

FACILITEITEN
De Quinta heeft een volledig in glas opgetrokken entree, welke een spectaculair 

uitzicht biedt over de weelderige tuinen en de oceaan. In dit gebouw huist de 

moderne receptie en sfeervolle lobby. In het midden van de tuin ligt een fraai 

(verwarmd) zwembad met ligbedden en parasols. Tevens is er een adults only 

zwembad gelegen naast het Manor House, in een ruime ligweide met ligbedden 

en parasols. De bijzondere botanische tuin wordt regelmatig bezocht door 

botanici vanwege haar enorme wereldse verscheidenheid aan planten en 

bloemen. Verder is er een ruime bibliotheek met internet. Om te ontspannen 

kunt u terecht in health Club ‘Phytoceane’ waar zich een kleine Spa bevindt 

voor massages en schoonheidsbehandelingen. Tevens vindt u hier ook de 

fitnessruimte, jacuzzi, Turks stoombad en sauna. 

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

Garden Pavilion bij het zwembad en gelegen in een modern gebouw bestaand 

uit glas, hout en groen marmer worden het ontbijt en de lunch geserveerd. Voor 

verfijnde cuisine kunt u terecht in het à la carte restaurant met terras in het 

Manor House waar u in een sfeervolle ambiance kunt dineren. Verder is er een 

bar waar u aan het einde van de dag onder het genot van een drankje heerlijk 

kunt ontspannen. 

ACCOMMODATIE
Quinta da Casa Branca telt 49 warm gedecoreerde kamers en suites die in het 

hoofdgebouw, bijgebouw of Manor House liggen. Alle kamers en suites zijn 

voorzien van airconditioning, tv, telefoon, wifi, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten 

en kluisje. Badkamer met bad/douche, badjassen en slippers.

Tuin Kamer (ca. 37 m², max 2 volw. +1 kind t/m 12 jaar): sfeervolle kamer met 

twinbedden, gelegen op het zuiden op de begane grond van het hoofdgebouw. 

Met terras en ligbedden. 

Premium Kamer (ca. 55 m², max 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruimere kamer 

met dvd- en cd-speler. Badkamer met bad en aparte douche. Terras of balkon 

met tweepersoons ligbed.

Deluxe Suite (ca. 110 m², max 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruime suite met 

aparte woon- en slaapkamer. Badkamer met jacuzzi. Balkon met ligbedden en 

zitje.

Manor House Suite (ca. 86 m², max. 3 volw.): in traditionele stijl, gelegen in het 

Manor House met woon- en aparte slaapkamer. Marmeren badkamer met bad 

en aparte douche. Balkon of terras met tuinzicht.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tuin Kamer  999 993 1053 943

Premium Kamer  1140 1163 1211 1113

Deluxe Suite  1530 1510 1582 1460

Manor House Suite  2013 1992 2019 1942

Extra: 1 x gratis een high-tea per persoon per verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 11/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 30/04/21.  Niet 

geldig voor de Manor House Suite.

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

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

brochure.



147 - SILVERJET VAKANTIES

Funchal | Madeira | PORTUGAL

QUINTA JARDINS DO LAGO
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE 

    

Tweepersoonskamer

Deze elegante traditionele quinta ligt op de top van een van de heuvels die 

Funchal omringen. Het is verbouwd tot een prachtig intiem hotel met 31 kamers 

en 9 suites die alle uitkijken over de bijzondere tuinen en de zee. Het voor ma-

lige landhuis dat de junior suites herbergt, stamt uit de 18e eeuw. Het interieur 

van het huis en de annex zijn met veel zorg ingericht zodat het originele karak-

ter bewaard is gebleven. De botanische tuinen van Quinta Jardins do Lago zijn 

uniek in hun variatie en natuurlijke schoonheid en bevatten tal van zeldzame 

planten, eeuwenoude bomen en de stille poel waaraan het huis haar naam 

on tleent. Jardins do Lago is één van de meest exclusieve quintas op Madeira. De 

quinta ligt op ca. 20 km van de luchthaven en op ca. 1,5 km van het centrum van 

Funchal. Gratis shuttleservice naar Funchal (m.u.v. de weekenden).

FACILITEITEN
Elegante lobby-lounge met wifi, bibliotheek, riant (verwarmd) zwembad met 

zonneterrassen, ligstoelen en parasols. Verder is er een kinder zwembad en 

een apart gedeelte in het restaurant met speciale kindermenu’s. U kunt gratis 

gebruik maken van de fitnessruimte, sauna, stoombad, jacuzzi, tafeltennis, 

biljart en croquet. Op sommige avonden is er livemuziek en folklore. 

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

‘fine dining’ kunt u terecht in The Beresford restaurant waar inter nationale en 

lokale gerechten worden geserveerd (kinderen vanaf 8 jaar zijn hier welkom). 

Het ontbijt wordt geserveerd in The Pink Room, waar u vanaf de veranda kunt 

genieten van een fraai uitzicht over de tuin. Colombo Bistro serveert voor de 

lunch lichte maaltijden bij het zwembad en in Bar Visconde kunt u van cocktails 

en lichte muziek genieten. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 40 kamers en suites zijn sfeervol en met veel smaak ingericht. Slaapkamer 

met kingsize- of queensizebedden, airconditioning, satelliet-tv, telefoon, minibar, 

kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten, bureau en wifi. Volledig ingerichte badkamer. 

Alle kamers hebben een balkon met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): charmante, ruim en comfortabel 

ingerichte kamer met uitzicht over de tuin.

Superior Kamer (ca. 46 m², max. 3 pers): elegante en ruimere kamer met balkon 

op het zuiden en panoramisch uitzicht over de tuin.

Junior Suite (ca. 48 m², max. 3 pers.): gesitueerd in het klassieke gedeelte met 

zithoek, hemelbed en ruim balkon.

Premier Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): luxueus ingericht, groot balkon met 

schitterend uitzicht. Aparte woon- en slaapkamer. Fraaie badkamer met aparte 

douche. 

Presidential Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): de Presidentiële Suite is een zeer 

ruime suite met een separate woonkamer, welke met oog voor detail is ingericht 

en geniet van een prachtig uitzicht over de botanische tuin van Quinta do Lago. De 

ruime slaapkamer met zitje heeft tevens toegang tot het balkon. Luxe badkamer 

met hydromassagebad en aparte inloopdouche, badjassen en slippers. Groot 

balkon met prachtig uitzicht en 2 houten ligbedden (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen).

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1234 1132 1154 1082

Superior Kamer  1322 1195 1217 1145

Junior Suite  1492 1440 1469 1390

Premier Suite  1763 1699 1727 1649

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 28/02/21.

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

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

brochure.
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Funchal | Madeira | PORTUGAL

LES SUITES AT THE CLIFF BAY
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE

     

Suite Duplex

Het in 2019 nieuw geopende Les Suites at the Cliff Bay heeft een bestaand 

eeuwenoud landhuis volledig gerenoveerd en daarnaast een moderne 

toevoeging gerealiseerd. Het nieuw gebouwde gedeelte ligt bovenop een 

imposante rots met uitzicht op de tuinen en de zee en beschikt over exclusieve 

ruime suites. Overal in het suitehotel heeft u een spectaculair uitzicht over zee, 

wat een heerlijk ruimtelijk gevoel geeft. Het historische gebouw is gelegen naast 

het vertrouwde en bestaande The Cliff Bay, waarvan ook alle faciliteiten gebruikt 

mogen worden. Het centrum van Funchal ligt op ca. 2 km en de luchthaven op 

ca. 20 km.

FACILITEITEN
Modern ingerichte receptie met ruime lounge en bibliotheek. Infinity pool met 

zonneterras en ligbedden gelegen in een ruime, groene tuin met ononderbroken 

uitzicht over de oceaan. Fitnessruimte voorzien van de nieuwste apparatuur. 

Tevens een ruimte voor pilates. Alle gasten kunnen gebruik maken van 

de faciliteiten van het naastgelegen The Cliff Bay. U vindt hier onder andere 

een Spa en wellness centrum met een uitgebreid aanbod massages en 

schoonheidsbehandelingen, Turks stoombad, sauna en binnenzwembad.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension is mogelijk. Restaurant 

Avista is een verfijnd à la carte restaurant dat onder leiding van Chef-kok Benoît 

Sinthon een voortreffelijke kaart presenteert. De service is hier hoogstaand 

en de gerechten van topkwaliteit. U kunt hier voor lunch en diner terecht 

voor specialiteiten uit de mediterrane en Aziatische keuken. Vanaf het terras, 

waar diverse intieme plaatsen zijn gerealiseerd, geniet u van een van de beste 

uitzichten over Funchal en de zee. Ook halfpensiongasten kunnen er voor 

het diner terecht (keuzemenu), maar kunnen tevens naar het naastgelegen 

zusterhotel The Cliff Bay. Restaurant The Rose Garden voorziet u van een 

uitgebreid (thema)buffet. Infinity Pool Bar serveert drankjes, lichte maaltijden 

en snacks gedurende de dag. Tevens biedt het hotel 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 23 ruime en elegant ingerichte suites beschikken over een entree, woonkamer 

met flatscreen-tv, wifi, airconditioning, verwarming, kluisje en koffie-/

theezetfaciliteiten. Slaap kamer met groot tweepersoonsbed of twinbedden. 

Badkamer met toilet, bad en inloop douche, slippers en doucheartikelen van 

Bvlgari. Ruim balkon of terras met comfortabel tuinmeubilair.

Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): de suites op de begane grond beschikken over 

een knusse privétuin. De suites op de eerste etage over een ruim balkon. Ook 

zijn er duplex suites (66 m², met privélift), gelegen op de 2e en 3e etage met 

balkon. Alle suites hebben een fraai uitzicht over de Atlantische Oceaan. 

Artistic Suite (ca. 63 m², max. 2 pers.): deze bijzonder ruime en luxueuze suite 

beschikt over een slaapkamer met loungegedeelte in één ruimte. Tevens een 

ruimere badkamer (soms open plan) en een groot balkon met zitje. De Artistic 

Suites zijn gelegen in het oude manor house.

Master Suite (ca. 85 m², max. 4 pers.): klassiek ingericht met twee slaapkamers, 

twee badkamers, een kitchenette. Een klein balkon en een groot balkon met 

terrasmeubilair. Gelegen in het manor house. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Suite  2181 2167 2235 2117

Artistic Suite  2090 1922 1984 1872

Master Suite (o.b.v.. 4 pers.)  4050 3848 3853 3741

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

sion vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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PORTUGAL | Madeira | Funchal

THE CLIFF BAY
CULINAIR | WELLNESS

     

Superior Kamer

Een elegant hotel met een uitmuntende persoonlijke service, warme sfeer en 

steeds weerkerende gasten. The Cliff Bay is spectaculair gelegen op een rots 

boven de baai van Funchal, omgeven door een subtropische tuin en met een 

panoramisch zicht op de oceaan. Het centrum van Funchal ligt op ca. 2 km en de 

luchthaven op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Lounge met zitjes, tv- en leessalon, kapsalon en diverse bars. Voorts een 

zoutwaterzwembad op zeeniveau, met apart kinderbad, gelegen op een 

groot terras met ligbedden. Vanaf het plateau heeft u directe toegang tot de 

zee. Verwarmd zwembad met binnen- en buitengedeelte. Tennisbaan (tegen 

betaling) en tafeltennis. Fitnessruimte en biljart. Babysit op aanvraag. The Spa 

at Cliff Bay biedt massages en schoonheidsbehandelingen. Verder beschikt de 

Spa over een sauna, stoombad, jacuzzi en kapper. Er is een shuttleservice naar 

het centrum van Funchal. 

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

Garden serveert internationale à la carte gerechten en tevens geniet u hier 

als halfpensiongast van een uitgebreid dinerbuffet. Iedere avond wordt er een 

ander themabuffet gepresenteerd waarbij u bijvoorbeeld geniet van traditionele 

Portugese of Italiaanse gerechten,  In het met twee Michelin-sterren bekroonde 

verfijnde internationale restaurant Il Gallo D’Oro komen sublieme creaties 

en bijzondere smaaksensaties samen. Chef-kok Benoît Sinthon mag diverse 

overwinningen achter zijn naam schrijven. Ook de wijnkelder van het restaurant 

heeft onlangs een plaats veroverd op de prestigieuze lijst van beste en meest 

exclusieve wijnkelders van Portugal. In Il Gallo D’Oro geldt een dresscode. Voor 

barbecuegerechten en lichte snacks, geopend voor lunch, kunt u terecht in het op 

zeeniveau gelegen Blue Lagoon. Le Cliff Bar & Bistro is geopend voor afternoon 

tea en in de avond voor drankjes en snacks en biedt regelmatig live-muziek. 

Cactus Bar in de Spa kunt u drankjes, lichte maaltijden en snacks bestellen. Het 

hotel biedt een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 200 elegante kamers en suites beschikken over airconditioning, telefoon, 

wifi, flatscreen-tv, cd-speler, minibar en kluisje. Marmeren badkamer met bad/

douche en apart toilet. Balkon met zitje. Gasten die verblijven in een Superior 

Kamer, Junior Suite, Executive Suite of Atlantic Suite ontvangen extra services 

zoals à la carte ontbijt in restaurant Il Gallo D’Oro, gratis minibar (frisdrankjes) 

en bij aankomst fruit en water op de kamer.

Landzicht Kamer (ca. 36 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): ruim en voorzien 

van een zithoek en schrijftafel. Op de 4e t/m 5e verdieping. Ook te boeken met 

zijzeezicht (1e t/m 4e verdieping) en zeezicht of Funchal zeezicht (1e t/m 5e 

verdieping). De lager gelegen kamers hebben een hoger gesloten balkon, dus 

minder zicht. Kamers met verbindingsdeur zijn mogelijk.

Superior Kamer (ca. 36 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): als de 

Tweepersoonskamer, maar hoger gelegen op de 6e t/m 9e verdieping. Elegant 

en modern ingericht met vernieuwd meubilair.

Junior Suite (ca. 49 m², max. 3 pers.): ruimer dan de Tweepersoonskamer, 

woon-/slaapkamer en suite. Op de 3e t/m 6e verdieping met zeezicht.

Executive Suite (ca. 68 m², max. 3 pers.): ruime suite op de 5e t/m 8e verdieping. 

Aparte woon- en slaapkamer. Badkamer met jacuzzi en 2 toiletten. Zeezicht.

Atlantic Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): op de 8e etage met aparte woon- en 

slaapkamer en 2 badkamers, waarvan 1 met jacuzzi. Zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Landzicht Kamer  1140 1188 1242 1113

Superior Kamer  1498 1554 1599 1479

Junior Suite  1681 1736 1784 1661

Executive Suite  1857 1913 1961 1838

Vroegboekkorting: 10% bij verbljf van 01/05/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21.

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

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

brochure.
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Funchal | Madeira | PORTUGAL

SAVOY PALACE RESORT & SPA
DESIGN | WELLNESS

    

Ocean View Kamer

Dit grootse luxe resort hotel is een nieuwe parel in de collectie van The Leading 

Hotels of the World. Het hotel biedt luxe moderne elegantie met een gouden 

randje, gecombineerd met Portugese gastvrijheid. Het imposante gebouw prijkt 

indrukwekkend aan de horizon van Funchal en biedt tal van faciliteiten voor 

zowel families als koppels. Vanaf het dakterras, wordt u getrakteerd op een 

prachtig uitzicht over de hoofdstad, de haven en de oceaan.  Het centrum van 

Funchal ligt op loopafstand en de luchthaven op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
De entree geeft toegang tot een ruime lounge met receptie en bar. Een 

verdieping lager, op de begane grond, vindt u de entertainment bar, een theehuis, 

koffiebar en een verwarmd binnenbad. Daarnaast een zwembad met ligbedden 

en poolbar, kinderbad, kids club (4 t/m 11 jaar). Op het dakterras de ‘Galaxia 

Sky Bar’ en een infinity pool (adults only). Savoy Palace is met een loopbrug 

verbonden met zusterhotel Royal Savoy, waar u tevens gebruik kunt maken van 

de faciliteiten. De Spa biedt een sauna, jacuzzi, stoombad, ijsfontein, verwarmd 

binnenbad, halotherapie, fitnessruimte, nagelsalon en een schoonheidssalon 

(alle tegen betaling). Tevens 11 kamers voor behandelingen en massages.  

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension en volpension zijn 

mogelijk. Ontbijt, lunch en diner kunt u gebruiken in de buffetrestaurants. 

U geniet à la carte van verfijnde gerechten in restaurant ‘Celebrity’ of in het 

‘Concept’ restaurant voor verfijnde fusion gerechten.

ACCOMMODATIE
De 352 smaakvol ingerichte kamers en suites zijn met oog voor detail ontworpen. 

Het meubilair is ambachtelijk en duurzaam vervaardigd door voornamelijk 

lokale bedrijven, waardoor een exclusieve mix van autenthieke maar moderne 

luxe ontstaat. De kamers beschikken over een zithoek, airconditioning, wifi, 

flatscreen-tv, telefoon, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en een badkamer met 

inloopdouche, haardroger, badjassen en slippers. Balkon met zitje.

Tuin Kamer (ca. 42 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): met tweepersoonsbed 

of twinbedden, met zicht op de tuin en het zwembad.

Ocean Kamer (ca.  41 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar): als de Garden Room, 

met zeezicht.

Superior Ocean Kamer (ca. 77 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 12 jaar) met  

ruimere woonkamer met eet- en zitgedeelte. Ruimer balkon met uitzicht over 

de stad en de zee. Hoger gelegen vanaf de 10e etage.

De suites hebben met Savoy Premium Service diverse privileges: ontvangst 

met champagne, minibar met geselecteerde drankjes (inbegrepen), dagelijks 

een delicatesse op de kamer, gratis yoga- en Tai Chi-lessen. Exclusieve toegang 

tot de Jacaranda Lounge & Club en het dakterras met infinitypool, jacuzzi en 

butlerservice. Ontbijt en gedurende de dag een selectie drankjes en snacks 

inbegrepen in de Jacaranda Lounge & Club. Tegen betaling is een à la carte 

lunch- en snackmenu beschikbaar. De suites zijn geschikt voor max. 2 volw. + 2 

kind. t/m 12 jaar.      

Ocean Suite (ca. 62 m²): met woonkamer en uitzicht over de stad en de zee.

Superior Ocean Suite (ca. 77 m²): met groter balkon, gelegen vanaf de 10e etage.

Pool Ocean Suite (ca. 127 m²): met een zeer groot balkon, een privé plungepool, 

gelegen op de hoeken van de hogere etages.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Garden Room  1100 1049 1177 999

Ocean Suite  1913 1616 1744 1566

Pool Ocean Suite  3240 2389 2978 2339

Honeymoon: Champagne en petit fours in de kamer bij aankomst. Kinderen in eigen kamer: 25% 

korting op tweede kamer voor 1 of 2 kinderen t/m 12 jaar bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21. 

Long Stay: 10% korting bij min 14 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21. Vroegboekkorting: 

20% bij verblijf van 01/05/21 t/m 31/10/21, geboekt voor 31/01/21, 15% geboekt voor 28/02/21 en 

10% geboekt voor 31/03/21. Welkomstattentie: fruit en fles water bij aankomst op de kamer.

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

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



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

het kruispunt van
vroege beschaving



ABU DHABI • AJMAN • DUBAI • OMAN • RAS AL KHAIMAH



MALEDIVEN • MAURITIUS • SEYCHELLEN • ZANZIBAR

ultieme luxe
en witte stranden

Indische Oceaan



MALEDIVEN • MAURITIUS • SEYCHELLEN • ZANZIBAR



Azië
THAILAND • CAMBODJA • VIETNAM • INDONESIË • SINGAPORE

klanken
van Oosterse stilte



THAILAND • CAMBODJA • VIETNAM • INDONESIË • SINGAPORE



Caribbean
in tropische sferen

ARUBA • BONAIRE • CURAÇAO • DOMINICAANSE REPUBLIEK • MEXICO

genieten
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GRIEKENLAND

Ikos Dassia

De warmte van Griekenland omarmt iedere bezoeker. 

Het aangename mediterrane klimaat, het aantrek-

kelijke en gevarieerde landschap, de gastvrije en 

vriendelijke bevolking en de heerlijke keuken staan 

garant voor een plezierig verblijf. De rijke en eeuwen- 

oude cultuur van Griekenland heeft zijn sporen 

vooral nagelaten op het vasteland in de vorm van 

indrukwekkende gebouwen en ruïnes uit de 

Oudheid. De opkomst van het Grieks-orthodoxe 

geloof heeft bovendien fraaie kerken opgeleverd. 

Daarnaast zijn de kuststreken met hun gemoe-

delijke dorpjes en uitnodigende stranden voor 

menig toerist onweerstaanbaar. De eilanden in de 

Egeïsche en Ionische Zee hebben een geheel eigen 

aantrekkingskracht.

Aan vrijwel elk stukje grond is een mythe verbonden, 

met vaak een kern van historische waarheid. Maar 

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

er altijd nog de overblijfselen van tempels, zuilen en 

mozaïeken om u te herinneren aan de roemrijke 

geschiedenis van het land. Griekenland heeft een 

rijke historie met veel tradities. Een mooi voorbeeld 

hiervan is de berg Olympus in Pieria. Olympus 

was de plek waar de Olympische goden verbleven 

en waar de troon van Zeus stond, volgens de 

Griekse mythologie. De Goden daalden regelmatig 

af om de mensen hulp te bieden, te straffen en 

zelfs om kinderen te verwekken. De kinderen die 

verwekt werden uit de verbinding tussen een god 

en een mens worden halfgoden genoemd en zij 

hadden bijzondere eigenschappen. Zij verrichten 

heldendaden en werden door iedereen bewonderd. 

Het beroemdste godenhuwelijk uit de klassieke 

oudheid was tussen Zeus en Hera, het paar dat over 

het Griekse Pantheon heerste.

De Griekse keuken heeft een uitgebreide variëteit 

aan gerechten welke een uitzonderlijk smaakvol 

culinair avontuur kunnen zijn. Haar keuken heeft 

drie geheimen: goede en verse ingrediënten, het 

juiste gebruik van kruiden en specerijen en de 

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

een schitterende natuur en een ongekende culturele rijkdom. 

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

beroemde Griekse olijfolie. Specifiek de keuken van 

Kreta of de Kretenzische keuken in Griekenland 

staat al jaren bekend als een van de gezondste 

keukens ter wereld Onderzoek toonde na de tweede 

wereldoorlog aan dat de voedingsgewoonten van 

de inwoners bijzonder goed waren aangepast aan 

de natuurlijke rijkdommen van het eiland en de 

behoeften van de bewoners. In verder onderzoek 

werd aangetoond dat van het hele Middellandse 

Zeegebied op Kreta de minste gevallen van hart- 

en vaatziekten en kanker voorkomen dankzij de 

gezonde voedingsgewoonten van de inwoners 

Voor de Grieken is het delen van een maaltijd met 

vrienden en familie thuis, in een restaurant of in een 

taverne een diepgewortelde sociale aangelegenheid. 

Omdat er in Nederland vele Griekse restaurants 

te vinden zijn, zal menigeen bekend zijn met 

de traditionele Griekse gerechten – al smaken 

ze in Griekenland heel anders dan bij ons. De 

maaltijd begint vaak met mezédes, kleine hapjes 

die de spijsvertering op gang brengen. Daarna 

volgen gerechten als souvlákia (geroosterde 

stukjes varkensvlees), tzatziki (dip van yoghurt en 

komkommer), Griekse salade (met feta) en keftédes 

(varkensgehaktballetjes). Afhankelijk van de locatie 

staan ook vaak lams- en visgerechten op het menu.

Wijnliefhebbers kunnen in Griekenland hun hart 

op ha len. Traditionele wijngebieden als Naoussa 

in Macedonië en Papaïoannou in de Peloponnesos 

focussen steeds meer op kwaliteit met gebruikma-

king van lokale druiven, hetgeen interessante 

resultaten oplevert. Bijvoorbeeld kenmerkend voor 

de wijnbouw op Santorini is de manier waarop de 

druiven worden verbouwd: een mandvorm van in 

bosjes samengebrachte stokken laag bij de grond 

een eeuwenoud systeem genaamd ‘kouloura’. 

Zo blijven de druiven beschermd tegen de vaak 

felle eilandwind en de zon. Het levert een leuke 

afwisseling op in het beeld van verticale wijnranken 

zoals bekend uit andere streken.

Wij selecteerden de allerbeste resorts en luxe 

hotels op de Peloponnesos en het noordelijke 

schiereiland Halkidiki, alsmede op de uitverkoren 

Griekse eilanden Skiathos, Corfu, Zakynthos, Kreta, 

Kos, Patmos, Mykonos en Santorini.

U kunt deze eilanden als aparte strandvakantie 

bezoeken, maar ook Athene met de eilanden 

of de Peloponnesos combineren. Of combineer 

de eilanden Santorini en Mykonos tijdens een 

afwisselende combinatiereis. Maar ook Kos en het 

minder bekende eilandje Patmos zijn met elkaar te 

combineren. Zo wordt het beste van twee werelden 

in één fantastische vakantie verenigd! 

HOTELVOORZIENINGEN
In de Griekse strandhotels en resorts kunnen uw 

kinderen gewoonlijk gratis gebruik maken van de 

kidsclubs. In de meeste gevallen zijn ook de niet-

gemotoriseerde watersporten en de landsporten 

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

verlichting). Gemotoriseerde watersporten en 

babysitting zijn tegen betaling. Ook wanneer u 

gebruik wilt maken van de wellnessfaciliteiten 

is dit in de meeste gevallen tegen betaling. 

Uitzonderingen op bovenstaande regels vindt u 

bij de beschrijvingen van de betreffende hotels en 

resorts.

EGEISCHE
ZEE

IONISCHE
ZEE

MIDDELLANDSE
ZEE

Mykonos

Santorini

Kreta

Halkidiki

PeloponnesosZakynthos

Corfu

Kos

Patmos

Skiathos

Paros

Thessaloniki

Kalamata

Heraklion

ATHENE

ALBANIË

BULGARIJE TURKIJE

TURKIJE

MACEDONIË
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ATHENE & PELOPONNESOS

Betreed de wereld van de Griekse mythen en sagen, van goden en nimfen 

en ontdek Athene, de Atheense Rivièra en Messinia op de Peleponnesos. 

The Westin & The Romanos Resort Costa Navarino 

aan. Messinia staat bekend vanwege zijn unieke 

architectuur, lokale keuken en specialiteiten, maar 

ook vanwege de natuur en lange zandstranden.

AUTOHUUR

De hotels in Athene, aan de Atheense Rivièra en in 

Messinia bieden wij inclusief privétransfers aan. In 

plaats hiervan kunt u ook kiezen voor een huurauto, 

of voor een paar dagen een auto huren.

SPECIAAL AANBEVOLEN

VOORAL THE WESTIN & THE ROMANOS COSTA 

NAVARINO HEBBEN ONS HART GESTOLEN. KIJK OP 

PAGINA 164-165

Vaak wordt gezegd dat Griekenland de bakermat is 

van de westerse beschaving, maar eigenlijk is dat 

Athene. De stad wordt al zevenduizend jaar bewoond 

en beleefde zijn grootste bloei in de 5e eeuw voor 

Christus. Athene was toen een onafhankelijke 

stadstaat en regeerde over bijna het hele oostelijke 

deel van de Middellandse Zee. Uit die tijd zijn veel 

overblijfselen te vinden; natuurlijk op de Akropolis, 

maar ook op andere plekken in de stad en zeker in 

de goed uitgeruste musea. Op loopafstand van de 

pittoreske wijk Plaka, de wereldberoemde Akropolis 

en te midden van het historische centrum bieden 

wij het Grecotel Pallas Athena aan. 

De Atheense Rivièra is een ultieme combinatie van 

cultuur en een relaxte strandvakantie. Het Four 

Season Astir Palace is gelegen op een schier eilandje 

bij Vouliagmeni, bekend vanwege de prachtige 

stranden, maar vooral vanwege het zoetwatermeer 

met zijn grotten. Dit hotel is een van de meest 

vooraanstaande historische resorts van Athene. 

Hier logeerde in het verleden menig staatshoofd en 

er zijn tal van Griekse films opgenomen. Sinds 2019 

is het hotel opgenomen in de Four Seasons-keten. 

Ten zuidoosten van Athene ligt de Tempel van 

Poseidon die vooral beroemd is vanwege de 

spectaculaire zonsondergangen. De zee bij Sounion 

is kristalhelder en heeft tot ver in het zomerseizoen 

aangename temperaturen. Recht tegenover de 

Tempel aan het strand ligt het Grecotel Cape 

Sounion, dat, hoe kan het ook anders, gebouwd is 

als een tempel.

Wie op zoek is naar het klassieke Hellas komt 

op de Peloponnesos volledig aan zijn trekken. 

Maar het is niet alleen een streek van archeolo-

gische vindplaatsen. Ook het moderne Griekenland 

heeft hier zijn oorsprong. Tijdens de Onafhan-

kelijkheidsoorlog in de 19e eeuw zijn hier grote 

veldslagen geleverd. De Peloponnesos is ongeveer 

half zo groot als Nederland. Het is door een 

landengte van slechts 6 km breed met de rest van 

Griekenland verbonden en daardoor net geen eiland. 

Hoewel precies door die landengte aan het eind van 

de 19e eeuw het beroemde Kanaal van Korinthe is 

aangelegd. Overigens had de Romeinse keizer Nero 

al plannen voor een kanaal. In Pylos, Messinia niet 

ver van de luchthaven van Kalamata bieden wij 

EGEISCHE
ZEE

IONISCHE
ZEE

MIDDELLANDSE ZEE

Piraeus

Pylos

Korinthe

Nafplion

Kalamata

Patras ATHENE

Monemvasia

Vouliagmeni

The Westin
The Romanos

Cape Sounio

Pallas Athena

Astir Palace

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

Dagtemperatuur in °C  13  14  16  20  25  30  33  32  29  23  19  15

Watertemperatuur in °C  15  15  16  18  21  24  24  24  24  21  19  17

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

Dagen met enige neerslag  9  7  6  4  3  2  1  1  1  4  6  8
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Porto Heli | Peloponnesos | GRIEKENLAND

AMANZOE
DESIGN | HIDEAWAY | WELLNESS

        DELUXE

Premium Pool Pavilion

Gelegen op een heuvel, omringd door glooiende olijfgaarden en met 

panoramische uitzichten op de turkooizen wateren van de Egeïsche Zee is het 

Amanzoe uniek en wellicht het meest exclusieve hotel in Griekenland. Klassieke 

Griekse architectuur, serene rust en een ultiem serviceniveau komen tezamen 

in dit elegante resort. Het vriendelijke personeel zorgt er voor dat het u aan 

niets zal ontbreken. Het gezellige havenplaatsje Porto Heli ligt op ca. 10 minuten 

rijden. De pittoreske eilanden Spetses en Hydra zijn via een korte boottocht te 

bereiken. De luchthaven van Athene ligt op ca. 2,5 uur rijden. Per helikopter is 

het ca. 25 minuten vliegen.

FACILITEITEN
Imposant welkomstpaviljoen met foyer, bibliotheek en een boetiek. Hier bevindt 

zich ook de Living Room Bar met weidse uitzichten. Centraal ligt het zwembad, 

omringd door een terras met ligbedden en parasols. Een tweede, kleiner 

zwembad ligt in de schaduw van een pergola. De fitnessruimte beschikt over 

moderne apparatuur. Tevens worden er yoga- en pilateslessen gegeven en zijn 

er twee tennisbanen. De schoonheidsbehandelingen en massages van de Aman 

Spa combineren Aziatische technieken met Griekse rituelen waarbij natuurlijke 

huidverzorgingsproducten worden gebruikt. De Beach Club lijkt een resort 

op zich. Hier vindt u twee grote zwembaden, een kinderbad, ligbedden met 

parasols en een restaurant voor verfrissende drankjes, snacks en lichte Griekse 

maaltijden. Voorts is er een kleine fitnessruimte en een Spa. Een luxe auto van 

het resort brengt u op elk gewenst moment van de dag naar de Beach Club. 

The Restaurant serveert klassieke Griekse en mediterrane specialiteiten met de 

nadruk op lokaal geproduceerde ingrediënten. Het informele Pool Restaurant 

serveert internationale gerechten voor de lunch en ‘s avonds Aziatische 

specialiteiten. In de zomermaanden worden er barbecue-avonden gehouden. De 

Fireplace lounge leent zich goed voor een cocktail bij zonsondergang of een 

slaapmutsje onder de sterrenhemel. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 49 Pavilions, Beach Cabana’s en Villa’s zijn zo gesitueerd dat ze maximale 

privacy en een adembenemend uitzicht bieden. Ze beschikken alle over 

airconditioning, iPod-dockingstation, flatscreen-tv, minibar, Nespresso- 

apparaat, theezetfaciliteiten en kluisje. Grote badkamer met regendouche en 

 

ligbad, apart toilet en inloopkast voor hem en haar. 

Pool Pavilion (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open living met 

schrijftafel,  sofa’s en slaapgedeelte met kingsizebed. Terras met zitje, ligbedden 

en privézwembad van ca. 12 m². Uitzicht op glooiende heuvels met olijfbomen. 

Premium Pool Pavilion (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): als Pool 

Pavilion maar met zeezicht.

Deluxe Pool Pavilion (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): als Pool 

Pavilion maar met privézwembad van ca. 24 m². 

Premium Deluxe Pool Pavilion (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.):  als 

Deluxe Pool Pavilion maar met zeezicht.

Beach Cabana (ca. 150 m², max. 2 pers.): slaapkamer met kingsizebed en 

badkamer. Terras met zitje, ligbedden, tuin en privézwembad van ca. 25 m². 

Gelegen bij de Beach Club, met direct toegang tot het strand en frontaal zeezicht.

Voor het aanbod aan Villa’s in dit hotel verwijzen wij u graag naar onze website.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Pool Pavilion  4957 8803 9691 5964

Deluxe Pool Pavilion  5566 9209 10097 6428

Beach Cabana  6355 10021 10909 6378

Villa - 4 slaapkamers (o.b.v. 8 pers.)  6553 10796 11168 7344

Bij verblijf 01/04/21 tot 17/04/21, 30/04/21 tot 13/05/21 en 01/10/21 tot 31/10/21 van min 

4 nachten verblijf biedt het hotel een Amanzoe Essence offer; incl diner voor max 2 personen, kame-

rupgrade op basis van beschikbaarheid,1 x EUR 100,- spa credit tijdens verblijf en gratis groepsles-

sen (yoga, pilates, fitness). Vraag luxury travel consultant naar juiste prijzen en voorwaarden.

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

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure
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THE WESTIN & THE ROMANOS RESORT COSTA NAVARINO
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

     

The Westin Resort en The Romanos Resort vormen samen het Luxury Collection 

Resort Costa Navarino. Het resort is gebouwd door Kapitein Vassilis wiens 

droom het was om ooit een resort te bouwen dat de historie en cultuur van 

Messinia doet herleven en werkgelegenheid te creëren voor de lokale bevolking. 

Het resort is gebouwd als Messiniaans dorpje met een dorpspleintje, waaraan 

o.a. de bioscoop, restaurantjes en winkeltjes liggen. De twee resorts liggen 

beide aan een adembenemende kustlijn met glooiende duinen en een breed 

zandstrand. De andere kant van het resort grenst aan de 18-holes golfbanen. 

Het resort biedt ongelofelijk veel faciliteiten zoals de Anazoe Spa, twee Kids 

Club met waterpark, bioscoop, bowlingbanen en tal van restaurants. De kamers, 

suites en villa’s, waarvan vele over een privézwembad beschikken, bieden een 

perfecte combinatie van moderne faciliteiten en Messiniaans design. 

The Westin Resort Costa Navarino is ideaal voor families met kinderen. The 

Romanos is meer voor volwassenen, waar persoonlijke service, rust en ruimte 

hoog in het vaandel staan. De comfortabele sfeer en het uitgebreide aanbod aan 

faciliteiten maken van Costa Navarino een ideale bestemming voor jong en oud. 

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

FACILITEITEN
In de tuinen van The Westin bevinden zich twee grote zwembaden met 

kinderbad, omringd door zonneterras met ligbedden en parasols. Voor kinderen 

en teenagers zijn er tal van faciliteiten zoals de Cocoon crèche (4 maanden 

t/m 3 jaar), de unieke SandCastle Kids Club (4 t/m 12 jaar), een speeltuin, 

een waterpark, restaurants, een bowlingbaan en een buiten sportcenter. De 

WestinWORKOUT Gym beschikt over moderne fitnessapparatuur, een binnenbad, 

sauna’s en stoombaden.

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

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

eigen fitnesscenter met binnenbad, jacuzzi’s en stoombaden.

Op het brede zandstrand staan ligbedden met parasols en beachservice. Bij 

het sportcenter kunt u terecht voor activiteiten zoals windsurfen, duiken en 

mountainbiken. Er is een sporthal voor basketbal, volleybal, badminton en 

tafeltennis. Verder  tennis- en squashbanen. Een restaurant in Amerikaanse stijl 

met 4 bowlingbanen en een bioscoop maken het Sport & Entertainment Centre 

compleet. Heel bijzonder is het racecircuit van het Navarino Speed Experience 

Park. Hier kunt u met moderne 270cc CRG karts racen. 

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

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

een prachtige baai. De Navarino Golf Academy beschikt over een driving range 

en putting green. 

In de Anazoe Spa, gebouwd als het door brand verwoeste Paleis van Koning 

Nestor, worden o.a. ‘signature behande lingen’ gegeven die geïnspireerd zijn op 

Griekse methoden uit de oudheid. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension is tevens mogelijk. 

Beide hotels beschikken over een eigen buffetrestaurant. Morias bij The 

Westin Resort Costa Navarino is geopend voor ontbijt en diner. Pero bij The 

Romanos is geopend voor ontbijt. Op het centraal gelegen dorpsplein (Agora) 

vindt u een aantal restaurants: Kooc-Taverna Secrets en Souvlatzis voor 

Griekse specialiteiten, Da Luigi voor Italiaanse gerechten als pizza’s en pasta’s 

en de Kafenion voor koffie en cake. Verder bevinden zich in het complex nog 

de volgende restaurants: Het gourmetrestaurant Perovino gespecialiseerd 

in mediterrane cuisine. Flame, een grill restaurant gelegen in het clubhouse 

van de Dunes Golf Club. Barbouni ligt aan het strand en serveert visgerechten, 

snacks en lichte lunches. In het Amerikaanse stijl restaurant The Diner bij 

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

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

Onuki restaurant met authentieke Japanse cuisine en Almyra voor verse vis en 

seafood delicatessen. Elk zwembad heeft een poolbar waar u naast een drankje 

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

ACCOMMODATIE
The Westin Resort Costa Navarino

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

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

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

zeezicht.

Superior Kamer (ca. 49 m², max. 2 volw. + 1 kind): split level open plan woon-/

slaapkamer met terras en tuinzicht.

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

privézwembad van ca. 23 m² met tuin- of resortzicht.
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Superior Infinity Kamer (ca. 49 m², max. 3 pers.): split level open plan woon-/

slaapkamer met terras en privézwembad van ca. 23 m².

Family Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 3 kind.): slaapkamer met en suite 

badkamer, woonkamer met sofa en badkamer, terras met tuinzicht.

Premium Infinity Suite (ca. 80 m², max. 4 pers.): suite met woonkamer en aparte 

slaapkamer en privézwembad van ca. 30 m² met frontaal zeezicht.

The Romanos, a Luxury Collection Resort

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

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

Balkon of terras. De villa’s en suites hebben daarnaast butlerservice, een aparte 

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

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

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

terras met zitje en privézwembad van ca. 23 m². 

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

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

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

eettafel, aparte slaapkamer met en suite badkamer en resortzicht. 

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

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

Ambassador Infinity Villa - Ithomi (ca. 192 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 3 kind.): 

villa met 2 slaapkamers, aparte woonkamer, outdoor living, groot terras met 

ligbedden en privézwembad van ca. 73 m². Uitzicht op de duinen en de zee.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug sep

The Westin - Deluxe Kamer Tuinzicht  1969 2099 2360 1947

The Westin - Superior Infinity Kamer Resortzicht  2123 2413 3004 2097

The Romanos - Deluxe Kamer Zeezicht  2402 2402 2856 2834 

The Romanos - Infinity Kamer   2525 2525 3043 3012

Vroegboekkorting The Westin: 20% bij verblijf van 20/02/21 t/m 30/06/21, 10% bij verblijf van 

01/07/21 t/m 28/07/21 en 5% bij verblijf van 29/07/21 t/m 25/08/21 indien geboekt voor 28/02/21. 

20% bij verblijf van 26/08/21 t/m 27/11/21 indien geboekt voor 30/06/21.

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

Vroegboekkorting The Romanos: 20% bij verblijf van 23/05/21 t/m 30/06/21, 10% bij verblijf van 

02/07/21 t/m 28/07/21 en 5% bij verblijf van 29/07/21 t/m 25/08/21 (alleen geldig voor Deluxe Ka-

mer tuin-/ en zeezicht en Infinity Kamer) indien geboekt voor 28/02/21. 20% bij verblijf van 26/08/21 

t/m 02/10/21 indien geboekt voor 30/06/21.

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

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

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

brochure.

Premium Infinity Kamer, The Romanos
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SKIATHOS

Skiathos is een van de meest mondaine eilanden van Griekenland. De lage heuvels van het eiland zijn bedekt 

met pijnbomen en aan de fantastische zandstranden is het heerlijk relaxen. 

Princess Resort. Op het zuidwestelijke puntje van 

het eiland ligt uit drie delen bestaande Elivi Resort 

dat omringd wordt door maar liefst vier stranden 

Koukounaires, Ambelakia, Mikri Banana en Megali 

Banana.

AUTOHUUR

De hotels op Skiathos bieden wij inclusief privé

transfers aan. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 

voor een huurauto, of voor een paar dagen een auto 

huren en deze bij uw hotel laten afleveren. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP SKIATHOS HEEFT VOORAL ELIVI RESORT ONS 

HART GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 167.

Het eiland Skiathos heeft een oppervlakte van  

50 km² en behoort tot de eilandengroep Sporaden. 

Skiathos-stad (Chora), is de hoofdstad met schil-

derachtige nauwe straatjes. Hier staat ook het 

huis van de grote prozaschrijver Alexandros 

Papadiamantis. Tussen de twee havens van 

Chora ligt het kleine schiereiland Boutzi, met zijn 

naaldbomen en de ruïnes van een oud fort. Chora 

heeft een gezellige en levendige boulevard. Het 

oude gedeelte van de stad is een labyrint van kleine 

straatjes met winkeltjes, restaurants en tavernes. 

De jachthaven ligt in de zomermaanden vol met 

grote jachten van Atheners die hier in het weekend 

uitgaan, ook liggen hier regelmatig jachten van 

be roemdheden voor de kust. Een aantal Hollywood- 

sterren heeft zelfs een vakantiehuis op Skiathos. 

Het Griekse eiland stond bijvoorbeeld decor in 

de wereldberoemde film ‘Mama Mia’ met Meryl  

Streep en Pierce Brosnan in de hoofdrollen. De film 

is gedeeltelijk op Skiathos opgenomen, maar ook 

op het eiland Skopelos en de streek Pilion op het 

vasteland van Griekenland

Moni Evangelistria is een klooster uit 1709. Hier 

werd in 1807 de eerste Griekse vlag ontworpen, 

gemaakt, gezegend en gehesen; het witte kruis 

op een blauwe ondergrond. Het klooster, ook wel 

Vangelistra genoemd, is gelegen onder de hoogste 

bergtop van het eiland en is vrij te bezoeken

Het Kechriasklooster heeft een verzameling kera-

mische borden ‘pinakia’. Binnenin de hoofdkerk 

vindt u nog muurschilderingen uit de 16e eeuw. 

Kastro is de oude stad en ligt in het uiterste noorden 

van het eiland. De eilandbewoners woonden hier 

ongeveer van 500 tot 1829 en zijn toen massaal 

verhuisd naar de nieuwe hoofdstad Chora.

Het eiland Skiathos heeft veel fraaie stranden. 

Koukounaries is het bekendste strand, maar 

er zijn rustiger stranden zoals Agia Paraskevi, 

Vromolimnos, Platanas, Megali Banana en Agios 

Heleni. 

Op tien minuten rijden van de luchthaven tegenover 

het strand van ‘Megali Ammos’ ligt het boutique hotel 

Aegean Suites. Iets verder naar het zuidwesten aan 

het prachtige zandstrand van Agia Paraskevi ligt 

EGEÏSCHE
ZEE

Megali
Ammos

Aegean Suites

Princess
Resort

Agia Paraskevi
Beach

Xanemos

Kanapitsa

Kolios
Troulos

Koukounaries

Skiathos-Stad

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

Dagtemperatuur in °C 11 12 13 16 22 26 29 29 25 20 16 13

Watertemperatuur in °C 14 13 14 16 18 21 24 24 22 21 17 15 

Zonne-uren per dag 4 5 6 68 10 11 12 11 10 8 5 4

Dagen met enige neerslag 9 6 6 4 3 2 1 1 1 4 6 8
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ELIVI SKIATHOS
 ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

      

Superior Kamer

Elivi Skiathos is een van de voormalige ‘Xenia’ hotels, ooit eigendom van de 

Griekse overheid en die zijn gebouwd op de allermooiste plekjes van Griekenland. 

Elivi is gebouwd op 213 ha grond en ligt in het zuidwesten van het eiland. De 

mascottes van het hotel zijn de zwanen van Skiathos die u in de benamingen en 

de decoratie terugziet. De luchthaven van Skiathos ligt op ca. 14 km.

FACILITEITEN
Het hotel bestaat uit drie gedeeltes; Xenia, Grace en Nest. De entree bevindt 

zich in het Xeniagedeelte alsook de boetiek van het resort. Bij Nest ligt het 

grote zwembad, het zwembad van 90 m² ligt boven Ambelakia Beach bij Grace. 

Beide zijn omringd door grote zonneterrassen met ligstoelen en parasols. Het 

Koukounaries strand ligt ca. 50 m van Xenia, Ambelakia op 10 m van Grace, en 

kleine en grote Banana ongeveer 30-60 m van Nest. Het sport centrum heeft 

een tennisbaan, basketbalveld, binnen en buitenfitness, yoga en pilates. Voor 

de kleine gasten is er een kids area. De ELIVI Spa beschikt over een verwarmd 

binnenbad, hamam, sauna en 3 behandelkamers. Tevens een kapper en 

manicure & pedicure. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halpension 

is mogelijk. In Xenia: Het ontbijt wordt geserveerd in het Xenia Restaurant en 

het Leda and the Swan is voor diner met mediterrane gerechten; Hagoromo 

voor diner met Aziatische gerechten en sushi. In Grace: Grace Restaurant 

voor lunch en lichte snacks. In Nest: Nest Greek Fish Restaurant voor verse 

vis, zeevruchten en meze met tsipouro en ouzo; Nest Breakfast Restaurant 

voor ontbijt. Daarnaast diverse bars: Elevate Bar in Xenia, Xenia Beach Bar bij 

Koukounaries, Grace Beach Bar bij Ambelakia, Nest Beach Bar bij grote Banana 

en Black Bird Beach Bar bij kleine Banana. Roomservice van 07.30  23.00uur. 

ACCOMMODATIE
De 32 kamers in Xenia, de 67 kamers en suites in Grace en de 60 kamers en 

suites in Nest zijn alle voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, satelliettv, 

bluetooth en minibar. Badkamer met douche, haardroger en badjassen. Balkon 

of terras met zitje. De kamers op de begane grond hebben een terras en op de 

1e verdieping een balkon.

XENIA

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca. 23 m², max. 2 pers.): gelegen op de 1e verdieping. 

Ook te boeken met strandzicht.

Superior Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw.): op de begane grond met terras en 

plungepool (ca. 8 m²) en directe toegang naar het Koukounaries strand. 

GRACE

Supreme Deluxe Kamer(ca.34 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan woon/

slaapkamer. Zeezicht 

Junior Suite (ca. 3841 m², max. 3 volw. ): open plan slaap/woonkamer met 

sofa, terras met zwembad of jacuzzi en zeezicht. Ook te boeken op de eerste 

etage zonder zwembad of jacuzzi.

NEST

Supreme Deluxe Kamer (ca. 31 m², 2 volw. + 1 kind.): op de begane grond open 

plan woon/slaapkamer, terras met privézwembad. Ook boekbaar op de eerste 

etage met balkon zonder zwembad. 

Junior Premium Suite (ca. 36 m², max. 2 volw. + 2 kind.): open plan woon

slaapkamer. Suites op de begane grond hebben een terras met privézwembad 

en die op de 1e verdieping een hot tub. Zitje en zicht op de olijfgaard.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Xenia Superior Kamer  1376 1496 1557 1873  

Grace Supreme Kamer  1320 1436 1497 1820

Nest Supreme Deluxe Kamer, 1e verdieping  1320 1436 1497 1820

Nest Junior Premium Suite  1676 1817 1885 2177

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 28/02/2021

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

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

brochure
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AEGEAN SUITES HOTEL
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | HIDEAWAY

      

Suite

Heerlijk intiem boutiquehotel met een enigszins koloniale sfeer, waar excellente 

persoonlijke service op de eerste plaats komt. Aegean Suites Hotel valt onder de 

Santikos Collection wat betekent dat alle suites en openbare ruimtes met veel 

liefde en aandacht voor detail ingericht zijn door Mevrouw Santiko. Hierdoor 

hebben bijna alle suites een ander decor. Het hotel ademt de sfeer van een luxe 

privévilla, maar dan wel met excellente hotelservice. Het hotel is gebouwd op 

een heuvel hetgeen het minder geschikt maakt voor gasten die slecht ter been 

zijn. Het Aegean Suites Hotel ligt, gescheiden door een weggetje, aan het Megali 

Ammos strand met een georganiseerde Beach Club. Ligbedden en parasols zijn 

hier tegen betaling. Er rijdt een shuttlebus naar het zusterhotel Princess Resort 

dat direct aan het strand van Agia Paraskevi ligt. Hier kunnen gasten van de 

Aegean Suites gratis gebruik maken van alle zwembaden en strandfaciliteiten. 

De luchthaven van Skiathos ligt op ca. 4 km.

FACILITEITEN
Fraaie lobby met zitjes. Tuin met zoetwaterzwembad en whirlpool met 

zonneterras, ligstoelen en parasols. De fitnessruimte is uitgerust met moderne 

apparatuur. Het hotel beschikt over een kleine Spa met Beauty Corner, terwijl 

u voor uitgebreidere behandelingen tegen betaling gebruik kunt maken van de 

Spa in het zusterhotel Princess Resort. 

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

Karavia Restaurant serveert voor de lunch lichte maaltijden, salades en snacks.  

Bij het Pelagos gourmetrestaurant met terras kunt u terecht voor ontbijt, lunch 

en diner met Grieks geïnspireerde signaturegerechten en uitzicht op de Egeïsche 

Zee. Geniet in de Bourbon & Champagne Bar van een glas champagne of wijn in 

een ontspannen sfeer. De ervaren barman van de Riva Pool Bar serveert gezonde 

smoothies, ijskoffie  en cocktails. Het hotel biedt tevens 24uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 22 moderne suites zijn voorzien van airconditioning, kluisje, satelliettv en 

minibar. Badkamer met bad, douche, haardroger, badjassen en slippers. Balkon 

met zitje. 

Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 pers.): ruime open plan suite met kingsizebed en 

zithoek. Tuinzicht. 

Suite (ca. 60 m², max. 3 volw.): zeer ruime suite met woonkamer en aparte 

slaapkamer. Terras met tuinzicht.

Deluxe Suite (ca. 60 m², max. 3 volw.): woonkamer en aparte slaapkamer. Balkon 

met zeezicht.

Charming Suite (ca. 40 m², max. 3 volw.): open plan woon/slaapkamer, 

privépatio met jacuzzi, ligstoelen en tuinzicht. 

Heaven Suite (ca. 55 m², max. 3 volw. ): woonkamer en aparte slaapkamer, 

teakhouten privédeck met jacuzzi en ligstoelen met zeezicht. 

Suite - 2 slaapkamers (ca. 80 m², max. 5 volw.): ruime suite met woonkamer, 

twee slaapkamers en 2 badkamers. Groot balkon met zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Junior Suite  1103 1530 1861 1739

Suite  1181 1670 2087 1842

Charming Suite  1439 1930 2432 2098

Suite - 2 slaapkamers  1587 2339 3091 2282

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 07/05/21 t/m 02/07/21 en 13/09/21 t/m 04/10/21 indien 

geboekt voor 28/02/21 10% bij verblijf van 01/07/21 t/m 12/09/21 indien geboekt voor 28/02/2..

Welkomsattentie: een etui met lokale Griekse producten.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen halfpension: vraag uw reisadvi-

seur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Agia Paraskevi | Skiathos | GRIEKENLAND

PRINCESS RESORT SKIATHOS
FAMILY | WELLNESS

      

Princess Resort Skiathos valt onder de Santikos Collection hetgeen betekent 

dat alle kamers en openbare ruimtes met veel liefde en aandacht voor detail 

zijn ingericht door Mevrouw Santiko. Het is een mix van huiselijke maar toch 

elegante sfeer. Het hotel ligt in het zuiden van het eiland te midden van een 

pijnbomenbos en direct aan het zandstrand van Agia Paraskevi. Het resort is 

ruim opgezet met veel faciliteiten vooral voor families en een ruim aanbod aan 

activiteiten. De luchthaven ligt op ca. 9 km afstand. 

FACILITEITEN
Fraaie lobby met receptie, binnentuin en boutique. Tuin met zoetwater zwembad, 

kinderzwembad en whirlpool met groot zonneterras, ligstoelen en parasols. 

Voor de kleine gasten van 6 maanden tot 4 jaar is er ‘The Little Seals Crèche 

Club’ en voor kinderen van 4 tot 12 jaar de ‘The Little Seals Mini Club’. Beide 

bieden een ochtendprogramma volgens OFSTED regels. 

De uitgebreide Harmony Spa kent ruim aanbod aan massages, gespecialiseerde 

lichaams- en gezichtsbehandelingen, kapsalon, manicure en pedicure. De 

fitness ruimte heeft moderne apparatuur en organiseert dagelijks pilates en 

yogalessen. Tevens worden er kruidenwandelingen en aquafitnesslessen 

georganiseerd.

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

heeft de keuze uit de volgende restaurants; Basiliko voor ontbijt en dinerbuffet, 

Pr Ammos by the beach is een à la carte restaurant aan het strand met o.a. 

verse vis, zeevruchten en lokale specialiteiten, Muses Pool Bar bij het zwem

bad voor verfrissende drankjes, maaltijden en snacks. Bij de P Lounge Bar in de 

lobby en de Beach Bar serveert men heerlijke verse vruchtensappen en snacks.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 131 sfeervolle, in elegante stijl ingerichte kamers en suites, alle 

voorzien van airconditioning, kluisje, satelliettv, minibar met een fles water, 

magnetron en koffie/theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad, haardroger, 

badjassen en slippers. Balkon met zitje. 

Club Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers. + 1 kind): elegant gedecoreerde kamer op 

de eerste etage met balkon en tuinzicht . 

Superior Club Kamer Zijzeezicht (ca. 32 m², max. 2 volw. + 1 kind): in mediterrane 

stijl met zachte tinten en op de eerste of tweede etage.  Balkon en zijzeezicht. 

Ook te boeken met zeezicht als Superior Club Kamer Zeezicht.

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

begane grond, houten deckpatio met privézwembad en tuinzicht. Ook te boeken 

met zeezicht. 

Familie Kamer (ca. 40 m², max. 4 pers.): op de begane grond met 2 tweepersoons

bedden, patio met privétuin en zitje.

Deluxe Familie Kamer (ca. 48 m², max.4 pers.): ruime kamer op de begane 

grond met woonkamer met sofabedden en aparte slaapkamer. Houten terras 

met zitje en privétuin. Ook boekbaar op de eerste etage met balkon.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Club Kamer  1038 1308 1590 1467

Superior Club Kamer zijzeezicht  1061 1397 1699 1490

Junior Pool Suite  1167 1920 2243 1596

Familie Kamer  1189 1832 2267 1618

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 28/04/21 t/m 27/05/21 en 26/09/21 t/m 23/10/21 indien 

geboekt voor 28/02/21 10% bij verblijf van 28/05/21 t/m 25/09/21 indien geboekt voor 28/02/21.

Welkomstattentie: een etui met lokale Griekse producten.

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

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

Superior Club Kamer zeezicht
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HALKIDIKI & LITOCHORO

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

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

AUTOHUUR

De hotels op Halkidiki en in Litochoro bieden wij 

inclusief privé transfers aan. In plaats hiervan kunt 

u ook kiezen voor een huurauto of voor een paar 

dagen een auto huren en deze bij uw hotel laten 

afleveren.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP HALKIDIKI HEEFT VOORAL IKOS OLIVIA ONS 

HART GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 172-173.

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

een van de meest aantrekkelijke streken van Noord-

Griekenland. De fraaie kustgebieden nodigen uit tot 

een ontspannen strandvakantie. 

Het voormalige eiland Kassandra is sinds 1970 

door een brug met het vasteland verbonden. Langs 

de kust vindt u hier vele pittoreske vissersdorpjes.  

Vlak voor Kassandra bij het plaatsje Nea Moudania 

kozen wij voor het all-inclusive resort Ikos Oceania. 

Op Kassandra bieden wij het Sani Resort, een 

complex dat uit vijf afzonderlijke accommodaties 

bestaat en over zeer veel faciliteiten beschikt. 

Sithonia is meer bergachtig en biedt een grillige 

kustlijn. Hier zijn grote en kleine baaien met mooie 

stranden te vinden. Aan het fraaie strand van de Golf 

van Toroneos kozen wij hier voor het eigentijdse all-

inclusive lifestyle resort Ikos Olivia. Ook Athos is 

bergachtig. Het bevat de heilige berg Athos en is een 

autonome monnikenrepubliek met wel 20 kloosters, 

verschillende nevenkloosters en kloosterhoeves. 

Het oudste klooster stamt uit de 10e eeuw. 

De toegangspoort tot Athos is het plaatsje 

Ouranopolis, in de buurt waarvan wij u de uniek 

gelegen resorts Eagles Palace en Eagles Villas 

aanbieden. De architectuur en inrichting van beide 

resorts doen denken aan die van een traditioneel 

klooster. Een populaire excursie gaat naar het 

pittoreske eiland Ammouliani met fraaie, lange 

zandstranden.

Litochoro ligt aan de voet van de berg Olympus. 

Volgens de Griekse Mythologie leefden de 

twaalf Olympische goden in de ravijnen van 

Olympus. Pantheon (het huidige Mytikas) was hun 

ontmoetingsplaats waar Zeus de heftige discussies 

vanaf zijn troon (huidige Stefani) kon horen. Van 

daaruit ont ketende hij zijn toorn door middel van 

bliksemschichten en donder wolken. Olympus 

met een hoogte van 2.918 m is de hoogste berg 

in Griekenland. en werd in 1938 uitgeroepen tot 

National Park. In 1981 riep UNESCO de berg uit 

tot ‘Biosphere Reserve’. Alle inspanningen om de 

mythische berg te beklimmen beginnen in Litochoro 

op slechts een paar minuten afstand van het adults 

only hotel Cavo Olympo, dat pal aan het strand ligt.

Thessaloniki

Nea
Moudania

Ouranoupolis
Litochoro

HALKIDIKI

Kassandra

Sithonia
Athos

Sani Resort

Ikos
Olivia

Eagles
Palace

Eagles
Villas

Cavo
Olympo

Ikos
Oceania

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

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

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

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

Dagen met enige neerslag  8  8  9  10  8  4  5  4  6  7  10  12
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Litochoro | Pieria | GRIEKENLAND

CAVO OLYMPO LUXURY HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | ACTIVE | WELLNESS

       

Tweepersoonskamer Olympus

Het adults only (vanaf 16 jaar) hotel Cavo Olympo ligt direct aan het strand aan 

de voet van de beroemde berg Olympus. Het hotel is ruim opgezet en straalt rust 

en ontspanning uit met de mystiek van het oude Griekenland. 

In de Griekse mythologie staat Olympus bekend als de plaats waar de twaalf 

Olympische goden woonden en dat op de bergtop Mytikas (2.918m) de troon van 

oppergod Zeus stond. Het Nationale Park Olympus met een oppervlakte van ca. 

39 km² staat sinds 1981 op de UNESCO-lijst van Mens en Biosfeerprogramma. 

Cavo Olympo is een goede uitvalsbasis voor wandelingen en trekkingtochten in 

dit park. Talloze activiteiten als bijv. kanoën, raften, paragliding, 4x4 excursies 

behoren tot de mogelijkheden. In het gezellige nabijgelegen bergdorpje Litochoro 

vindt u winkeltjes en taverna’s. Uiteraard kunt er ook voor kiezen om lekker te 

relaxen bij de infinitypool, het strand of tijdens een van de Spabehandelingen. 

Het hotel is eigendom van een van de grootste olijfproducenten in Griekenland, 

hetgeen u terugziet in onder andere de gerechten en ecologische bad- en 

Spaproducten. De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 120 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een sfeervolle 24-uurs receptie en een winkeltje met 

olijfproducten. Drie zwembaden, waaronder een infinitypool met ligbedden en 

parasols en twee zwembaden waar de bar en het restaurant als een eiland in 

liggen en te bereiken zijn via een bruggetje. 

De Olive Spa biedt een oase van welzijn waar lichaam en geest tot rust komen. 

U heeft de keuze uit een uitgebreid aanbod van massages en therapieën. Er is 

tevens een sauna, hamam, jacuzzi en verwarmd zwembad. Verder beschikt het 

hotel over een goed uitgerust fitness- en beautycenter. 

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

het ontbijt en à la carte diner kunt u terecht in Nero Restaurant gelegen op 

lobbyniveau, met de keuze om zowel binnen als buiten op het houten dek te 

genieten van lokale specialiteiten. Bijvoorbeeld truffels en gerechten bereid  

van het zwarte varken van Mount Olympus en met Cavo Olympo’s eigen virgin 

olijfolie en olijven. Het Aegeas Seafood Restaurant is een traditionele taverna 

waar zeevruchten, verse vis en Griekse tapas geserveerd worden met uitzicht 

over de tuinen en met op de achtergrond de Egeïsche Zee. Private dining behoort 

tot de mogelijkheden. De Janka lobby bar, Nautilus beach bar en de veranda pool 

bar serveren heerlijke smoothies en signature cocktails. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 49 luxueuze kamers en suites in Cavo Olympo beschikken over COCO-MAT 

matrassen, airconditioning/verwarming, tv, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, 

kluisje, haardroger, badjas en slippers. Balkon of terras.

Tweepersoonskamer Olympus (ca. 26-28 m², max. 2 volw.): smaakvol en elegant 

ingericht met frisse kleurenpaletten. Balkon met uitzicht op de berg Olympus. 

Ook te boeken met zeezicht als Tweepersoonskamer Zeezicht.  

Superiorkamer Olympus  (ca. 32-35 m², max. 2 volw.): ruimere kamer met 

sofabank, jacuzzibad in de badkamer of hot tub op het balkon. Balkon met zicht 

op de berg Olympus. Ook te boeken met zeezicht als Superiorkamer Zeezicht. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Olympus  767 954 1156 804

Tweepersoonskamer Zeezicht  788 1004 1207 833

Superiorkamer Olympus  817 1026 1229 855

Superiorkamer zeezicht  861 1105 1326 905

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 28/09/21 t/m 05/10/21

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 29/02/21 en 

10% indien geboekt voor 31/03/21. 

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

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



172 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND | Halkidiki | Gerakini

IKOS OLIVIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Toen het Ikos Olivia enige jaren geleden haar deuren opende bracht het 

daarmee een eigentijdse stijl aan het fraaie strand van de golf van Toroneos. Het 

resort ligt in het karakteristieke kustplaatsje Gerakini te midden van een fraaie 

tuin met oude olijfbomen. Op het culinaire vlak zultl u hier niets te kort komen. 

U heeft de keuze uit restaurants waarvan een aantal menu’s hebben die zijn 

ontwikkeld door Michellin-sterrenchefs. Met het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive 

concept zorgt het voor een fantastische vakantie-ervaring in Halkidiki waarbij 

de nadruk ligt op elegantie en kwaliteit. Voor zowel koppels als families met 

kinderen is Ikos Olivia een zeer geschikt resort. De luchthaven van Thessaloniki 

ligt op ca. 45 minuten rijden.

FACILITEITEN
In de tuin liggen 3 zwembaden, elk met een kinderbad en omringd door een 

zonneterras met ligbedden en parasols. Op het zandstrand staan voor de 

hotelgasten ligbedden en parasols en is er beachservice. Er worden diverse 

watersporten aangeboden. Tevens zijn er 2 tennisbanen en een fitnessruimte 

met moderne apparatuur. Activiteiten zijn er ook voor de jeugd. Naast de Mini 

Club voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is er de Hero Crèche voor de allerkleinsten 

(4 maan den t/m 3 jaar - tegen betaling) en ook een Teen Club (juli en augustus) 

voor teenagers van 12 t/m 17 jaar. De Ikos Spa beschikt over een verwarmd 

binnen- en buitenbad, jacuzzi, stoombad, sauna en hamam. Tevens beschikt de 

Spa over behandelkamers voor massages en schoonheidsbehandelingen.

De verzorging is op basis van all-inclusive. Het buffetrestaurant Flavors is 

geopend voor ontbijt, lunch en diner. Daarnaast zijn er de volgende à la carte 

restaurants. Fresco: à la carte restaurant bij het strand serveert Italiaanse 

specialiteiten voor diner. Anaya: gourmetrestaurant van topchef Katsuhiko 

Hanamure met bijzondere Aziatische gerechten voor diner. Ouzo: traditioneel 

Grieks restaurant met fraai terras aan het strand, de gehele dag geopend. 

Provence: sfeervol restaurant met Provençaalse keuken geopend voor ontbijt, 

lunch en diner. Met de Ikos ‘Dine Out Service’ kunt u ook dineren in een 

geselecteerd lokaal restaurant buiten het resort. De Aqua Pool Bar is de gehele 

dag geopend voor snacks en drankjes. Voor een Griekse koffie of verfrissende 

cocktail kunt u terecht in meerdere bars zoals de Almyra bij het strand en Indigo 

bij de lobby. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 291 kamers en suites hebben een hedendaagse inrichting en liggen in 

het hoofdgebouw of in de bungalows die verspreid liggen in de tuin. Alle zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, Nespresso-apparaat, 

theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad en/of douche, haardroger, 

badjassen en slippers.

Gasten die in de Deluxe Bungalow Suites verblijven kunnen gebruik maken van 

het Deluxe Collection zwembad en een Deluxe Collection gedeelte op het strand.

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met klein 

balkon en land- of zeezicht.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer met sofa, balkon 

en land- of zeezicht.

Bungalowkamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met terras of 

balkon met zitje en tuinzicht.

Panorama Junior Suite (ca. 37 m², max. 3 volw. + 1 kind): open plan woon-/

slaapkamer met sofa, balkon en panoramisch zeezicht..

Bungalow Suite (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): woonkamer met zitje en sofa, 

badkamer met ligbad en separate douche, slaapkamer en balkon met zitje en 

tuinzicht.

Bungalow Suite met tuin (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): als Bungalow Suite 

maar met tuin en terras met zitje, ligbedden en tuinzicht.

Bungalow Suite Zeezicht (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): als Bungalow Suite 

maar met terras of balkon met zitje en ligbedden en zeezicht.

Deluxe Bungalow Suite (ca. 60 m², max. 3 volw. + 2 kind.): woonkamer met 

zithoek, eettafel, slaapkamer met en suite badkamer met ligbad en separate 

douche. Terras met zitje, ligbedden en zwembadzicht.

Delxue Bungalow Pool Suite (ca. 50 m², max. 3 volw. + 2 kind.): als Deluxe 

Bungalow Suite maar met privézwembad en tuinzicht.

Bungalow Suite Beach Front - 2 slaapkamers (ca. 75 m², max. 4 volw. + 2 kind.): 

suite met woonkamer met zithoek en eettafel en 2 slaapkamers met en suite 

badkamer. Balkon of terras. Gelegen nabij het strand.

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

woon kamer met zitje en sofa, slaapkamer met kingbed en en suite badkamer 

met ligbad en separate douche, tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden 

en badkamer met douche en terras met zitje en ligbedden. Tuinzicht.
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Gerakini | Halkidiki | GRIEKENLAND

Deluxe Bungalow Suite Beach Front

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

als Deluxe Bungalow Suite - 2 slaapkamers maar met privézwembad en 

tuinzicht.

Deluxe Bungalow Suite Beach Front - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 4 volw. 

+ 2 kind.): woonkamer met zithoek en eettafel, slaapkamer met kingbed en 

en suite badkamer met ligbad en separate douche, tweede slaapkamer met 2 

eenpersoonsbedden en badkamer met douche. Terras met zitje en ligbedden. 

Gelegen nabij het strand en met zeezicht. 

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer landzicht  1099 1778 2475 1143

Panorama Junior Suite zeezicht  1261 2196 3073 1305

Bungalow Suite met tuin  1407 2561 3698 1444

Deluxe Bungalow Pool Suite tuinzicht  1888 3539 5237 1932

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 25/03/21 t/m 22/04/21 en van 15/10/21 t/m 30/10/21, 

15% bij verblijf van 23/04/21 t/m 21/05/21 en van 28/09/21 t/m 14/10/21, 10% bij verblijf van 

22/05/21 t/m 23/06/21 en van 05/09/21 t/m 27/09/21 en 5% bij verblijf van 24/06/21 t/m 04/09/21 

indien geboekt voor 28/02/21.

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

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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GRIEKENLAND | Halkidiki | Nea Moudiana 

IKOS OCEANIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

     

In het hart van Halkidiki biedt het Ikos Oceania een spectaculair uitzicht over 

de Egeïsche Zee. Dit all-inclusive resort wordt gekenmerkt door een moderne 

mediterrane stijl gecombineerd met Griekse gastvrijheid. 

Verspreid over de 15 ha goed verzorgde tuinen liggen de ruime kamers en 

suites veelal met uitzicht op zee en met, bij helder weer, de berg Olympus op de 

achtergrond. De tuinen lopen geleidelijk af naar het 350 meter lange zandstrand 

omgeven door dennenbomen, olijfbomen en cipressen. 

Het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive concept van Ikos staat bekend om zijn 

superieure kwaliteit. Op het culinaire vlak zult u hier dan ook niets te kort 

komen. De luchthaven ligt op ca. 30 minuten afstand. 

FACILITEITEN
In de ruime, fraaie lobby van het hotel bevindt zich de receptie, lounge en winkels. 

Bij de drie zwembaden, waaronder een infinitypool in het ‘adults only’ gedeelte, 

die omgeven zijn met terrassen en ligweide, kunt u gratis gebruik maken van 

de ligbedden en parasols. Op het strand staan voor de hotelgasten ligbedden en 

parasols. Tevens is er een beachservice. 

In de Ikos Spa bevinden zich het verwarmde binnenbad, de sauna en de 

stoombaden. Tegen betaling kunt u zich laten masseren of gebruik maken van 

een van de vele schoonheidsbehandelingen. De fitnessruimte beschikt over 

moderne apparatuur.

De uitgebreide kinderfaciliteiten met o.a. een crèche voor de allerkleinsten 

vanaf 4 maanden - 4 jaar, miniclub vanaf 4-11 jaar en de Teen club van 12-17 

jaar maken Ikos Oceania uitstekend geschikt voor gezinnen met kinderen. Het 

hotel beschikt over een ‘adults only’ pool waardoor het ook voor koppels die rust 

zoeken uitermate geschikt is.

De verzorging is op basis van all-inclusive. U heeft de keuze uit 4 à la carte 

restaurants met overheerlijke gerechten samengesteld door Michelin-

sterrenchefs. Het restaurant Flavours biedt een mediterraan buffet in een 

relaxte atmosfeer en is geopend voor ontbijt, lunch en diner. Ouzo is gelegen 

bij het zwembad met traditionele Griekse specialiteiten voor ontbijt, lunch en à 

la carte diner. Geniet in het elegante Franse restaurant Provence van heerlijke 

Provençaalse gerechten in een unieke sfeer, geopend voor ontbijt, lunch en diner. 

Fresco serveert Italiaanse gerechten bereid met verse ingrediënten voor diner. 

Anaya biedt een fantasierijk menu van Anaya’s sterrenchefs, die de smaken van 

China, Thailand en India combineren, geserveerd binnen of buiten op het terras 

met uitzicht op de oceaan.

Met de ‘Dine Out Service’ heeft u de mogelijkheid om in een lokaal Grieks 

restaurant het diner te gebruiken. 

Het hotel heeft 6 bars met een keuze aan heerlijke cocktails, Gin & Tonics of 

andere alcoholische of non-alcoholische drankjes: Indigo Bar, Almyra Beach Bar, 

de Aqua Pool Bar en de ‘Lounge’ Deluxe Collection Bar, de Helios bar en de Astra 

Club. 

Tevens staan de Ikos Resorts bekend vanwege een grote selectie topwijnen die 

à la carte te bestellen zijn en bij het all-inclusive concept behoren. De 24-uurs 

roomservice maakt het geheel compleet.

ACCOMMODATIE
De 290 moderne kamers en suites zijn stijlvol ingericht met kingsizebedden 

en hebben airconditioning, kluisje, minibar, Nespresso-apparaat, theezet facili-

teiten, telefoon, flatscreen-tv en wifi. Comfortabele badkamer met douche, toilet, 

haar droger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje. 

Boekt u een van Deluxe Suites, dan geniet u een breed scala aan privileges en 

services, waaronder het gebruik van een exclusief zwembad en gereserveerde 

strandzones. Premium roomservice en minibar zijn beschikbaar en een Deluxe 

Conciërge zorgt ervoor dat aan alle wensen wordt voldaan. 

Superior Kamer Zijzeezicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met 

zitje, 2 eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed. Badkamer met douche en 

balkon of terras met zitje. Ook te boeken als Superior Kamer met zeezicht.

Familie Kamer Zeezicht (ca. 60 m², max. 4 pers.): twee Superior Kamers met 

verbindingsdeur gelegen op de bovenste verdieping met uitzicht op zee.

Family Suite - 1 slaapkamer (ca. 48 m², max. 4 pers.): met woonkamer, aparte 

slaapkamer en badkamer met bad en douche. Terras met ligbedden. Deze suite 

is ook te boeken als Family Suite - 1 slaapkamer met tuin.

Junior Suite Zeezicht (ca. 35 m², max. 3 pers.): comfortabele open plan woon-/

slaapkamer met zitje, 2 eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed. Badkamer 

met bad of douche. Balkon of terras met zitje. Ook boekbaar als Junior Suite met 

tuin of als Panorama Junior Suite (max. 3 volw. en 1 kind) met panoramisch 

zeezicht
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Deluxe Junior Suite met privétuin

Deluxe Junior Suite Zeezicht (ca. 37 m², max. 3 volw. + 1 kind): open plan woon-/

slaapkamer met zitje. Badkamer met bad en douche. Balkon met zitje. Ook te 

boeken als Deluxe Junior Suite met tuin.

Deluxe Familie Suite - 1 slaapkamer (ca. 55 m², max. 4 volw. + 1 kind): ruime 

suite met een woonkamer, aparte slaapkamer en badkamer met bad en douche. 

Balkon of terras met ligbedden. Zeezicht.

Deluxe Familie Suite - 2 slaapkamers (ca. 75 m², max. 4 volw. + 2 kind.): ruime 

suite met een woonkamer, twee slaapkamers en twee badkamers waarvan één 

met bad en één met douche. Balkon of terras met ligbedden. Zeezicht. Ook te 

boeken als Deluxe Family Suite - 2 slaapkamers met tuin.

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer Zijzeezicht  1085 1752 2390 1129

Junior Suite Zeezicht  1309 2421 3282 1347

Family Suite 1 slaapkamer  1348 2495 3293 1392

Familie Kamer Zeezicht  1853 3096 4288 1891

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 25/03/21 t/m 22/04/21 en van 15/10/21 t/m 30/10/21, 

15% bij verblijf van 23/04/21 t/m 21/05/21 en van 28/09/21 t/m 14/10/21,  10% bij verblijf van 

22/05/20 t/m 23/06/21 en van 05/09/21 t/m 27/09/21 en 5% bij verblijf van 24/06/21 t/m 04/09/21 

indien geboekt voor 28/02/21.

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

bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure.
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SANI RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Sani Resort, gelegen aan het 7 km lange Bousoula-strand, is een uniek complex 

dat bestaat uit vijf resorts, elk met een eigen karakter. Het geheel is omzoomd 

door een groen landschap van naaldbossen. Het hart van het resort is de 

schilderachtige ‘Sani Marina’ met een gezellige boulevard met vele boetieks, 

winkels, restaurants en bars. De uitgestrekte zandstranden en ruime keuze aan 

accommodaties maken dit resort geschikt voor jong en oud. De luchthaven van 

Thessaloniki ligt op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Sani Resort is zeer compleet en biedt vele mogelijkheden voor ontspanning 

en activiteiten. Gasten mogen gebruik maken van de diverse faciliteiten in de 

verschillende hotelgedeeltes en de uitgestrekte zandstranden met ligbedden en 

parasols. Elk hotel beschikt over tenminste één zwembad met zonneterras en 

poolbar. Voor massages en lichaamsbehandelingen of gebruik van binnenbad 

en sauna kunt u terecht in één van de drie Spa’s. Er wordt veel aandacht 

besteed aan kinderen van alle leeftijden in de Melissa Crèche, Melissa Kids 

Club en Teenage Club, waar in het hoogseizoen tal van activiteiten worden 

georganiseerd. Daarnaast kunnen er diverse watersporten worden beoefend 

zoals duiken, waterskiën, windsurfen, zeilen en kanoën. De 17 bars en café’s en 

19 restaurants, waaronder de Griekse Ouzerie, het culinaire Water-restaurant, 

Katsu met Japanse specialiteiten en het Italiaanse Macaroni restaurant staan 

garant voor een plezierige middag en avond. 

ACCOMMODATIE
SANI BEACH

Het Sani Beach is een informeel hotel met veel faciliteiten en fraai gelegen tussen 

2 zandstranden. Alle 394 kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, koelkastje, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met 

ligbad en/of douche. 

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): kamer met balkon en tuin- of 

zeezicht.

Family Kamer (ca. 50 m², max. 4 pers.): 2 tweepersoonskamers met verbin- 

dingsdeur.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 volw. + 1 kind): split level, open plan woon-/

slaapkamer met balkon en tuin- of zeezicht.

Family Suite Beachfront - 1 slaapkamer (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 

kind.): slaapkamer, woonkamer met zithoek, badkamer en terras, tuin en directe 

toegang tot het strand. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 105 m², max. 4 

volw. + 1 kind).

SANI CLUB

Laagbouw hotel in een park gelegen en ideaal voor gezinnen met kinderen. 

De 205 kamers en suites bevinden zich in diverse gebouwen gelegen in een 

tuin en zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezet- 

faciliteiten en kluisje. 

Bungalowkamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met tuin- of 

zeezicht. 

Deluxe Bungalowkamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): kamer met terras met zitje en 

privétuintje. Met tuin of zeezicht. 

Family Bungalowkamer (ca. 70 m², max. 3 volw. + 3 kind.): bestaande uit 2 

Bungalowkamers op de 1e verdieping met verbindingsdeur. Zeezicht.

Bungalow Beach Front Pool Suite (ca. 120 m², max. 4 volw. + 1 kind): suite met 2 

slaapkamers, 2 badkamers, aparte woonkamer, terras en tuin met ligbeddenen 

privézwembad van ca. 18 m². Vanuit de tuin direct toegang tot het strand.

PORTO SANI

Als een dorpje liggen de 98 suites van het Porto Sani rond een groot 

lagunezwembad. De 98 suites zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met ligbad en regen 

douche. De verzorging is op basis van volpension.

Promo Suite (ca. 55 m², max 3 volw. of 2 volw. + 2 kind): aparte woon-/slaap-

kamer. Badkamer met bad en regen douche.

Grand Balcony Suite 1 slaapkamer (ca. 55 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 2 kind.):  

aparte woon-/slaapkamer. Badkamer met bad en regen douche. Balkon met 

tuin- of zwembadzicht.

Tuin Suite 1 slaapkamer (ca. 55 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 2 kind.):   aparte woon-/ 

slaapkamer. Badkamer met bad en regen douche. Privé tuin met ligbedden en 

tuin- of zwembadzicht.

Family Tuin Suite - 2 slaapkamers (ca. 90 m², max. 4 volw. of 2 volw. + 3 kind.): 

ruime suite met woonkamer, slaapkamer met kingbed, zitje, en suite badkamer 

Sani Resort



177 - SILVERJET VAKANTIES

Kassandra | Halkidiki | GRIEKENLAND

met douche en ligbad, 2e slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden en badkamer 

met douche. Privé tuin met ligbedden en tuin- of zwembadzicht.

SANI DUNES

Het nieuwe Sani Dunes gelegen aan een prachtig zandstrand en de marina. 

Alle 136 kamers en suites hebben een stijlvolle inrichting en beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Tweepersoonskamer (ca. 33 m², max. 2 volw.): kamer met tuin- of zwembadzicht.

Familiekamer (ca. 66 m², max. 4 volw): 2 Tweepersoonskamers met verbin- 

dingsdeur, terrassen en tuin.

Marina Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer, 

gelegen op de 1e verdieping met balkon en uitzicht op de jachthaven.

SANI ASTERIAS

Het exclusieve Sani Asterias is een boutique hotel gelegen aan een privéstrand 

en met slechts 48 suites. Deze zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Junior Suite (ca. 50 m², max. 2 pers.): op de 1e etage gelegen met open plan 

woon-/slaapkamer, balkon met zitje en ligbedden en zicht op jachthaven of de 

zee.

Deluxe Suite Beachfront (ca. 90 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woon-

en  aparte slaapkamer. Tuin met terras, zitje en ligbedden en directe toegang 

tot het strand. 

Deluxe Family Suite (ca. 105 m², max. 4 volw. + 1 kind.): ruime suite met 2 

slaapkamers, woonkamer met zithoek en eettafel, terras of balkon met zitje 

en ligbedden. Met uitzicht op de jachthaven of de zee. Ook boekbaar met 3 

slaapkamers.

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

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

(Sani Asterias o.b.v. logies/ontbijt, Porto Sani is op basis van volpension en Porto Beach, Sani Club 

en Sani Dunes o.b.v. halfpension.

Kamertype  apr jun aug okt 

Sani Beach - Tweepersoonskamer tuinzicht  1150 1461 2007 892

Sani Beach - Familiekamer zeezicht  1901 2723 3772 1508

Sani Club - Bungalowkamer tuinzicht  1195 1849 2618 1104 

Sani Club - Famllie Suite Grand Balcony zeezicht  2083 3749 6010 1998 

Porto Sani - Fam. Tuin Suite 2 slaapkamers (obv 4 pers.) 1749 3240 5854 1414 

Porto Sani - Grand Balcony Suite 1 slaapkamer  2729 4902 8479 2307

Sani Dunes - Familiekamer zwembadzicht (obv 4 pers.) 1398 2088 3222 1117

Sani Dunes - Tweepersoonskamer tuinzicht  2198 3614 5674 1808 

Sani Asterias - Junior Suite Marina Front  1525 2967 4329 1155

Sani Asterias - Deluxe Suite Beach Front  2681 5955 8893 2236

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 29/04/21 t/m 21/05/21 en van 26/09/21 t/m 30/10/21, 

10% bij verblijf van 22/05/21 t/m 23/06/21 en van 05/09/21 t/m 27/09/21,  

5% bij verblijf van 24/06/21 t/m 04/09/21.

Sani Beach - Indien geboekt voor 31/01/21.

Sani Club - Indien geboekt voor 28/02/21.

Porto Sani  - Indien geboekt voor 29/02/21.

Sani Dunes - Indien geboekt voor 29/02/21.

Sani Asterias - Indien geboekt voor 29/02/21.

20% bij verblijf van 29/04/21 t/m 21/05/21 en van 26/09/21 t/m 31/10/21, 

Welkomstattentie: fles wijn en fles water in de kamer bij aankomst.

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

VANWEGE DE UITSTEKENDE LIGGING AAN EEN LANG ZANDSTRAND IS DIT 

RESORT ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET.

Sani Beach Familie Suite beach front  Sani Beach - Ammos Bar Restaurant

Sani Asterias - Junior Suite
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EAGLES PALACE
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

    

Armyra Restaurant

Aan het zandstrand van de oostelijke vinger van Halkidiki ligt het Eagles Palace. 

De architectuur en inrichting doen denken aan een klooster in harmonie met 

de omgeving: het mystieke schiereiland met groene heuvels en de heilige berg 

Athos omringd door het heldere turkooizen water. Hoogteverschillen tussen 

de diverse niveaus maken het hotel minder geschikt voor gasten die slecht ter 

been zijn.  De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 100 min. rijden.

FACILITEITEN
Entree met lobbybar, lounge, juwelier en boetiek. In de tuin ligt een zout- 

waterzwembad met kinderbad omgeven door een zonneterras met ligstoelen en 

parasols. Voor kinderen is er een miniclub (4-12 jaar) en een speeltuin. Verder 

is er een tennisbaan en worden er fietsen verhuurd. Strand met ligbedden, 

parasols en beachservice. Tevens worden er diverse watersporten aangeboden. 

De Eagles Spa beschikt over een binnen- en buitenbad, sauna, jacuzzibad, 

stoombad en fitnessruimte. Er worden schoonheidsbehandelingen en diverse 

massages aangeboden. U verblijft op basis van logies/ontbijt. Halfpension is 

tevens mogelijk. Het hotel beschikt over de volgende restaurants. Melathron: 

buffetrestaurant met mediterrane en internationale specialiteiten voor ontbijt en 

diner. Armyra: Griekse taverna voor à la carte lunch. Van juni t/m half september 

ook geopend voor diner met visspecialiteiten. Kamares: gourmetrestaurant dat 

veel lokaal geproduceerde producten op de menukaart heeft staan. Vinum Grill: 

dinerrestaurant met grillspecialiteiten (juni t/m september). Eagles Club: bar 

met livemuziek en een groot aanbod aan drankjes. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 161 stijlvol ingerichte kamers en suites, alle voorzien 

van minibar, flatscreen-tv, kluisje en airconditioning. Badkamer met ligbad of 

douche. Balkon of terras met zitje.

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

tuinzicht. Badkamer met douche. Ook te boeken met zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): zithoek, ruim balkon met zeezicht. 

Ook te boeken gelegen op de 1e lijn van de zee. Tevens te boeken met jacuzzibad 

in de badkamer.

Family Suite (ca. 40 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.): zitgedeelte door 

schuifdeur afgesloten van de slaapkamer. Tuinzicht.

Pool Suite Nero (ca. 80 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met 

zithoek en slaapkamer met en suite badkamer met ligbad en separate douche. 

Terras met zitje, ligbedden en privézwembad van ca. 15 m².

Grand Pool Suite Tuinzicht (ca. 170 m², max. 4 pers.): grote woonkamer met 

zithoek, eettafel, twee eenpersoonsbedden en badkamer met douche. Aparte 

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

separate douche. Groot terras met zitje, ligbedden en privézwembad van ca. 15 

m². Ook te boeken gelegen op de 1e lijn vanaf het strand.

Suite Zeezicht 2 slaapkamers (ca. 65 m², max. 4 pers.): elegante suite met 

zithoek en balkon. Zeezicht.

Bungalow (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruime kamer, terras met ligbedden en 

tuinzicht. Ook te boeken met zeezicht of gelegen op de 1e lijn vanaf de zee. 

Tevens te boeken met privézwembad en onderbroken zeezicht.

Presidential Bungalow Suite (ca. 180 m², max. 4 pers.): terras met trap naar 

privéstrand (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer tuinzicht  1051 1247 1491 894

Family Suite tuinzicht  1281 1684 2068 1124

Junior Suite zeezicht  1321 1773 2134 1164

Bungalow tuinzicht  1243 1735 2212 1086

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 29/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 29/02/21 

10% bij verblijf van 29/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Bungalow met zwembad



179 - SILVERJET VAKANTIES

Athos-Ouranoupolis | Halkidiki | GRIEKENLAND

EAGLES VILLAS
BOUTIQUE | DESIGN

     

Lofos Restaurant

Ocean Pool    Villa

Het Eagles Villas is het nieuwste resort van de bekende Griekse hotelier- 

familie Tornivoukas die ook het Eagles Palace managen. De 40 stijlvolle villa’s 

beschikken alle over een privézwembad, zijn rustig gelegen op een groene 

heuvel en bieden fraaie uitzichten op zee en de heilige berg Athos. Gasten van 

Eagles Villas kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het naastgelegen 

zusterhotel Eagles Palace. Ideaal voor diegenen die op zoek zijn naar een 

stijlvolle villa met de service en faciliteiten van een vijfsterrenhotel. Uitermate 

geschikt om een relaxte vakantie door te brengen, ver weg van alle drukte en 

stress. 

De ligging nabij de heilige berg Athos maakt Eagles Villas tot een ideaal 

beginpunt van een privécruise langs de indrukwekkende kloosters die de kust 

van het schiereiland sieren. De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 100 

minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie entree met lounge en uitzicht op zee. Een binnen- en buitenzwembad 

omringd door zonneterras met ligbedden en parasols en tevens een kinderbad. 

Verder is er een separaat gedeelte voor Eagles Villas-gasten op het strand van 

Eagles Palace. Tevens kunt u er gebruik maken van de uitgebreide Eagles Spa 

en de Kids Club. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het Lofos restaurant met terras 

serveert een internationaal ontbijtbuffet en à la carte gerechten voor lunch en 

diner. De Cabin Bar en lounge bieden een ideale setting voor een romantische 

cocktail bij zonsondergang. Daarnaast biedt Eagles Palace u nog keus uit 4 

restaurants. (In de maand april is het Eagles Palace nog niet geopend en zijn de 

restaurants van dit hotel dus niet beschikbaar. De Eagles Spa is in april al wel 

geopend.) 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 40 geschakelde villa’s hebben een stijlvolle inrichting en beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, minibar en kluisje. Fraaie 

badkamer met ligbad en separate douche.

Junior Pool Villa (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan 

woon-/slaapkamer met sofa, terras met zitje, ligbedden en buitendouche en 

privézwembad van ca. 12 m². Zeezicht.

Ocean Pool Villa (ca. 90 m², max. 4 volw. + 1 kind): slaapkamer met en suite 

badkamer met ligbad en separate douche, woonkamer met zithoek en badkamer 

met douche. Terras met zitje, ligbedden en buitendouche en privézwembad van 

ca. 12 m². Zeezicht.

Residential Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 140 m², max. 4 volw. + 2 kind.): twee 

slaapkamers met en suite badkamer, woonkamer met zithoek en badkamer. 

Terras met zitje, ligbedden en buitendouche en privézwembad van ca. 12 m². Via 

een trap bereikt u het dakterras met ligbedden. Zeezicht.

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Pool Villa  1656 2703 3244 1499

Ocean Pool Villa  2156 3700 4526 1999

Residential Pool Villa (o.b.v. 4 pers.)  2264 4039 5418 2164

Vroegboekkorting: bij verblijf van 29/04/21 t/m 28/05/21 en 19/09/21 t/m 31/10/21 indien 

geboekt voor 31/01/21. 20% bij verblijf 29/05/21 t/m 18/09/21 indien geboekt voor 31/01/21. 

20% bij verblijf van 19/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 28/02/21. 10% bij verblijf 

29/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21.    

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure
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CORFU & ZAKYNTHOS

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP ZAKYNTHOS IS VANWEGE DE UNIEKE 

LIGGING, PORTO ZANTE ONZE PERSOONLIJKE 

FAVORIET.  KIJK OP PAGINA 186 - 187.

IONISCHE
ZEE

Zakynthos

Vassilikos

Tragaki

Agios Nikolaos

Planos
Porto Zante

Lesante Blu

Olea All Suite
Zante Maris Suites

Lesante Classic

Shipwreck
Beach

Corfu was ooit onderdeel van het uitgestrekte 

Byzantijnse Rijk, de Republiek Venetië en werd later 

afwisselend bezet door Franse en Britse troepen. Uit 

deze periodes getuigen o.a. de Venetiaanse forten in 

Corfu-stad. Het sfeervolle oude centrum van Corfu 

stad oftewel Kerkyra staat sinds 2007 op de 

Werelderfgoedlijst van Unesco. 

Aan het fraaie strand van Dassia kozen wij voor u het 

all-inclusive lifestyle resort Ikos Dassia wat wordt 

gekenmerkt door een moderne mediterrane stijl 

en traditionele Griekse gastvrijheid. Bij Kontokali  

bieden wij u het Kontokali Bay Resort aan, bij Agios 

Ioannis het ‘adults-only’ hotel MarBella Nido en 

het nieuwe Angsana. In Moraitika vindt u Domes 

Miramare van de welbekende Luxury Collection. 

ZAKYNTHOS
Ten westen van het vasteland van Griekenland 

ligt Zakynthos, waar u geniet van het mediterrane 

klimaat met in de zomermaanden vrijwel altijd 

zonnig en aangenaam warm weer. De oude 

dorpjes, prachtige stranden omgeven door steile 

rotswanden en het heldere zeewater maken dit 

eiland tot een unieke bestemming voor een perfecte 

strandvakantie. Bezoek de fenomenale ‘Blauwe 

Grotten’, waar een unieke lichtinval zorgt voor een 

natuurlijk spektakel, of het beroemde Navagio 

Beach dat met het beroemde scheepswrak een van 

de meest gefotografeerde stranden ter wereld is. 

Bij Tsilivi bieden wij Olea All Suites Hotel , Zante 

Maris Suites en Lesante Classic Hotel & Spa aan. 

Bij Tragaki het adults only hotel Lesante Blu en voor 

ultieme privacy de luxe hideaway Porto Zante Villas 

& Spa.

AUTOHUUR

De hotels op Corfu, Kefalonia en Zakynthos bieden 

wij inclusief privétransfers aan. In plaats hiervan 

kunt u ook kiezen voor een huurauto of voor een 

paar dagen een auto huren en deze bij uw hotel 

laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP CORFU IS VANWEGE DE SUBLIEME SERVICE, 

MARBELLA NIDO ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET. 

KIJK OP PAGINA 181.

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

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

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

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

Dagen met enige neerslag 10 9 8 6 4 2 1 1 4 7 10 11

Ten westen van het vasteland van Griekenkand liggen de Ionische eilanden Corfu en Zakynthos in de Ioniche Zee. 

Ieder met zijn eigen identiteit, maar alle gezegend met fraaie stranden, kraakhelder water, bijzonder mooie flora en fauna en veel zon.

Navagio Beach Zakynthos
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MARBELLA NIDO
     

      

Junior Pool Suite 

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

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

waardoor alle suites een prachtig uitzicht bieden over de blauwe Ionische 

Zee. De elegante inrichting is modern maar heeft ook een ‘klassieke chic’. 

De persoonlijke aandacht van het personeel zorgt ervoor dat het u aan niets 

ontbreekt en u kunt genieten van een welverdiende vakantie. Hoogteverschillen 

tussen de diverse niveaus maken het hotel minder geschikt voor gasten die 

slecht ter been zijn. De luchthaven van Corfu ligt op ca. 30 minuten rijden.

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

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

parasols voor de hotelgasten en er worden diverse gemotoriseerde en niet-

gemotoriseerde watersporten aangeboden. De Spa biedt u een ruime keuze 

aan massages en lichaamsbehandelingen. Verder is er een fitnessruimte met 

moderne apparatuur. De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension 

is tevens mogelijk. U heeft de keuze uit de volgende restaurants en bars: San 

Giovanni is het hoofdrestaurant voor ontbijt en diner. Het à la carte restaurant 

Apaggio serveert mediterrane gourmetgerechten voor diner. Gedurende de dag 

kunt u in de Aquavit Pool Bar & Restaurant terecht voor lichte maaltijden, snacks 

en verfrissende drankjes. De Heritage Lobby Bar serveert o.a. koffie, thee en 

cocktails en is geopend tot diep in de nacht.  Ten slotte beschikt het hotel over 

24-uurs roomservice.

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

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

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

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

balkon met ligbedden.

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

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

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

zitje. Terras met ligbedden en privézwembad van ca. 15 m².

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

 

groot terras met zitje, ligbedden en jacuzzi.

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

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

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

eettafel en zithoek, een slaapkamer met kingsizebed. En suite badkamer met 

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

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

en zithoek, slaapkamer met kingsizebed. En suite badkamer met ligbad en 

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

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

met eettafel en zithoek, een slaapkamer met kingsizebed. En suite badkamer 

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

van ca. 20 m².

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

woon-/slaapkamer met luxe badkamer met jacuzzi, Terras van ca. 70 m² met 

loungebank, ligbedden en privézwembad van ca. 25 m².

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  1166 1240 1517 934

Grand Terrace Junior Suite  1321 1407 1737 1053

Deluxe Junior Pool Suite  1688 1894 2292 1410

Deluxe Pool Suite  2401 2977 3810 2088 

  

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 23/04/21 t/m 19/06/21  en van 12/09/21 t/m 31/10/21 indien 

geboekt voor 31/01/21. 10% bij verblijf van 20/06/21 t/m 11/09/21 indien geboekt voor 31/01/21 en 

bij verblijf van 23/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen halfpension: vraag uw reisadvi-

seur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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IKOS DASSIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

     

Flavors Restaurant

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

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

mediterrane stijl en traditioneel Griekse gastvrijheid en wordt omzoomd door 

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

van de kamers en suites bieden schitterend uitzicht over de turkooize Ionische 

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

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

Op het culinaire vlak zult u hier niets te kort komen. U heeft de keuze uit 7 

restaurants waarvan er enige een aantal menu’s hebben die ontwikkeld zijn 

door Michelin-sterrenchefs. Naast uitgebreide kinderfaciliteiten biedt het resort 

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

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

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

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

omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols. Ook zijn er twee adults 

only pools. Op het zandstrand kunnen hotelgasten ge  bruik ma ken van lig bedden 

en parasols. Tevens is er beachservice. Er worden diverse gemotoriseerde en 

niet-gemotoriseerde watersporten aangeboden. De fitnessruimte beschikt over 

moderne (cardio-) apparatuur. Verder zijn er 2 tennisbanen en dagelijks yoga- en 

zumbalessen. Voor de jeugd is er een speeltuin en worden er diverse activiteiten 

georganiseerd. Naast de miniclub voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is er een 

crèche voor de allerkleinsten (4 maanden t/m 3 jaar). In de maanden juli en 

augustus is er voor teenagers (12 t/m 17 jaar) een apart activiteitenprogramma. 

In de sfeervolle Spa by Anne Semonin vindt u een verwarmd binnen- en 

buitenbad met jacuzzi, een stoombad en sauna. De Spa beschikt tevens over 

behandelkamers voor massages en schoonheidsbehandelingen. De verzorging 

is op basis van een luxe all-inclusive. Het mediterrane buffet restaurant Flavors 

is geopend voor ontbijt, lunch en diner. Daarnaast zijn er de volgende à la 

carte restaurants:  dineer bij Fresco in het Italiaans specialiteitenrestaurant 

en geniet van de gerechten van Michelin-chef Ettore Botrini. Ontdek bij Anaya 

gourmetgerechten gericht op de Aziatische keuken, met in het bijzonder 

Chinese, Thaise en Indiase gerechten. Ouzo is een traditioneel Grieks restaurant, 

prachtig gesitueerd bij het strand en de gehele dag geopend. Wilt u de lokale 

specialiteiten van Corfu eens uitproberen? Dan raden wij u aan om te gaan eten 

bij dinerrestaurant Kerkyra. Om van de Provençaalse keuken te genieten kunt 

u terecht bij het sfeervolle Provence restaurant, dat is geopend voor ontbijt, 

lunch en diner. De Ergon Deli serveert traditionele Griekse delicatessen. Met de 

Ikos ‘Dine Out Service’ kunt u ook dineren in een geselecteerd lokaal restaurant 

buiten het resort. De Almyra Beach Bar is de uitgelezen plaats om te genieten 

van een tropische cocktail of ander verfrissend drankje. De Aqua Pool Bar is 

de gehele dag geopend voor snacks en drankjes.  De gezellige Indigo en Helios 

Bars zijn geopend tot in de vroege uurtjes. Ten slotte is er 24-uurs roomservice. 

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

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

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

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

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

hebben toegang tot het Deluxe Collection zwembad, Deluxe Collection Lounge 

Bar en een apart gedeelte op het strand.

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

of zeezicht.

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

land- of zeezicht.

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

deur.

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

zeezicht.

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

zeezicht en balkon of terras met kleine tuin.

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

kingsizebed, aparte woonkamer met zithoek en balkon of terras. Badkamer met 

ligbad en separate douche. Tuin- of zeezicht.

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

zithoek, balkon met zitje en tuinzicht. 

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

met zithoek, terras met ligstoelen en privézwembad. Tuinzicht.
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 Junior Suite Zeezicht

Ouzo Restaurant

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

met slaapkamer met kingsizebed, aparte woonkamer met zithoek en privétuin. 

Zwembadzicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

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

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

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

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

met ligbad en separate douche. Zeezicht. 

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

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

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

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

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

en directe toegang tot het strand.

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

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

luchthaven. 

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer landzicht  1561 1968 2198 1201 

Junior Suite landzicht  1757 2384 2884 1358

Deluxe Junior Pool Suite tuinzicht  2149 3127 3670 1649

Familiekamer landzicht  2388 3234 3593 1851

Deluxe Pool Suite 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers)  2678 4095 5164 1870

Extra: 1 dag Mini Cooper autohuur (excl. brandstof) gratis per kamer per verblijf.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 22/04/21 en van 15/10/21 t/m 30/10/21, 15% 

bij verblijf van 23/04/21 t/m 21/05/21 en van 28/09/21 t/m 14/10/21, 10% bij verblijf van 22/05/21 

t/m 23/06/21 en van 05/09/21 t/m 27/09/21 en 5% bij verblijf van 24/06/21 t/m 04/09/21 indien 

geboekt voor 28/02/21.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Art Impression Pool Villa

Art Impression

Angsana Corfu is het eerste resort van de Aziatische Angsana hotelketen dat 

zijn deuren opent in Europa. In het plaatsje Benitses, op een heuveltop aan de 

westkust van het eiland biedt Angsana Corfu een spectaculair uitzicht over het 

turkooizen water van de Ionische Zee. Of het nu een familie- , romantische of 

wellnessvakantie is, Angsana Corfu heeft voor een ieder een uitgebreid aanbod 

aan faciliteiten en activiteiten. Laat u op dit prachtige eiland ook betoveren door 

het fantastisch mooie landschap van Corfu. De luchthaven ligt op ca. 12 km 

afstand.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een fraaie sfeervolle lobby met zitjes, Angsana Gallery 

en een 24-uurs receptie. Het buitenzwembad is omgeven door een terras met 

ligbedden en parasols. Een fraai houten zonnedek, eveneens met ligbedden 

loopt door in het zwembad. Het privé strand ligt onderaan de heuvel en is via 

een tunnel onder de weg te bereiken. Op het strand vindt u de Beach Club met 

ligbedden, parasols en watersportmogelijkheden. Voor de kleine gasten is er 

de Rangers Club met dagelijks diverse activiteiten onder supervisie van een 

professionele begeleiding. 

Beleef de oosterse Angsana Spa met verwarmd binnenzwembad, sauna en 

hamam, 16 behandelkamers inclusief 5 buiten-Spapaviljoens waar westerse 

en authentieke Aziatische behandelingen zijn vermengd met de traditionele 

Griekse ‘philoxenia’ wat gastvrijheid betekend. Tevens is er een goed uitgeruste 

fitness, buiten een yogaplatform, een beautycenter en manicure & pedicure. 

U verblijft op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Voor het ontbijt 

en diner kunt u terecht in het Ruen Romsai met een internationale kaart, Sofrito 

voor lunch en diner met heerlijke lokale specialiteiten, de Sky Beach & Grill en 

de Starboard Lounge voor snacks gedurende de dag, de Sky Lounge ‘s avonds 

voor tapas en de V Lounge ‘s avonds voor gourmet finger-food. Als kers op de 

taart is er het Michelin-sterrenrestaurant Botrini’s voor diner. Mogelijkheid voor 

private dining. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 198 luxueuze kamers,  suites en villa’s zijn alle voorzien van airconditioning, 

tv, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, kluisje, badjas & slippers. Balkon of terras.

Tweepersoonskamer Hill View (ca. 39-41 m², max. 3 pers.): ruime kamer met 

kingsizebed of twinbedden en sofa, badkamer met douche en balkon met zitje 

en landzicht. Tevens te boeken met zeezicht als 

Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 39-41 m², max. 3 pers.): gelijk aan Twee-

persoonkamer Hill View, echter met zeezicht.

Junior Suite Zeezicht (ca. 70 m², max. 3 pers.): woon- en slaapgedeelte door een 

wand gescheiden met sofa. Badkamer met bad en separate douche, balkon met 

zitje en zeezicht. 

Suite Zeezicht (ca. 65-75 m², max. 4 pers.): aparte woon- en slaapkamer met 

zit- en eethoek. Badkamer met bad en balkon met ligbedden, parasol en eettafel. 

Island Pool Suite (ca. 84 m², max. 4 pers.): open plan woon- en slaapgedeelte 

met sofabedden, badkamer met bad. Groot terras met houten dek met ligstoelen 

en parasols, privézwembad en zeezicht

Pool Villa Zeezicht (ca. 101-115 m², max. 4 pers.): ruime villa met aparte woon- 

en slaapkamer, groot terras met ligstoelen, privézwembad en zeezicht. 

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug sep

Tweepersoonskamer Hill View  1213 1419 1736 1133 

Tweepersoonskamer Zeezicht  1331 1543 1937 1254 

Suite Zeezicht  2059 2271 3679 1982 

Island Pool Suite  4249 4455 6389 4168

Honeymoon: fruit, welkomstdrankje, huwelijksgeschenk, beddecoratie en badceremonie.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 27/03/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/12/20, 15% 

indien geboekt voor 28/02/21 en 10% indien geboekt voor 31/03/21.

Welkomstattentie:  welkomstdrankje en fles water op de kamer bij aankomst. 

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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KONTOKALI BAY RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

      SUPERIOR

Bungalowkamer Tuinzicht

Het Kontokali Bay Resort & Spa (officieel vijfsterren) is gebouwd op een met 

pijnbomen bebost schiereiland aan de oostkust van het eiland Corfu. Het resort 

is centraal gelegen in het plaatsje Kontokali direct aan het zandstrand. Het 

hoofdgebouw kijkt uit over het azuurblauwe water van de Ionische Zee, die het 

vasteland van de Gouvia Marina scheidt. The bungalows liggen in de zorgvuldig 

onderhouden tuinen met talrijke pijnbomen en cypressen. Een heerlijk 

rustgevend bescheiden luxe hotel waar u met het hele gezin kunt genieten 

van de vele faciliteiten en activiteiten, maar ook van de mooie natuur. Gelegen 

op slechts ca. 6 km ten zuiden van Corfu-stad. De luchthaven ligt op ca. 8 km 

afstand.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een ruime 24-uurs receptie en lobby,  een buitenzwembad 

en een kinderbad bij de miniclub. De twee zandstranden zijn via een lift bereikbaar 

en voorzien van ligbedden met parasols en strandlakens. Beide stranden bieden 

beachservice en watersportmogelijkheden. De Mini Club met een playroom, 

speeltuin en een kinderbad biedt een dagelijks activiteitenprogramma. 

De Spa beschikt over een verwarmd binnenzwembad, jacuzzi, 2 sauna’s en 

hamam, 11 behandelkamers, kapsalon en nagelstudio, entre vanaf 16 jaar. 

Verder een goed uitgeruste fitness en een tennisbaan.

U verblijft in Kontokali Bay op basis van logies/ontbijt. Halfpension is tevens 

mogelijk. Voor ontbijt en diner kunt u terecht in het buffetrestaurant Horizon. De 

Marina Food Court serveert ontbijt en lunch. Asterias verwelkomt u voor ‘fine 

dining’ en Parea op het strand is voor snacks en Griekse tapas. 

ACCOMMODATIE
Kontokali Bay heeft ín totaal 261 kamers en suites in het hoofdgebouw 

en zeven bungalowgebouwen. Silverjet biedt kamers en suites aan in de 

bungalowgebouwen, met uitzondering van de familiekamers, deze zijn zowel 

in het hoofdgebouw als de bijgebouwen beschikbaar. Alle zijn voorzien van 

airconditioning, tv, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, kluisje, badjas en slippers. 

Balkon of terras met tuinmeubelen.

Bungalowkamer Tuinzicht (ca. 26 m², max. 3 volw. + 1 kind.): bungalow kamer 

met zitje en ruim balkon op de eerste of tweede verdieping. Tevens boekbaar 

met zeezicht als Bungalowkamer Zeezicht.

Bungalowkamer Tuinzicht met zwembad (ca. 26 m², max. 4 pers.): kamer met 

zitje en terras met privézwembad en tuinzicht. 

Bungalowkamer Seafront (ca.26 m², max. 4 pers.): kamer met zithoek en ruim 

balkon op de begane grond of eerste verdieping met frontaal zeezicht.

Familiekamer Baaizicht (ca. 36 m², max. 4 pers.): ruime kamer op de vierde 

verdieping van het hoofdgebouw met zitkamer. 2 sofabanken en een door 

middel van schuifdeuren gescheiden slaapkamer. Balkon met zitje en uitzicht 

op de Marina Gouvia en de groene heuvels van Corfu. Tevens te boeken als 

Familiekamer Zeezicht, gelegen in de bungalowgebouwen en met zeezicht.

Junior Bungalowsuite Seafront met zwembad (ca. 36 m², max. 2 pers.): suite op 

de begane grond met open plan woon-/slaapgedeelte, gemeubileerd terras met 

privézwembad en zeezicht. 

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

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

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Bungalowkamer Tuinzicht  801 1010 1129 812 

Bungalowkamer Tuinzicht met zwembad  890 1159 1296 910 

Bungalowkamer Seafront  925 1296 1404 1045 

Bungalowsuite Seafront met zwembad  1247 2327 2600 1610

Extra: 1 x 15 minuten massage per volwassene per verblijf.

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 29/04/21 t/m 15/05/21 en 7=6 bij verblijf van 15/10/21 

t/m 23/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 29/04/21 t/m 23/10/21 indien geboekt voor 10/01/21 en 10% 

indien geboekt voor 31/03/21.

Welkomstattentie: 1 fles water en 1 fles wijn op de kamer bij aankomst en welkomstdrankje. Bij 

verblijf in een Suite tevens bloemen en fruit op de kamer bij aankomst.

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

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

brochure.
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PORTO ZANTE VILLAS & SPA
WELLNESS | FAMILY | HIDEAWAY 

        DELUXE

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

prestigieuze prijzen heeft gewonnen. Porto Zante heeft een adembenemend 

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

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

Griekse schilders en designmeubelen van Armani Casa en Gervasoni. 

In het 15-jarig bestaan van dit resort waren al vele royals, regeringsleiders 

en celebrities te gast. In dit unieke resort geniet u van de ultieme privacy die 

de direct aan het strand gelegen villa’s bieden. Het is ook uitermate geschikt 

als huwelijkslocatie. De verfijnde Griekse, mediterrane en Aziatische keuken, 

het sprookjesachtige wellness center, een groot scala aan activiteiten en 

persoonlijke service maken dit exclusieve verblijf tot een unieke ervaring voor 

jong en oud. Zakynthos-stad met zijn gezellige centrum ligt op ca. 15 minuten en 

het vliegveld op ca. 25 minuten rijden.

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

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

gegeven. Bij de behandelingen wordt gebruik gemaakt van natuurlijke Griekse 

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

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

apparatuur. Bij het strand worden diverse watersporten aangeboden zoals 

suppen, kanoën, waterfietsen en snorkelen. Verder is er tafeltennis, gebruik van 

een tennisbaan en minigolf in de omgeving mogelijk. 

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

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

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

van het hotel zit een manege. 

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

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

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

speciaal menu ontwikkeld. Het Maya Restaurant serveert Asian Fusion Cuisine 

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

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

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

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

roomservice.

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

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

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

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

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

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

privézwembad. Butlerservice. Reist u met kinderen dan wordt hun slaapkamer 

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

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

zwembad worden geplaatst. 

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

kitchenette, slaapkamer met kingsizebed, tweede woonkamer met sofabed en 

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

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

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

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

ca. 45 m² en privégedeelte op het strand.

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

woonkamer, eetkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en tuin met veranda en 

privézwembad van ca. 40 m². Bovenverdieping met woonkamer, slaapkamer, 

badkamer en balkon. Direct aan het strand gelegen.

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

Spa Villa maar ruimer en met privégedeelte op het strand.

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

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

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

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

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

privégedeelte op het strand.

Grand Residence (ca. 370 m², max. 8 volw. + 6 kind.): deze ruime residence bestaat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Spa Villa  5698 6296 7111 6303

ONE Royal Spa Villa  9887 10486 11557 10493 

Presidential Spa Villa (o.b.v. 4 pers.)  5698 5994 6681 5999

Grand Presidential Spa Villa (o.b.v. 4 pers.)  5698 5994 6681 5999

The Royal Infinity (o.b.v. 4 pers.)  9289 10032 10784 10039 

Imperial Spa Villa  (o.b.v. 8 pers.)  9289 10032 10784 10039 

Extra: welkomstattentie: fles champagne en fruit bij aankomst.

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

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

The Royal Infinity
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LESANTE CLASSIC HOTEL & SPA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

      SUPERIOR

Grand Suite met Jacuzzi

Lesante Classic Hotel & Spa (officieel vijfsterren) is gelegen langs de oostkust 

van het prachtige Ionische eiland Zakynthos, een paar minuten van het gezellige 

dorpje Tsilivi. Dit vijfsterren hotel is lid van “Preferred Hotels & Resorts”. Het 

is gebouwd in 2009 en biedt de gasten een luxueus verblijf met het klassieke, 

elegante ontwerp van de kamers, suites en openbare ruimtes. Met zijn “all-

about-you” ethos is een verblijf in Lesante Classic een feest voor iedereen. Het 

openbare zandstrand van Tsilivi ligt op ca.150 m loopafstand en de luchthaven 

van Zakynthos op ca. 10 km afstand. 

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

omgeven door ligbedden en parasols en een ondiepe splashpool speciaal voor 

de kleine gasten. 

Sanitas Per Aquam (afgekort met SPA) is Latijn voor “gezondheid door water”; 

dit definieert de missie van de Lesante Wellness & Spa. Gasten kunnen kiezen 

uit een verscheidenheid aan gezichtsbehandelingen, bodyscrubs, bodywraps 

en massages. Bovendien is er een hamam, een verwarmd binnenbad, 

stoombad, jacuzzi, een volledige schoonheidssalon en een fitnesscentrum met 

ultramoderne apparatuur. 

De verzorging is op basis van halfpension. Executive Chef Zisis Tsetilas 

wordt geïnspireerd door zijn Griekse afkomst en creëert menu’s met verse 

zeevruchten uit de Ionische Zee, lokaal vlees, groenten en andere producten 

(met name olijfolie, honing en rozijnen). Het Ambrosia Restaurant (in de Griekse 

mythologie voedsel van de goden) serveert ontbijt en diner. Het Neptune à la 

carte restaurant met indrukwekkende open keuken geeft u de kans om de 

chef-koks te bewonderen die bezig zijn met de bereiding van uw gerecht! In de 

Piano Lobby Bar, met een open terras (boven het zwembad) worden op speciale 

avonden live jazz of klassieke concerten gegeven. De Nectar Pool Bar verzorgt 

overdag de poolservice en serveert s ‘avonds signature cocktails. 

ACCOMMODATIE
De 119 kamers en suites, verdeeld over drie gebouwen met twee verdiepingen 

beschikken alle over airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler, kluisje, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met bad en separate douche, badjas en 

slippers. 

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met kingsizebed of 

twinbedden, sofa. Ruim balkon met tuin- of zwembadzicht.

Premium Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer 

met kingsizebed, sofa. Ruim balkon met tuin- of zwembadzicht.

Premium Executive Kamer (ca. 43 m², max. 2 volw. + 2 kind.): comfortabele 

slaapkamer met kingsizebed en woonkamer met sofa. Ruim balkon met 

zwembadzicht.

Deluxe Familie Kamer (ca. 60 m², max 2 volw. + 3 kind.): twee slaapkamers met 

verbindingsdeur. Een slaapkamer met kingsizebed en een met twinbedden en 

sofa. Twee badkamers en balkon met tuin- of zwembadzicht.

Senior Suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 2 kind.): comfortabele slaapkamer met 

kingsizebed en woonkamer met sofa. Ruim balkon met zeezicht.

Superior Suite met Jacuzzi (ca. 75 m², max. 2 volw. + 2 kind.): comfortabele 

slaapkamer met kingsizebed en woonkamer met sofa. Ruim balkon met jacuzzi 

en zwembadzicht.

Grand Suite met Jacuzzi (ca. 140 m², max. 2 volw. + 3 kind.): comfortabele 

slaapkamer met kingsizebed, eetkamer en woonkamer met sofa. Ruim balkon 

met jacuzzi. Zwembad- en zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis naar 

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer   818 1069 1178 673

Premium Deluxe Kamer  908 1153 1262 744

Deluxe Familie Kamer  1316 1861 1964 1214

Superior Suite met Jacuzzi  1294 1900 2002 1091

Vroegboekkorting: 8% bij verblijf van 29/04/21 t/m 17/10/21 indien geboekt voor 31/01/21 en 5% 

indien geboekt van 01/02/21 t/m 31/03/21.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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LESANTE BLU
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

    

Deluxe Pool Suite

Nabij het pittoreske dorpje Tragaki ligt het adults only hotel Lesante Blu. Zoals 

de naam al doet vermoeden ligt het resort aan het blauwe water van de Ionische 

Zee. Het hedendaagse ontwerp en de state-of-the-art technology komen samen 

in de stijlvol ingerichte suites die alle zeezicht hebben en vrijwel allemaal 

over een eigen zwembad beschikken. Het lidmaatschap van de prestigieuze 

Leading Hotels of the World groep staat garant voor een hoog serviceniveau. 

Het is immers ‘all-about-you’. Het gezellige centrum van Zakynthos-stad met 

boulevard en pleinen ligt op ca. 15 minuten en het vliegveld op ca. 25 minuten 

rijden. 

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

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

ligbedden en parasols. 

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

Daarnaast is er een binnenzwembad, jacuzzi, sauna, hamam en fitnesscenter 

met moderne apparatuur. Qua sport kunt u ook terecht op de tennisbaan. Het 

hotel beschikt over een eigen helikopterplatform. 

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

restaurants en bars, zodat er voor ieder moment van de dag en voor elk wat 

wils is. Gaia is het hoofdrestaurant voor ontbijt en diner in buffetvorm met 

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

serveert internationale gourmetgerechten. Gedurende de dag kunt u in de Ostria 

Pool Bar & Restaurant met Griekse en mediterrane keuken terecht voor lichte 

maaltijden, snacks en verkoelende drankjes. De sfeervolle Almyra Beach Bar is 

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

geniet u ‘s avonds met een drankje van de prachtige zonsondergang. 

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

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

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

zeezicht.

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

sofa. Ruim balkon met een fantastisch panoramisch uitzicht op zee.

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

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

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

naastliggende zwembad.

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

met een hemelbed en romantisch ingericht. Badkamer met jacuzzi en separate 

douche. Vanaf het ruime terras toegang tot zwembad van 21 m² dat door een 

laag muurtje wordt gescheiden van het naastliggende zwembad. 

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

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

en privézwembad van 28 m². 

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

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

en privézwembad van 50 m². Op de bovenverdieping slaapkamer met jacuzzi, 

badkamer en balkon.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Suite  1002 1371 1589 929

Signature Pool Suite  1129 1568 1791 1061

Honeymoon Pool Suite  1555 2019 2345 1483 

Deluxe Pool Suite  2099 2597 3089  2030

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 14/10/21 indien geboekt voor 31/01/21, en 

10% indien geboekt van 01/02/21 t/m 31/03/21.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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ZANTE MARIS SUITES
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

    

Pool Suite

Swim Up Suite

Zante Maris Suites was het eerste vijfsterrenresort op Zakynthos. Het is 

gebouwd op een heuvel omringd door olijfbomen boven de Tsilivi-baai met een 

spectaculair uitzicht over de Ionische Zee. 

De architectuur is in harmonie met de omgeving en voor de inrichting en 

decoratie van het hotel is gebruik gemaakt van voornamelijk aardetinten en 

natuurlijke materialen zoals bamboe, hout en riet. Bij binnenkomst daalt direct 

een sfeer van rust op u neer. Dit komt niet alleen vanwege de harmonieuze 

omgeving, maar ook door de uitnodigende trendy smoothie- en cocktailbar met 

een verzonken zithoek naast het zwembad. 

Tsilivi Beach (shuttleservice) ligt op ca. 1,5 km en de luchthaven van Zakynthos 

ligt op ca. 9 km afstand.

FACILITEITEN
De 24-uurs receptie is een mix van een trendy lounge en cocktailbar. Het 

zwembad wordt omgeven door een teakhouten dek, met lig- en loungebedden 

en parasols. Bij de Venus Beach Club onder aan de heuvel kunt u gratis gebruik 

maken van de ligbedden en parasols. 

De Zante Maris Spa is gespecialiseerd in ontspannende behandelingen met 

o.a. natuurlijke ingrediënten rechtstreeks uit de eigen kruidentuin. Hierdoor 

voelt u zich direct relaxter. Ook kunt u kiezen voor een massage in de 

openluchtmassagekiosk. De gekwalificeerde Spa-medewerkers staan te allen 

tijde voor u klaar om een aangepast programma naar uw wensen te creëren. 

Tevens een fitnessruimte met moderne apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halpension is tevens mogelijk. De 

chef-kok van het restaurant gebruikt zo veel mogelijk verse, lokale ingrediënten, 

zodat u kunt genieten van het beste wat de mediterrane keuken te bieden heeft 

voor zowel ontbijt als diner. Hoe smaakt perfectie? Die vraag wordt direct 

beantwoord zodra u het speciaal gemixte welkomstdrankje van de Zante Maris 

Pool Bar proeft. Deze bar fungeert als het kloppende hart van het hotel. Iedere 

woensdag worden hier proeverijen georganiseerd en iedere zaterdag een 

Zakynthiaanse avond. Ten slotte biedt het hotel 24-uurs roomservice.

ACCOMODATIE
De 45 Zante Maris-suites ademen privacy en luxe loungeruimtes completeren 

dit serene beeld. Alle suites zijn voorzien van airconditioning, tv, wifi koelkastje, 

kluisje, badjas en slippers. Balkon of terras.

Deluxe Suite (ca. 32 m², max. 2 pers.): ruime open plan suite gelegen op de 

eerste etage met balkon en zijzeezicht/zeezicht. 

Junior Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): zeer ruime open plan suite op de eerste 

etage. Badkamer met bad en separate douche. Balkon met zeezicht.

Swim Up Suite (ca. 38 m², max. 2 pers.): open plan suite op de begane grond. 

Terras met zitje en loungedek direct aan het door 6 suites gedeelde zwembad. 

Zeezicht. Tevens te boeken als Swim Up Junior Suite (ca. 43 m², max. 2 pers.) 

met een door 4 suites gedeeld verwarmd zwembad.

Pool Suite (ca. 38 m², max. 2 pers.): open plan suite op de begane grond met groot 

terras (15 m²) met zitje en loungebed en privézwembad (27 m²) met zeezicht. 

Honeymoon Suite (ca. 65 m², max. 2 pers.): moderne open plan suite met groot 

terras (35 m²) en privézwembad (50 m²) met zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug sep

Deluxe Suite   1195 1343 1630 1204 

Junior Suite  1295 1494 1791 1351 

Swim Up Suite   1392 1623 1965 1258 

Pool Suite   1491 1845 2215 1655

Vroegboekkorting: 8% bij verblijf van 01/05/21 t/m 07/10/21 indien geboekt voor 31/03/21.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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OLEA ALL SUITE HOTEL
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

    

Junior Suite zwembadzicht

Het trendy en hippe Olea All Suite Hotel ligt boven Tsilivi op de heuvel tussen de 

olijfbomen met schitterend uitzicht over de Ionische Zee en het achterland van 

Zakynthos. Olea is een bijzondere combinatie van water, land en lucht, gebouwd 

met natuurlijke materialen die perfect in harmonie zijn met de omgeving. Olea 

All Suite Hotel opende voor het eerst in 2018 de deuren en heeft in datzelfde jaar 

een award gewonnen voor ‘Best Interior Design’. Het hotel heeft een bijzonder 

design dat aan de Malediven doet denken. Met veel Swim Up Watersuites gelegen 

in ruime zwembaden met grote houten zonnedekken waarop dikke matrassen 

zijn geplaatst om in alle comfort van de zon te genieten. Kinderen zijn welkom 

vanaf 12 jaar. Shuttleservice naar het zandstrand van Tsilivi. De luchthaven van 

Zakynthos ligt op ca. 8,5 km afstand.

FACILITEITEN
In het hoofdgebouw bevindt zich de 24-uurs receptie, lobby, bar en restaurant 

met brede veranda’s. Het resort heeft in totaal 4.000 m² aan privé- en openbare 

zwembaden die ook op verschillende niveaus gebouwd zijn waaraan de Swim 

Up Suites en de bar liggen met ligbedden en parasols. Bij de Venus Beach Club 

(shuttleservice) onder aan de heuvel aan het zandstrand van Tsilivi kunt u 

kosteloos gebruik maken van de ligbedden en parasols. 

De uitgebreide Olea Spa strekt zich uit over 300 m² met een zeer uitgebreid 

assortiment aan behandelingen, therapieën en massages. Verder een 

fitnessruimte, beautysalon, manicure & pedicure en een yogaplatform. 

In de boetieks kunt u terecht voor resortkleding, bijoux en traditionele lokale 

producten. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Voor culinair genot kunt u kiezen 

uit het Omikron buffetrestaurant voor ontbijt en diner, Cocoon Restobar voor 

vruchtensappen en lichte snacks voor lunch en diner en Flow Dine & Wine met 

een creatieve mediterrane keuken voor à la carte diner. Het immens populaire 

en trendy Atheense Restaurant Pacifico by Nikkei is de samenwerking met 

Oleo aangegaan en serveert Peruviaanse specialiteiten bereid met Japanse 

technieken. De O Bar serveert heerlijke Griekse en internationale wijnen en de  

F Bar is voor lokale wijnen en overheerlijke cocktails.

ACCOMMODATIE
De decoratie van de suites is vooral met veel lichtgekleurd hout, bamboe matten 

en natuurlijke materialen met grote ramen waardoor er veel lichtinval is. Alle 93 

suites van Olea hebben een balkon of terras en beschikken over airconditioning, 

minibar, tv, koelkastje, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje, badjas en slippers en 

24-uurs roomservice. 

Junior Suite Landzicht (ca. 36 m², max. 2 pers.): open plan suite met 

tweepersoonsbed en sofabed. Balkon (15 m²) en landzicht. Ook boekbaar met 

zwembadzicht en zeezicht. 

Superior Swim Up Suite Landzicht (ca. 36 m², max. 3 pers.): open plan suite 

met een terras (15 m²) grenzend aan een gedeeld zwembad en landzicht. Ook 

boekbaar met zwembadzicht.

Superior Water Suite Zwembadzicht (ca. 38 m², max. 3 pers.): terras (15 m²) met 

loungebedden grenzend aan het gedeelde zwembad.

Executive Pool Suite Sunset (ca. 40 m², max. 3 pers.): ruime open plan suite met 

een terras (18 m²) en infinitypool (25 m² ) op de begane grond met landzicht. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun jul okt

Junior Suite Landzicht   1169 1372 1777 1100

Junior Suite Zeezicht  1351 1564 1986 1278

Superior Swim Up Suite Landzicht   1482 1699 2110 1409

Superior Water Suite Zwembadzicht  1669 1892 2307 1600

Executive Suite Private Pool Sunset  1752 1975 2390 1683

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/05/21 t/m 12/10/21 indien geboekt voor 28/02/21 en 10% 

indien geboekt van 01/03/21 t/m 30/04/21.

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

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

AUTOHUUR

De hotels op Kreta bieden wij inclusief privé-

transfers aan. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 

voor een huurauto of voor een paar dagen een auto 

huren en deze bij uw hotel laten afleveren.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP KRETA HEEFT VOORAL HET DAIOS COVE 

LUXURY RESORT & VILLAS ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 198

Overblijfselen van de klassieke Kretenzer 

beschaving zijn nog steeds te bewonderen in de 

paleizen van Knossos, Phaestos, Malia en Zakros. In 

het westen vindt u de alom bekende, 18 kilometer 

lange Samaria-kloof. In het 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 

schiereiland Rodopou nabij het dorpje Kolymbari 

selecteerden wij het mooie vakantieresort Avra 

Imperial aan de baai van Kolymbari. Iets buiten 

de stad Chania bieden wij u het adults only hotel 

Domes Noruz gelegen aan een fraai zandstrand 

Halverwege Chania en Rethymno ligt Georgioupolis 

gelegen aan een prachtig lang zandstrand met op 

de achtergrond de Lefki Ori (Witte Bergen). Nabij 

Georgioupolis kozen wij voor het adults only Pepper 

Sea Club Hotel en het familieresort Anemos Luxury 

Grand Resort.

Zo’n dertig kilometer ten oosten van de luchthaven 

van Heraklion aan de noordkust, bevindt zicht 

tussen Chersonissos en Stalis het prestigieuze 

Nana Princess Hotel met luxe suites en villa’s.

Qua accommodatie biedt de badplaats Elounda 

aan de noord-oostkust de meeste luxe resorts. Wij 

selecteerden hier voor u de Elounda Gulf Villa’s & 

Suites waar privacy en persoonlijke service hoog 

in het vaandel staan. Op 3 kilometer van Elounda 

bij het plaatsje Plaka bekend van de serie To Nisi 

(Het Eiland) over het voormalige lepra eiland  

Spinalonga, ligt Blue Palace Resort & Spa. 

In de omgeving van het gezellige Agios Nikolaos, 

ca. 15 kilometer ten zuiden van Elounda, ligt het 

welbekende St. Nicolas Bay Resort. 

Daios Cove Luxury Resort & Villas ligt in de baai 

van Daios,  zo’n 7 kilometer zuidwaarts van Agios 

Nikolaos. 

Agios Nikolaos

Elounda
Rethymnon

Chania

Heraklion
ChersonissosGeorgioupolis

Elounda Gulf Villa

St. Nicolas Bay Daios
Cove

Pepper
Sea Club

Blue Palace

Domes
Noruz

Nana
Princess

Avra
Imperial

Anemos

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

Dagtemperatuur in °C  13  14  15  17  21  24  26  27  25  21  18  15

Watertemperatuur in °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Zonne-uren per dag  3  4  6  8  10  12  13  12  10  7  6  4

Dagen met enige neerslag  9  6  6  4  3  1  1  1  1  4  7  9

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft een rijk cultureel verleden en door de ligging geniet het een prachtig 

klimaat. In het binnenland zijn er indrukwekkende bergketens, terwijl u langs de kust prachtige baaien en heerlijke stranden vindt.

Chania, Kreta



193 - SILVERJET VAKANTIES

Chania | Kreta | GRIEKENLAND

DOMES NORUZ CHANIA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | DESIGN

    

Upbeat Retreat Zeezicht

Noruz Chania. De architectuur van dit trendy adults only hotel vindt zijn 

oorsprong in het Venetiaanse arsenaal aan de haven van Chania die zich op ca. 

3,5 km afstand bevindt. In de kleurzetting komen de natuurlijke tinten van het 

zand en de rotsen herkenbaar terug. Op loopafstand vindt u langs het strand 

vele gezellige restaurants en bars. Het glorierijke verleden van Kreta en de 

hedendaagse gastvrijheid vormen hier een goede combinatie. De luchthaven 

van Chania ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Karakteristieke entree met receptie en lobbybar. Twee zwembaden omringd 

door zonneterrassen met ligbedden en parasols. Ook op het strand zijn 

ligbedden, parasols en tevens beachservice. De Soma Spa met groot binnenbad 

is een luxe oase van rust en biedt een grote keuze aan lichaamsbehandelingen 

en massages. Verder is er een ‘al fresco’ fitnessruimte met moderne apparatuur. 

De wandelboulevard langs het strand leent zich ook uitstekend voor joggen. 

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

is een dynamisch en modern all-day-dining restaurant. De nadruk ligt op het 

gebruik van lokale ingrediënten, welke zoveel mogelijk organisch zijn gekweekt. 

Het fraaie terras bij het strand is een ideale setting voor een romantisch diner. 

De Raw Bar bij het zwembad serveert koele dranken en snacks gedurende de 

dag. Na zonsondergang wordt het omgetoverd tot een sushi & cocktail bar. De 

N Bar in de lobby staat bekend om zijn goede selectie gin en cognac. 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 83 kamers en suites hebben een trendy inrichting en beschikken over 

een queenbed of 2 eenpersoonsbedden, airconditioning, plafondventilator, 

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

douche. Terras of balkon. 

Upbeat Retreat zwembadzicht (ca. 55 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met 

balkon of terras met loungebank, ligbad, plungepool en zicht op het zwembad.

Upbeat Retreat zeezicht (ca. 55 m², max. 2 volw.): fraaie kamer met balkon of 

terras met loungebank, ligbad, plungepool en zeezicht.

Wellness Loft Zwembadzicht (ca. 75 m², max. 4 volw.): stijlvolle suite met op 

de begane grond een slaapkamer met en suite badkamer en ruim terras met 

loungebank, jacuzzi en zwembadzicht. Open loft met sofabed en badkamer.

Sublime Loft Zeezicht (ca. 75 m², max. 4 volw.): suite met op de begane grond 

een slaapkamer met en suite badkamer en ruim terras met loungebank, ligbad, 

plungepool en zeezicht. Open loft met sofabed en badkamer. 

Pure Haven (ca. 55 m², max. 2 volw.): open plan woon-/slaapkamer met kingbed,  

zithoek, groot terras met ligbad en privézwembad. Gelegen bij het strand en met  

frontaal zeezicht.

Absolute Haven (ca. 85 m², max. 4 volw.): ruime suite met op de begane grond 

een woonkamer met sofabed, badkamer en terras met groot privézwembad. 

Open loft met queenbed en badkamer. Gelegen bij het strand en met  frontaal 

zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Upbeat Retreat Zwembadzicht  1522 1562 1917 1401

Upbeat Retreat Zeezicht  1691 1830 2237 1570

Wellness Loft Zwembadzicht  1782 1873 2284 1661 

Sublime Loft Zeezicht  1990 2266 2782 1869

Pure Haven  2284 2660 3187 2163

Absolute Haven  2932 3452 4257 2811

Mealupgrade: 1 x diner in een restaurant in het oude centrum van Chania, excl. transfers en excl 

drankjes,  bij verblijf van min. 7 nachten op basis van halfpension.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 27/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/12/20, 20% 

indien geboekt voor 31/01/21 en 15% indien geboekt voor 28/02/21.

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

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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GRIEKENLAND | Kreta | Georgioupolis

PEPPER SEA CLUB HOTEL 
ADULTS ONLY | BOUTIQUE 

       

Superior Junior Suite met zwembad Beach

Pepper Sea Club Hotel is compleet gerenoveerd en opent haar deuren in 

mei 2020. Dit adults only lifestyle hotel (vanaf 16 jaar) is van buiten wit met 

mooie lichthouten details en binnen in bohemian stijl ingericht. Een prachtige 

combinatie die het hotel een hippe en trendy uitstraling geeft. Pepper Sea Club 

Hotel ligt aan het langgerekte zandstrand van Kournas nabij Georgioupolis 

halverwege Chania en Rethymnon. Op de achtergrond ligt de Lefki Ori (Witte 

Bergen). Het enige zoetwatermeer van het eiland ‘Lake Kournas’ ligt in het 

achterliggende heuvellandschap en is een bezoek te voet of per fiets zeker 

waard. Het gezellig drukke plaatsje Georgioupolis met vele winkeltjes, taverna’s 

en bars ligt op ca. 5 km, Rethymnon op ca. 16 km en de luchthaven van Chania 

op ca. 39 km.

FACILITEITEN
Hippe lobby met 24-uurs receptie, zitjes en veel planten. Zowel aan de voorzijde 

als aan de achterzijde van het hotel liggen grote vijvers en zwembaden. Het 

180 m² grote zwembad is omringd door houten ligbedden met parasols. In het 

zwembad bevindt zich een eilandje waar u heerlijk kunt genieten van de zon of 

een drankje. Uiteraard zijn er op het zandstrand dezelfde ligbedden met dikke 

kussens en parasols. Er is een bescheiden overdekte fitnessruimte en een 

buitenruimte voor yoga- en pilateslessen. U kunt fietsen huren om de omgeving 

te verkennen.

De moderne Spa is uitgerust met een stoombad, sauna en behandelkamers. Er 

is een keuze uit gezichts- en schoon heidsbehandelingen en massages (tegen 

betaling) voor een juiste balans tussen lichaam en geest. Verder een manicure 

& pedicure. 

De verzorging is op basis van halfpension. Ontbijt en diner in buffetvorm en live 

cooking in het hoofdrestaurant. In het à la carte Beach Front restaurant direct 

aan het strand worden vooral Kretenzer gerechten met lokale producten bereid. 

Liefhebbers van verse vis kunnen zich tegoed doen aan culinaire creaties met 

als basis de vangst van de dag. De Chill Out Beach Front Bar is gelegen op 

de eerste etage van het Beach Front gebouw, De Wet Pool Bar ligt naast het 

zwembad. Snacks worden van 10.00-22.00 uur geserveerd bij het zwembad of 

op het strand.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 95 trendy kamers en suites in bohemian stijl. Alle zijn 

voorzien van airconditioning, kluisje, led-tv, minibar (tegen betaling), koffie-/

theezetfaciliteiten en Nespresso-apparaat met 2 capsules per dag. Badkamer 

met inloopdouche, haardroger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje. 

Tweepersoonskamer Tuinzicht (ca. 19-24 m²,  max. 2 volw.): kamer met 

kingsizebed of twinbeds. Balkon met tuinzicht. Tevens te boeken als 

Tweepersoonskamer  Zijzeezicht of Tweepersoonkamer Zeezicht.

Superior Junior Suite privézwembad (ca. 24-30 m², max. 3 volw.): ruime suite 

met open plan woon-/slaapkamer, terras met zitje, loungebed en privézwembad. 

In voor- en naseizoen is het zwembad verwarmbaar.

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

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

luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Tweepersoonskamer Tuinzicht  1072 1124 1372 886 

Tweepersoonskamer Zijzeezicht  1089 1134 1389 896 

Tweepersoonskamer Zeezicht  1120 1172 1420 934 

Superior Junior Suite gedeeld zwembad   1188 1240 1488 996 

Superior Junior Suite privézwembad   1456 1501 1756 1263

.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 24/04/21 t/m 30/10/21 indien geboekt voor 31/12/20; 20% 

indien geboekt van 01/01/21 t/m 28/02/21 en 15% indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21

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

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Georgioupolis | Kreta | GRIEKENLAND

ANEMOS LUXURY GRAND RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

    

Deluxe Kamer Privézwembad

Het Anemos Luxury Grand Resort is gelegen aan het mooie goudkleurige 

zandstrand van Kournas Beach nabij Georgioupolis, halverwege Chania en 

Rethymnon. Dit aangename hotel is in mediterrane stijl gebouwd rond een 

netwerk van zwembaden, met veel faciliteiten en activiteiten met op de 

achtergrond de Lefki Ori (Witte Bergen). Het enige zoetwatermeer van het eiland 

‘Lake Kournas’ in het achterliggende heuvellandschap is zeker een bezoek te 

voet of per fiets waard. Een ideaal resort om met de hele familie te genieten van 

een welverdiende zonvakantie. Het gezellig drukke plaatsje Georgioupolis met 

vele winkeltjes, taverna’s en bars ligt op ca. 2,5 km en de luchthaven van Chania 

op ca. 39 km afstand.

FACILITEITEN
De lobby heeft een hoog plafond met grote ramen met veel lichtinval, een 

neoklassieke inrichting en diverse boetiekjes. Fitnessruimte met moderne 

apparatuur en dagelijks pilates- en yogalessen voor volwassenen. Verder een 

tennisbaan, tafeltennis, beachvolley, beach soccer. Voor de kleine gasten is er 

de 1.000 m² grote kinderclub met kinderzwembad met gliijbanen, speeltuin, 

playroom, kinderbioscoop en minidisco. 

De Aura Spa is in oosterse stijl gebouwd met als thema ‘water’. Tot de 

uitgebreide faciliteiten van de Spa behoren o.a. een binnenzwembad, jacuzzi, 

sauna, hamam en massage- en behandelkamers. Voorts een beautycenter en 

manicure & pedicure. 

De verzorging is op basis van halfpension in het buffetrestaurant Meltemi 

waar de chefs naast de lokale Kretenzer specialiteiten een ruime keus aan 

organische, vegetarische, glutenvrije en gezonde lichte gerechten bereiden. De 

vijf specialiteitenrestaurants zijn Levantes voor Grieks à la carte, Ostria Italiaans 

restaurant, Kaze met een chique decoratie en orientaalse sfeer voor exotische 

Aziatische specialiteiten en Sirocco aan het strand voor vis- en zeevruchten. De 

Brasserie ligt naast het zwembad met een lokale en mediterrane keuken van 

‘finger food’ tot hoofdgerechten. Private dining mogelijk. De bars Aeolus naast 

de receptie, Zephyrus bij het zwembad en Sirocco aan het strand serveren naast 

drankjes ook snacks. Notos Champagnes & Cocktails Roof Bar heeft zijn eigen 

mixologist.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 300 sfeervol in neoklassieke stijl ingerichte kamers en suites, 

alle voorzien van airconditioning, kluisje, led-tv, minibar, strijkfaciliteiten en 

koffie-/theezetfaciliteiten, Nespresso-apparaat. Badkamer met bad/douche, 

haar droger, slippers en badjassen. 

Deluxe Kamer Bergzicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruime kamer met kingsizebed 

of twinbeds. Balkon en zicht op de bergen. Ook boekbaar met zeezicht.

Deluxe Kamer gedeeld zwembad (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruime kamer met 

kingsizebed of twinbeds. Terras en gedeeld zwembad. Met berg- of zeezicht

Deluxe Kamer Privézwembad (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruime kamer met 

kingsizebed of twinbeds. Terras met privézwembad. Met berg- of zeezicht

Deluxe Familiekamer Tuinzicht (ca. 60 m², max. 4 pers.): twee slaapkamers een 

met kingbed en een met twinbeds. Twee badkamers en balkon met bergzicht. 

Deluxe Familiekamer Privézwembad (ca. 60 m², max. 4 pers.): twee slaapkamers 

waarvan een met kingsizebed en een met twinbeds. Twee badkamers en terras 

met privézwembad. Bergzicht.

Deluxe Pool Suite (ca. 65 m², max. 4 pers.): woonkamer met 2 sofabedden, 

slaapkamer met kingsizebed en terras met privézwembad. Berg- of zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Bergzicht  1103 1134 1389 914 

Deluxe Kamer Privézwembad  1387 1418 1666 1193

Deluxe Familiekamer Tuinzicht  1314 1518 1865 1144

Deluxe Pool Suite  1530 1686 2008 1353

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 24/04/21 t/m 30/10/21 indien geboekt voor 31/12/20; 20% 

indien geboekt van 01/01/21 t/m 28/02/21 en 15% indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21.

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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GRIEKENLAND | Kreta | Kolymbari/Chania

AVRA IMPERIAL
 FAMILY | WELLNESS

      

Superior Kamer Privézwembad

Het Avra Imperial hotel is een groots vakantieresort met een prachtige ligging 

aan de pittoreske baai van Kolymbari aan het begin van het schiereiland 

Rodopou. De unieke architectonische vormgeving van het hotel, brengen stijl, 

luxe en comfort samen in een ideale omgeving. Het hotel bestaat uit twee 

gedeeltes die via een loopbrug met elkaar verbonden zijn. . Avra Imperial is 

uitstekend geschikt voor gezinnen met kinderen. Het gezellige dorpje Kolymbari 

met diverse winkeltjes en (vis)taverna´s aan de waterkant ligt op loopafstand 

van het hotel. De luchthaven van Chania ligt op ca. 45 km.

FACILITEITEN
Lobby met receptie, lounge en winkels. Glass-pool met een glazen zijwand aan 

de ene kant een een laag instapgedeelte aan de andere kant waar kinderen 

lekker kunnen plonzen onder toezicht van de ouders. Daarnaast een tweede, 

kleiner zwembad en in het andere deel een derde zwembad met aangrenzend 

een kinderbad. De zwembaden zijn omgeven door terrassen met ligstoelen 

en parasols. Voorts een speelplaats met een kinderbadje. Kidsclub met veel 

activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Op het (kiezel)strand, bekroond 

met de blauwe vlag, zijn de ligbedden en parasols ook gratis. De LUXURY SPA 

by APIVITA, een state-of-the-art wellnesscenter (ca. 1.900m²) met indoorpool 

met hydromassage, jacuzzi, sauna en hamam. Tegen betaling zijn er diverse 

lichaams- en gezichtsbehandelingen, massages, en therapieën. Beauty- en 

kapsalon. Fitnessruimte met aparte ruimte voor aerobics. Verder zijn er twee 

tennisbanen (verlichting tegen betaling), tafeltennis en poolbiljart. De verzorging 

is op basis van halfpension. Basilico is een buffet res taurant met groot terras 

voor ontbijt, lunch en diner. In het buffetrestaurant Xatheri geniet u van een 

Kretense ontbijtervaring met lokale produkten, geopend voor diner. Taverna 

Origano voor een lichte à la carte lunch aan het zwembad. Het elegante en 

romantische Al Fresco restaurant aan het zwembad voor à la carte diner met 

Italiaanse specialiteiten. Het Aziatisch à la carte restaurant Blue Dong ligt aan 

het zwembad met een sushibar en oosterse gerechten voor diner. In de diverse 

bars kunt u terecht voor een verfrissende cocktail of een heerlijke gin-tonic. Le 

Bar in de lobby is de plaats voor een aperitief (‘s avonds met live pianomuziek). 

In de Aura poolbars bij 2 zwembaden geiet u van heerlijke cocktails, snacks en 

drankjes. Bij de Blu Beach Bar kunt u genieten van een verfrissend drankje of 

heerlijke cocktail met uitzicht op de baai. 

ACCOMMODATIE
De 328 moderne kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, kluisje, 

koelkastje, flatscreen-tv en wifi. Comfortabele badkamer met bad, separate 

hydromassagedouche, en haardroger. Balkon of terras met zitje.

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca. 32 m², max. 3 pers.) comfortabele kamer met zitje, 

2 bedden of kingsizebed. Badkamer met bad en separate douche. Ook te boeken 

met zwembadzicht. 

Deluxe Kamer gedeeld zwembad (ca. 32 m², max. 3 pers.) kamer met zitje, 

2 bedden of kingsizebed. Badkamer met douche en terras met zitje 

en ligbedden. Uitzicht op gedeeld zwembad en tuin. 

Deluxe Kamer privézwembad (ca. 32 m², max. 3 pers.) kamer met zitje, 2 bedden 

of kingsizebed. Badkamer met en terras met ligbedden. Tuin- of zwembadzicht. 

Superior Kamer privézwembad (ca. 37 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met 2 bedden of kingsizebed, zitgedeelte met sofa, koffie-/theezetfaciliteiten 

led-tv, badkamer met bad en separate douche en groot terras met loungebedden. 

Familie Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): kamer met kingsizebed en 

woonkamer met 2 sofabedden, afgescheiden door een glazen wand. 2 led-tv’s, 

waterkoker, badkamer met bad en douche, uitzicht op zwembad. 

Voor Suites raadpleeg onze website.

Indicatieprijzen p.p.inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Cha-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Tuinzicht  946 984 1254 884 

Deluxe Kamer gedeeld zwembad  1083 1121 1453 1016

Deluxe Kamer Privézwembad  1115 1190 1515 1058 

Superior Kamer Privézwembad  1214 1290 1622 1157

   

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 22/04/21 t/m 24/10/21 indien geboekt voor 31/12/20, 20% 

indien geboekt voor 28/02/21 en 10% indien geboekt voor 31/03/21.

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

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Agios Nikolaos | Kreta | GRIEKENLAND

ST.NICOLAS BAY RESORT
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

    

Classic Suite 1 slaapkamer

St. Nicolas Bay Resort is gelegen op een schiereiland dat wordt omringd door het 

helderblauwe water van de Mirabello-baai. Het resort heeft een intieme sfeer en 

karakteristieke uitstraling. De kamers en suites, opgetrokken in natuursteen, 

liggen verspreid in kleurrijke tuinen met palmbomen en kijken alle uit op zee. 

Op ca. 2 km afstand bevindt zich de levendige vissersplaats Agios Nikolaos. De 

luchthaven van Heraklion ligt op ca. 45 minuten rijden.

FACILITEITEN
Lobby met receptie en lounge. Verder een kiosk, boetiek en kunstgalerie. 

Centraal in het resort vindt u 2 zwembaden (zeewater) met kinderbad 

en zonneterras. Op het kleine zandstrand bevinden zich ligbedden en 

parasols. Er zijn meerdere zonneplateaus direct aan het water en het 

watersportcenter biedt diverse watersporten en duikcursussen. De miniclub 

(4-11 jaar) heeft een activiteitenprogramma voor de jongste gasten.  

In de Poseidon Spa wordt gebruik gemaakt van Elemis en Cinqu Mondes-

producten; kom geheel tot rust tijdens een thalassotherapie of laat u verwennen 

tijdens een schoonheidsbehandeling. Verder beschikt de Spa over een 

verwarmd binnenbad met hydrojets, stoombad en sauna. Klein fitnesscenter 

met moderne apparatuur. De verzorging is op basis van halfpension. The 

Club House: ontbijtrestaurant (buffet) met terras. Blue Bay: trendy à la carte 

restaurant bij strand en zwembad. Hier serveert men mediterrane en Aziatische 

gerechten voor de lunch. Tevens snacks en drankjes overdag. Minotaure: ‘fine 

dining’ restaurant bij het zwembad met een uitgebreide selectie aan Griekse 

en internationale wijnen. Labyrinthos: buffetrestaurant met showcooking. Greek 

Kafenion: à la carte diner met traditionele Griekse gerechten en visspecialiteiten. 

Bonatsa Bar: bij het strand voor cocktails en andere drankjes.

ACCOMMODATIE
Alle 115 kamers, suites en villa’s zijn ingericht in mediterrane sfeer en voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat en minibar. Kingsizebed 

of 2 bedden, hoofdkussenmenu. Badkamer met bad en/of douche, haardroger, 

badjas en slippers. Balkon of terras met zeezicht. De Thalassa Villa’s zijn 

gelegen in een apart gedeelte naast het hotel. 

Classic Kamer (ca. 29 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met 

zitgedeelte en schrijftafel. Gedeeltelijk zeezicht. 

Classic Suite - 1 slaapkamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met 

schrijftafel en separate slaapkamer. Met zeezicht.

Classic Pool Studio Seafront (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind.): open plan woon-/ 

slaapkamer, badkamer met bad en separate douche. Terras met ligbedden, 

privézwembad van ca. 30 m². Zeezicht.

Club Pool Studio Seafront (ca. 40-53 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan woon-/

slaapkamer, badkamer met jacuzzi en separate douche. Terras van ca. 35-60 m² 

met ligbedden, zitje en privézwembad van ca. 40 m² met zeezicht.

Thalassa Pool Villa (ca. 155 m², max. 5 pers.): villa bestaand uit een grote 

woonkamer met keuken, slaapkamer met queenbed en en-suite badkamer, 

tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden en een kleine slaapkamer 

met eenpersoonsbed en aparte badkamer. Grote tuin met terras, ligbedden en 

privézwembad van ca. 55 m². Vanuit de tuin, via een trapje, toegang tot de zee.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Classic Kamer  1458 1535 1781 2060 

Classic Pool Studio Seafront  3068 3862 4677 3582

Club Pool Studio Seafront  3317 4123 4808 3850

Thalassa Pool Villa (o.b.v. 5 pers.)  1795 2139 2813 2400

Extra: €80,- resort credit per kamer per verblijf bij aankomst op 22/04/21 t/m 05/06/21. €200,- re-

sort credit per kamer per verblijf +1 x anti stress behandeling in de Spa bij aankomst op 22/04/21 

t/m 26/10/21 bij verblijf in een Villa.

Honeymoon: mousserende wijn, bloemen, fuit, 1 x diner tijdens verblijf en 1 gratis massage.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 22/04/21 t/m 26/10/21 indien geboekt voor 31/01/21, 20% 

indien geboekt van 01/02/21 t/m 28/02/21 en 15% indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21.

Welkomstattentie:  welkomstattentie op de kamer bij aankomst.

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

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



198 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND | Kreta | Agios Nikolaos

DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS
ACTIVE | WELLNESS

       

Deluxe Junior Pool Suite

Het exclusieve Daios Cove is een resort van wereldklasse, genesteld tegen een 

heuvel in de afgelegen baai van Daios, ca. 7 km ten zuiden van Agios Nikolaos. 

De luchthaven van Heraklion op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie en lounge met terras. Groot verwarmd zout-

waterzwembad met kindergedeelte, terras, ligbedden, parasols en poolbar. 

Fraai privézandstrand met ligbedden, parasols en beachservice. Diverse 

watersportmogelijkheden, 2 tennisbanen en winkeltjes. Voor de jongsten 

is er  de kidsclub (4 maanden t/m 11 jaar).  De Spa met overdekt zwembad, 

sauna, stoombad, fitnessruimte, kapsalon, manicure en pedicure. Hier kunt u 

ook terecht voor diverse lichaamsbehandelingen.Tevens yoga en pilates. De 

verzorging is op basis van halfpension. In een Suite of Villa verblijft u op basis van 

all-inclusive. In restaurant Pangea worden een uitgebreid ontbijtbuffet en diner 

met themabuffetten geserveerd. De Taverna voorziet in Griekse en Kretense 

specialiteiten voor lunch en diner. Het Ocean Restaurant biedt Italiaanse à la 

carte gerechten voor het diner. Lichte maaltijden, snacks en drankjes vindt u in 

de Beach Bar. De Ocean Bar bij het zwembad en de loungebar Crystal Box met 

terras bieden tropische cocktails en andere drankjes. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 290 modern ingerichte kamers, suites en villa’s bieden uitzicht op zee en 

beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-theezetfaciliteiten, 

iPod-dockingstation, kluisje en balkon of terras met zitje en loungebank. 

Badkamer met bad en aparte (regen)douche. De villa’s zijn gelegen nabij de 

zee en beschikken over een verwarmbaar privézwembad met zeewater. Gasten 

die verblijven in deze villa’s kunnen gebruik maken van de Cove Club Service: 

Deze bestaat uit ontbijt in het restaurant Ocean Club, een exclusief gedeelte 

op het strand, conciërgeservice, voorrang bij reserveringen voor de à la carte 

restaurants en welkomstgeschenk voor de kinderen. Het is ook mogelijk om het 

All-Inclusive Residents Club pakket bij te boeken.

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): Open plan woon-/slaapkamer met 

sofabank. Balkon met zitje, sofa en zeezicht. 

Deluxe Pool Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

tafel en sofabank. Vanaf het ruime terras toegang tot zwembad van 18 m² dat 

door een laag muurtje wordt gescheiden van het naastliggende zwembad. 

Premium Junior Pool Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): open plan woon-/

slaapkamer met zeezicht. Ruim terras met sofa, ligbedden en een privézwembad 

van 21 m². 

Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): woonkamer met 

eet- en zithoek, slaapkamer met en suite badkamer. Groot terras met ligbedden 

en zeezicht. 

Pool Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jaar): woonkamer 

met eet- en zithoek en schrijftafel, slaapkamer met en suite badkamer. Terras 

met zitje en ligbedden en privézwembad van 21 m². 

Premium Suite (ca. 84 m², max. 4 pers.): slaapkamer met kingsizebed, 

woonkamer met sofabed, eethoek. Ruim balkon of terras met ligbedden en 

zeezicht. Veel extra`s voor kinderen of babies zoals een babyfoon, babybadje, 

kinderstoel, kinderbestek en welkomstgeschenk voor de kinderen. Voor een 

beschrijving van de villa’s verwijzen wij u naar onze website.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (kamers) of 

all-inclusive(suites en villa’s), vliegreis van en naar Heraklion, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1278 1788 1982 2110 

Premium Junior Pool Suite  2226 3272 3342 3051

Suite  2354 3414 3541 3178

Premium Suite  2575 3658 4207 3407

   

Honeymoon:  mousserende wijn, fruit en bloemendecoratie op het bed bij aankomst. Mealupgrade: 

upgrade naar All Inclusive Residents Club bij verblijf van 30/03/21 t/m 31/10/21.  Niet geldig voor 

Deluxe kamers. Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 30/03/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 

31/12/20; 25% indien geboekt van 01/01/21 t/m 31/01/21; 20% indien geboekt van 01/02/21 t/m 

28/02/21 en 15% indien geboekt van 01/03/21 t/m 31/03/21. 

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

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



199 - SILVERJET VAKANTIES

Chersonissos | Kreta | GRIEKLAND

NANA PRINCESS SUITES, VILLAS & SPA
FAMILY | WELLNESS

      

Deluxe Junior Suite

Het prestigieuze, luxe hotel Nana Princess heeft een unieke ligging direct aan 

het privéstrand. Alle moderne, luxueuze suites en villa’s hebben een eigen 

zwembad of whirlpool met terras. Heraklion ligt op ca. 25 km.

FACILITEITEN
Entree met comfortabel ingerichte lounge, receptie en winkels. Het zwembad 

ligt in de tuin aan zee en is omgeven door een terras, ligbedden en parasols. 

In het Royal Spa & Wellness Center bevindt zich de Royal Wellness Club met 

hamam, sauna en diverse behandelkamers. Tevens een ruime keuze aan 

schoonheidsbehande lingen, massages en holistische therapieën. Uw conditie 

houdt u op peil in de Royal Fitness Club hier bevindt zich tevens een indoorpool, 

mogelijkheid, kapsalon, manicure & pedicure. U verblijft op basis van logies/

ontbijt. Halfpension en Dine Around mogelijk. Het hoofdrestaurant Carpe Diem 

is voor ontbijtbuffet met showcooking en à la carte diner. Bij Dine Around 

heeft u de keuze uit de restaurants ‘Meat in Point’ en ‘Eternal Blue’ waar u een 

4-gangenmenu kunt kiezen van de kaart. Meat in Point restaurant is gelegen 

nabij het zwembad voor à la carte lunch, snacks en à la carte gourmetdiner 

met Griekse en internationale gerechten; Eternal Blue voor à la carte diner met 

verse vis en sushi’. De 3 bars zijn: Artemis Lounge Main Bar in het hoofdgebouw, 

de Breeze Poolbar bij het zwembad, de Sea & Sand Beach Bar aan het strand.

ACCOMMODATIE
De 112 stijlvolle suites en villa’s bieden veel luxe en comfort. Ze zijn voorzien 

van kingsizebedden, airconditioning, kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, 

Nespresso-apparaat, flatscreen-tv, elektrisch bedienbare gordijnen, 

strijkfaciliteiten en wifi. Badkamer met bad en douche, gastentoilet, haardroger, 

badjassen en slippers. Alle suites en villa’s hebben zeezicht en beschikken over 

een privézwembad of whirlpool. Het water in de privézwembaden en whirlpools 

is verwarmd tot 22 °C, hetgeen tegen betaling kan worden verhoogd tot 29 °C. 

Terras met ligbedden en zitje.

Deluxe Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): comfortabele suite met open plan 

woon-/slaapkamer. Badkamer met bad en douche. Privézwembad (ca. 19 m²). 

Harmony Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): zeer ruime open plan suite met 

zithoek en kingsizebed, een fitnessruimte met diverse apparaten en inloopkast. 

Badkamer met bad en douche en separaat toilet. Whirlpool (ca. 4 m²). 

Premium Energy Suite (ca. 82 m², max. 3 pers.): open plan suite met zithoek en 

kingsizebed. Fitnessruimte met diverse apparaten. Inloopkast, badkamer met 

bad en douche en separaat toilet. Privézwembad (ca. 25 m²). 

Executive Fitness Suite (ca. 81-88 m², max. 3 pers.) fraaie suite in open plan 

met zitgedeelte en kingsizebed. Fitnessruimte met diverse apparaten. Ruime 

inloopkast, badkamer  en separaat toilet. Privézwembad (ca. 20-46 m²). 

Presidential Villa (ca. 205 m², max. 6 volw. + 1 kind): villa over 2 verdiepingen. Op 

de begane grond woonkamer met eet- en zithoek, 2 slaapkamers met en suite 

inloopkast. Badkamer met regendouche. Groot terras (ca. 88 m²) met zithoek, 

eethoek, loungebedden en privézwembad (ca. 38 m²). Op de bovenverdieping de 

master slaapkamer met inloopkast, fitnessruimte, badkamer met vrijstaand bad 

en regendouche. Balkon (ca. 32 m²) (limousineservice in Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., lo, vliegreis van en naar Heraklion, 

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

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Junior Suite  1480 2149 2572 2517

Harmony Suite  1712 2498 2921 2862 

Premium Energy Suite  2117 3031 3565 3210

Executive Fitness Suite  2462 3349 3883 3559

Extra: €100,- resortcredit per kamer per verblijf, voucher voor 2 cocktails per verblijf bij min 7 nach-

ten verblijf in Deluxe Junior Suites. Bij min 7 nachten verblijf in de overige suites €150,- resortcredit 

per kamer per verblijf en tevens 1 gratis massage (30 min) voor 2 personen.

Honeymoon: mousserende wijn, cake bij aankomst op de kamer, massage voor 2 personen, candle-

light diner bij min 7 nachten verblijf. Kinderen eigen kamer: 15% korting voor 2 of 3 kinderen (t/m 

13 jaar) in eigen kamer naast ouders. Alleen geldig voor Deluxe Junior Suites. Vroegboekkorting: 

35% bij verblijf van 15/04/21 t/m 07/06/21 en van 26/09/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 

31/01/21 en 40% bij verblijf van 08/06/21 t/m 25/09/21 indien geboekt voor 31/01/21. Niet geldig 

voor de Villas.

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

Around: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie achterin deze brochure.



200 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND | Kreta | Elounda

ELOUNDA GULF VILLAS & SUITES
BOUTIQUE | CULINAIR | FAMILY

       

Executive Spa Villa

Executive Spa Village

Het exclusieve Elounda Gulf Villa’s & Suites ligt majestueus op een heuvel boven 

het pittoreske vissersdorpje Elounda. De 18 stijlvolle villa’s met privézwembad 

en 15 luxueuze suites zijn harmonieus ingericht met de gedachte een tijdelijk 

thuis te creëren. Het hotel beschikt over een eigen Beach Club die op ca. 10 

minuten rijden ligt. De kleinschaligheid, oog voor detail, kwaliteit en het 

hoogstaande serviceniveau zal zelfs de meest veeleisende gast versteld 

doen staan. De luchthaven van Heraklion ligt op ca. 60 minuten rijden.  

FACILITEITEN
Receptie, lounge, zeewaterzwembad met zonneterras, ligbedden, kinderbad 

en poolbar service. De Elixer Spa biedt een ruime keus aan massages en 

lichaamsbehandelingen die zowel in de spa als in de privacy van uw suite 

of villa gegeven kunnen worden. Tevens sauna, hamam, fitnessruimte en 

openluchtjacuzzi. De Cool Kids Club, geopend van mei t/m oktober, is gratis 

voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Tevens is er een chrèche voor babies van 3 

maanden t/m 2 jaar (tegen betaling). U verblijft op basis van logies/ontbijt, 

halfpension is tevens mogelijk. Er zijn twee restaurants: Argo Restaurant, het 

gourmetrestaurant voor ontbijt, lunch en à la carte diner met internationale en 

mediterrane specialiteiten. Daphni Restaurant: intiem restaurant met slechts 5 

tafeltjes (4 avonden per week geopend). Roomservice van 08.30 tot 22.00 uur.

ACCOMMODATIE
Alle suites en villa’s zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, 

minibar en koffie-/theefaciliteiten. Balkon of terras met zitje. De villa’s  

beschikken over een keuken. Verwarming van de zwembaden van de Massage 

Pool Suite, Imperial Spa Villa en Presidential Spa Pool Villa is inclusief van eind 

april t/m begin juni  en van eind september t/m eind oktober.

Deluxe Senior Suite (60-75 m², max. 3 pers.): woonkamer, slaapkamer met en 

suite  badkamer. Klein balkon met uitzicht op de tuinen of de Mirabello Golf. 

Deluxe Family Suite (100-120 m², max. 5 pers.): fraaie woonkamer,  2 slaapkamers 

met en suite luxe  badkamers.  Uitzicht op de tuinen of de Mirabello Golf.  

Massage Pool Suite (ca. 70 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer met  

moderne inrichting, terras met zitje, ligbedden en privézwembad. Fraai uitzicht 

op zee. Benedenverdieping met spabehandelkamer en stoombad.

Elounda Pool Villa (120-150 m², max. 4 pers.): woonkamer, 2 slaapkamers met 

 

en suite badkamer. Terras met zitje, ligbedden en privézwembad met jacuzzi. 

Mediterranean Pool Villa (120-150 m², max. 6 pers.): woonkamer, keuken en 3 

slaapkamers met en suite badkamers. Terras met zitje, ligbedden en privézwembad.

Imperial Spa Villa (ca. 140 m², max. 2 volw. + 1 kind): woonkamer, slaapkamer 

met en suite badkamer. Fitnessruimte, sauna en stoombad. Ruim terras met zitje,  

ligbedden en privézwembad met jacuzzi. Ook boekbaar met 2 slaapkamers. 

Executive Spa Pool Villa (ca. 170 m², max. 4 volw.): woonkamer, keuken en 2 

slaapkamers met en suite badkamers. Fitnessruimte, sauna en stoombad 

Terras met verwarmd privézwembad met jacuzzi. 

Presidential Spa Pool Villa (ca. 200 m², max. 6 pers.): villa met ruime woonkamer, 

3 slaapkamers met en suite badkamers. Fitnessruimte, sauna en stoombad. 

Terras met ligbedden en privézwembad met jacuzzi.

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

naar Heraklion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Senior Suite  1544 1648 1838 2056 

Massage Pool Suite  2726 2742 3183 3062 

Elounda Pool Villa (o.b.v. 4 pers.)  1784 1970 2625 2410 

Imperial Spa Villa  3760 3842 4277 3923

Extra:  1 x Griekse lunch (excl. drankjes) en 1 x boottocht naar Spinalonga bij verblijf in een Pool Villa 

van 27/04/21 t/m 30/06/21, 01/09/21 t/m 31/10/21 geboekt voor 31/01/21. 30 minuten massage 

bij verblijf in een Suite van 27/04/21 t/m 31/10/21 geboekt voor 31/01/21. 1 x Griekse lunch  (excl. 

drankjes) bij verblijf van 27/04/21 t/m 31/10/21 in een Senior Suite en Family Suite indien geboekt 

voor 31/01/21. Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf in een Pool Suite of Villa van 

27/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf in een 

Suite, 20% bij verblijf in een Villa van 27/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21. 15% bij 

verblijf van 27/04/21 t/m 30/06/21 en van 15/09/21 t/m 31/10/21, 10% bij verblijf van 01/07/21 t/m 

14/09/21 in een Beach Front Villa indien geboekt voor 31/01/21.

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

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



201 - SILVERJET VAKANTIES

Plaka-Elounda | Kreta | GRIEKENLAND

BLUE PALACE RESORT & SPA
FAMILY | WELLNESS

      

Junior Suite

Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa, geheel opgetrokken in Kretenzer 

stijl, gebouwd tegen een heuvel en loopt tot aan het privékiezelstrand. Vanaf 

alle terrassen biedt dit stijlvolle en trendy hotel uitzicht over zee met op de 

voorgrond het his torische eiland Spinalonga.Vanaf de lobby, met het Arsenali-

loungeterras bereikt u met de glazen monorail de verschillende niveaus van 

het hotel. De luxueuze kamers, suites en villa’s zijn stijlvol gedecoreerd, waarbij 

natuurlijke materialen en traditionele technieken zijn gebruikt. Blue Palace is een 

trendy resort waar traditioneel Kretenzer bouwstijl samensmelt met eigentijdse 

elegantie tot een romantische ambiance. Een perfecte plaats om geheel tot 

rust te komen in een unieke omgeving. Op ca. 4 km afstand ligt Elounda en 

op ca. 5 min. wandelen het authentieke vissersdorpje Plaka. De luchthaven van 

Heraklion ligt op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie, boetiek en loungebar met terras. Verder is er een zee-

waterzwembad en zijn er 2 zoetwaterzwembaden, 2 tennisbanen en tafel tennis. 

Kinderclub (3-12 jaar) met activiteitenprogramma en kinder bad. Privéstrand 

met ligbedden, parasols, Isola Beach Club en watersport center. Het Elounda 

Spa & Thalasso Center is een luxueuze Spa met binnenbad, hamam, sauna en 

jacuzzi. Het center biedt een scala aan massages en schoonheidsbehandelingen. 

Toegang vanaf 16 jaar. Fitness center met moderne (cardio-)apparatuur en 

uitzicht op de tuinen. Verder worden er o.a. yoga- en pilateslessen gegeven. De 

verzorging is op basis van logies/ontbijt. ‘Dine around’ halfpension is mogelijk. 

U heeft een keuze uit meerdere restaurants. Olea: restaurant voor ontbijtbuffet. 

Anthos, waar in de organic garden niet alleen gegeten maar ook gekookt wordt. 

Blue Door: al fresco restaurant aan zee met Griekse specialiteiten voor lunch en 

diner. Isola: Italiaanse gerechten, snacks en salades voor lunch en diner. Asia 

Deep Blue: Aziatische fusion gerechten voor diner. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 251 accommodaties zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met ligbad en aparte douche, 

badjas en slippers. Balkon of terras met zitje. 

Superior Bungalowkamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met 

zithoek en zeezicht. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Superior Pool Bungalowkamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): fraaie kamer met 

zithoek. Vanaf het terras toegang tot zwembad van ca. 22 m² zeezicht. Kamers

Deluxe Family Pool Kamer (ca. 79 m², max. 4 pers.): duplex kamer met op de 

begane grond een slaapkamer met zithoek, badkamer en terras met verwarmd 

zwembad van ca. 22 m² en op de eerste verdieping een tweede slaapkamer met 

en suite badkamer en balkon.

Deluxe Pool Suite (ca. 68 m², max. 4 pers.): ruime suite op de hoek gelegen 

met aparte woon- en slaapkamer, badkamer met jacuzzi, veranda met out door 

living, ligbedden en privézwembad van ca. 44 m².

Pool Suite - 2 slaapkamers (ca. 108 m², max. 5 pers.): ruime suite op de hoek 

gelegen met woonkamer en 2 slaapkamers met en suite badkamer. Veranda 

met ligbedden en 2 privézwembaden van ca. 22 m² en 40 m².

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Superior Bungalowkamer  1612 1934 2280 2367

Superior Pool Bungalowkamer  1832 2200 2742 2588

Deluxe Pool Suite  3075 3964 4394 3830

Pool Suite - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  2688 3283 4658 3443

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 15/02/21 en 10% indien geboekt voor 15/04/21.

Gratis kind: 1 kind gratis op basis van LO bij verblijf april, mei, oktober 2020 bij 2 volwassenen in 

een kamer.

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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KOS & PATMOS

De Dodecanesos telt 12 eilanden, alle verschillend qua sfeer en uitstraling. Kos & Patmos liggen vlakbij Turkije en bij helder weer ziet u overal 

de kustlijn. De combinatie van cultuur, mooie stranden en stralende zon maakt van Kos en/of Patmos een prima vakantiekeuze.

Onze selectie op Patmos is het Patmos Aktis Suites 

& Spa, heerlijk gelegen aan de baai van Grikos.

AUTOHUUR

De hotels op Kos & Patmos bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een aantal dagen 

een auto te huren en deze bij uw hotel te laten 

bezorgen. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP KOS HEEFT VOORAL IKOS ARIA ONS HART 

GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 204-205

Kos ligt in het zuidoosten van de Egeïsche Zee en 

wordt omringd door de eilanden Kalymnos, Nisyros 

en Pserimos. Het is het derde grootste Dodecanes 

eiland na Rhodos en Karpathos. Kos is relatief vlak 

en heeft alleen in het midden van het eiland een 

845 m hoge berg. Door de vlakke kustlijn wordt Kos 

ook wel het fietseiland van Griekenland genoemd.  

Kos-stad is de hoofdstad en kent een rijke historie 

hetgeen nog te zien is in het oude stadsdeel, met 

veel winkeltjes en terrasjes. 

Kos is ook het eiland van Hippocrates, bekend van 

de ‘eed’, die hedentendage nog altijd door artsen 

afgelegd wordt. Het Asklepion, genoemd naar de 

Griekse God van de geneeskunde is nog altijd een 

van de bekendste bezienswaardigheden van Kos. 

Aan het fraaie strand van Kefalos in het zuiden 

kozen we voor Ikos Aria, met het geweldige ‘Infinite 

All Inclusive Lifestyle’ concept. 

Aan de kust van Mastichari selecteerden we het 

Neptune Hotels Resort & Spa, ideaal voor een 

actieve familievakantie. Net buiten Kos-stad, in de 

wijk Lambi kozen we voor Aqua Blu Boutique Hotel 

& Spa, een geraffineerd kleinschalig adults only 

hotel, waar luxe en service prettig samensmelten. 

Direct hiernaast ligt Lango Design Hotel & Spa, een 

fraai nieuw boutiquehotel.

Op ca. 2,5 uur varen van Kos ligt het eilandje Patmos, 

de verborgen parel van Griekenland. Bekend van 

een dagexcursie vanuit Samos of Kos, maar voor 

een vakantie nog redelijk onbekend.

Toch is Patmos jaren geleden reeds ontdekt door 

vele wereldsterren, die hier een villa kochten en 

heerlijk vakantie konden vieren in een omgeving 

van anonimiteit. Bij aankomst op het eiland in het 

havenplaatsje Skala, proeft u direct de bijzondere 

sfeer en als u door de smalle straatjes achter de 

havenfaçade wandelt, ziet u aparte, leuke winkeltjes 

van Griekse designers en kunstenaars. 

 

Maar ook culinair is Patmos een verrassing, 

exclusieve restaurants als Benetos en Pleiadis 

maken dat duidelijk, bekende chef-koks zwaaien 

hier de scepter en creëren moderne gerechten 

gestoeld op eeuwenoude Griekse recepten. 

Een must see is natuurlijk Chora, een pittoresk 

witgepleisterd stadje met het Johannieterklooster, 

geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Patmos

Kalymnos

Leros

Nisyros

Kefalos

Kardamena

Kos-Stad
Mastihari

Ikos Aria

Aqua Blu

Patmos Aktis

Lango
Kos & Patmos Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 11 12 13 16 22 26 29 29 25 20 16 13

Watertemperatuur in °C 14 13 14 16 18 21 24 24 22 21 17 15

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

Dagen met enige neerslag 9 6 6 4 3 2 0 0 1 4 6 8

    Grikos, Patmos
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PATMOS AKTIS SUITES & SPA
     

      

U vliegt naar Kos en neemt dan de catamaran van Kos haven naar Patmos. Bij 

aankomst heeft u een korte transfer vanaf de haven naar Patmos Aktis Suites 

& Spa. Een luxe kleinschalig boutique hotel met een bijzondere ambiance. 

Vanaf het terras heeft u een schitterend uitzicht op de baai van Grikos en het 

eilandje Tragonisi. Het strand voor de deur nodigt uit om plaats te nemen op de 

ligbedden en te genieten van een heerlijk drankje. In Patmos Aktis Suites & Spa 

gaan de lokale eiland sfeer en totale ontspanning hand in hand. De natuurlijke 

materialen gegoten in een strak design en opvallende kunstwerken geven het 

Hotel een trendy uitstraling. De haven van Skala en het pittoreske stadje Chora 

liggen op ca. 4 km.

 
FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie, bar met terras, zwembad met ligbedden, parasols 

en poolbar. Er is wifi in het hele hotel. Het privéstrand voor de deur heeft 

ligbedden, parasols en beachbar service. In de Anasa Wellness & Spa is een 

binnenbad, hydromassage, sauna, stoombad, fitnessruimte en vele massage- 

en schoonheidsbehandelingen. 

De verzorging in het hotel is op basis van logies/ontbijt. U heeft de keuze uit de 

volgende restaurants; Apocalypsis serveert ’s ochtends het ontbijt, waar Griekse 

producten centraal staan. ’s Avonds is Apocalypsis een stijlvol restaurant met 

veel witte elementen, kaarsen en glas die samen een bijzondere atmosfeer 

creëren.  Het is alsof u dineert bij vrienden thuis en chef-kok Christos Xeraxoudis 

tovert bijzondere eilandgerechten. Pefsis taverne grenst direct aan het strand 

en heeft de uitstraling van een authentieke Griekse taverne met geblokte 

tafellakens en traditionele stoelen. Hier kunt u overheerlijke verse visgerechten 

proeven met op de achtergrond originele Griekse muziek. Pefsis is geopend voor 

lunch en diner. De Theion bar serveert heerlijke koffie en verandert ‘s avonds in 

een cocktailbar. Het hotel heeft 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 56 kamers en suites zijn luxe en comfortabel ingericht met een moderne 

designinrichting en voorzien van parketvloer, hoofdkussenmenu, wifi, 

minibar, Nespresso-apparaat, flatscreen-tv en kluisje. Badkamer met bad of 

regendouche, badjassen, slippers en haardroger. Balkon met zitje. 

Deluxe Kamer (ca. 31 m², max. 3 pers.): comfortabel en met uitzicht op het 

zwembad of de tuin. 

Suite met privézwembad (ca. 41 m², max. 3 pers.): ruimer en met een zithoek, 

een terras met zitje, ligbedden en een privézwembad. 

Aegean Suite (ca. 41 m², max. 3 pers.): woonkamer met slaapbank en een aparte 

slaapkamer. Uitzicht over de Egeïsche Zee. 

Maisonette met privézwembad – 1 slaapkamer (ca. 72 m², max. 3 pers.): 2 

verdiepingen met een woonkamer met slaapbank, badkamer met bad of douche 

en op de eerste etage een aparte slaapkamer en tweede badkamer met bad of 

douche. Terras met zitje, ligbedden en een privézwembad. 

Maisonette met privézwembad - 2 slaapkamers (ca. 92 m², max. 6 pers.): 

woonkamer met slaapbank, een badkamer met bad of douche en op de eerste 

etage een tweede badkamer met bad of douche en 2 slaapkamers. Terras met 

zitje, ligbedden en een privézwembad. 

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

en naar Kos, luchthavenbelasting, Executive Lounge, ferry en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe Kamer  901 840 1226 919

Suite met privézwembad  1083 1013 1660 1122

Aegean Suite  1176 1102 1865 1227

Maisonette met privézwembad - 1 slaapkamer  942 878 1377 967 

Maisonette met privézwembad - 2 slaapkamers (obv 4pers) 860 800 1520 877

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

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

   Maisonette met privézwembad
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IKOS ARIA
ACTIVE | FAMILY | ALL INCLUSIVE

       

Deluxe Bungalow Suite privézwembad

De befaamde Ikos keten opende medio mei 2019 zijn deuren in de Dodekanesos 

op het eiland Kos in de Egeïsche Zee. Ikos Aria ligt in Kefalos in het zuidwesten 

van Kos, op een uitgestrekt groen terrein van 47 ha. De Ikos keten weet Griekse 

gastvrijheid te combineren met het intussen bekende ‘Infinite Lifestyle’ all 

-inclusive concept. Ikos brengt een nieuwe vakantie-ervaring naar Kos, waar 

elegantie en kwaliteit hand in hand gaan. Het all-inclusive concept is afwisselend; 

u heeft de keuze uit een hoofdrestaurant en 7 à la carte restaurants. Mochten 

uw smaakpapillen te veel verwend zijn, dan kunt u dagelijks deelnemen aan de 

vele sportieve activiteiten zoals tennis, beachvolley of aqua aerobics. Ook de 

allerkleinsten zullen zich prima vermaken in Ikos Aria, want wat is leuker dan 

nieuwe vriendjes ontmoeten in de miniclubs. Het centrum van Kefalos ligt op ca. 

4 km, Kos-stad op ca. 40 km en de luchthaven op ca. 20 km afstand. 

FACILITEITEN
Ikos Aria bestaat uit een hoofdgebouw met kamers en suites, een laagbouw 

gedeelte met bungalows en een exclusief gedeelte met Deluxe Suites. Het hotel 

heeft een elegante ontvangstruimte en overal wifi. In de tuinen zijn 3 royale 

zwembaden waarvan een adults only zwembad, een apart zwembad voor de 

Deluxe Collection gasten, 2 kinderbaden, zonneterrassen, ligbedden, parasols en 

badhanddoekservice. Vanuit de tuin loopt u zo het heerlijke zandstrand van het 

hotel op, het 850 m lange strand is gereserveerd voor hotelgasten en beschikt 

over gratis ligbedden en parasols. Drankjes en snacks worden geserveerd vanuit 

de beach-snackbar. De Ikos Spa beschikt over een fitnessruimte, binnenbad (v.a. 

16 jaar), stoomcabine, sauna, kapper, nagelstudio en u geniet er van diverse 

massage- en schoonheidsbehandelingen. 

Culinair gezien biedt Ikos Aria u buffetrestaurant Flavors voor ontbijt, lunch en 

diner. Er zijn 7 à la carte restaurants, waar speciale menu’s zijn samengesteld door 

Michelin-chefs. Fresco is het all day Italiaanse à la carte specialiteitenrestaurant 

voor ontbijt, lunch en diner. Anaya serveert exquise Aziatische fusion cuisine. 

Wilt u de Griekse keuken ontdekken, probeer dan restaurant Ouzo, voor ontbijt, 

lunch en diner. De naam doet al vermoeden dat restaurant Provence Franse 

specialiteiten serveert tijdens het diner. Oliva is ideaal voor een typisch Spaans 

diner. Restaurant Kos is gespecialiseerd in de lokale keuken en geopend voor 

ontbijt, lunch en diner. Voor de mediterrane keuken kunt u bij restaurant 

Seasons diverse pure smaken proeven tijdens ontbijt, lunch en diner. Ikos Aria 

heeft ook een Cava met meer dan 300 Griekse en internationale wijnlabels. De 

sommelier adviseert u graag in de 7 à la carte restaurants. Maar dat is nog niet 

alles, kent u de Ikos Dine out service? Ikos heeft een aantal lokale restaurants 

geselecteerd waar u als hotelgast (reservering verplicht) traditioneel Griekse 

gerechten kunt proeven. Het hotel heeft 9 verschillende bars in de lobby, bij 

het zwembad en het strand. Overdag en ’s avonds organiseert het hotel 

diverse sportieve activiteiten en avondentertainment. Zo zijn er in Ikos Aria 4 

tennisbanen, yogalessen, mountainbikes, tafeltennis, reuzen schaken en diverse 

watersporten op het strand (sommige tegen betaling). Voor de kinderen is er 

een crèche (4 maanden-4 jaar) tegen betaling, een miniclub (4-12 jaar) en een 

teenclub (13-17 jaar). Er zijn speciale kindermenu’s in de restaurants en op het 

strand is er speciale kinderoppas (30 minuten gratis) voor kleintjes tussen 4 en 

12 jaar. Er is 24-uurs roomservice in het hotel.

ACCOMMODATIE
Alle 374 kamers en suites zijn comfortabel ingericht, liggen verspreid over 20 ha en 

zijn voorzien van alle faciliteiten om van een luxueus en relaxed verblijf te genieten; 

airconditioning, wifi, smart-tv met online apps, dvd/cd-speler, Nespresso-

apparaat, dagelijks aangevulde minibar en kluisje. Badkamer met regendouche, 

badjassen, slippers en haardroger. Gasten die in de Deluxe Suites of in de Deluxe 

Bungalow Suites verblijven kunnen gebruik maken van de speciale premium 

services zoals het Deluxe Collection zwembad en een speciaal gereserveerd 

gedeelte op het strand, Ikos Deluxe Collection Managers, exclusieve check-in/

out, hoofdkussenmenu, een fles Taittinger champagne en een gratis massage.  

Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): met balkon en land- of zeezicht.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 3 volw. + 1 kind): heeft zij- of zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 volw. + 1 kind.): kamer met zitgedeelte en balkon 

met zeezicht. Ook te boeken als Junior Suite Privétuin, met tuin- of zeezicht. 

Suite –1 slaapkamer (ca. 58 m², max. 3 volw. + 2 kind.): suite met een woonkamer 

en aparte slaapkamer. Privétuin met zeezicht.

Deluxe Junior Suite Privétuin (ca. 50 m², max. 3 volw. + 1 kind.): ruime woon-/

slaapkamer met een privétuin en zwembad- of zeezicht. 

Deluxe Bungalow Suite - 1 slaapkamer (ca. 77 m²,   max. 3 volw. + 2 kind.): 

suite met woonkamer en aparte slaapkamer. Balkon en zeezicht. 
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Ook te boeken als Deluxe Bungalow Suite Privézwembad -1 slaapkamer met 

terras, privézwembad en zeezicht.

Deluxe Bungalow Suite Strandzijde -1 slaapkamer (ca. 50-60 m², max. 3 volw. 

+ 2 kind.): als Deluxe Bungalow Suite maar met tuin, gelegen aan strandzijde.  

Deluxe Bungalow Suite Privézwembad - 2 slaapkamers (ca. 107 m², max. 3 

volw. + 3 kind.): ideaal voor families, met woonkamer en 2 aparte slaapkamers, 

terras met privézwembad, 2 ligbedden en zeezicht. De badkamers in deze suite 

hebben naast een aparte regendouche ook een bad. 

Deluxe Bungalow Suite Strandzijde - 2 slaapkamers (ca. 80-90 m², max. 3 volw. 

+ 3 kind.): woonkamer met 2 aparte slaapkamers, privétuin en directe toegang 

tot het strand. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer   1373 1759 2146 1137

Superior Kamer Zijzeezicht  1408 1816 2226 1160

Junior Suite                             1741 2515 3063 1390 

Deluxe Junior Suite Privétuin                               1967 2812 3602 1496 

Deluxe Bungalow Suite Privézwembad  - 1 slaapkamer         2705 4021 5391  2000

Deluxe Bungalow Suite Strand - 2 slaapkamers (obv 4pers) 2341 3619 4734 1712

Extra: 1 dag Mini Cooper autohuur (excl. brandstof) per kamer per verblijf.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 15/10/21 t/m 30/10/21; 15% bij verblijf van 23/04/21 

t/m 21/05/21 en van 28/09/21 t/m 14/10/21; 10% bij verblijf van 22/05/21 t/m 23/06/21 en van 

05/09/21 t/m 27/09/21 en 5% bij verblijf van 24/06/21 t/m 04/09/21 indien geboekt voor 28/02/21.

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

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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LANGO DESIGN HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

       

Superior Suite met privézwembad

Dit design adults only (vanaf 16 jaar) hotel dat in 2018 zijn deuren opende is in 

moderne, strakke stijl gebouwd en met veel zorg door de designers ingericht. 

De decoratie is een mix van natuurlijke materialen en ultramoderne faciliteiten. 

Lango Design Hotel & Spa ligt, gescheiden door een weg, aan het kilometerslange 

zandstrand van Lambi en heeft een betoverend uitzicht over de Egeïsche Zee. 

Kos-stad ligt op 2,5 km, de luchthaven van Kos op ca. 22 km afstand. 

FACILITEITEN
Bij binnenkomst in de lobby wordt u onmiddellijk verrast door het prachtige 

design van de receptie, boetiek en loungebar en een brede veranda met 

spectaculair uitzicht over zee. De spil van het hotel is het 284 m² grote zwembad, 

met twee jacuzzi’s, comfortabele loungebedden en gazebo´s onder de ruisende 

palmbomen. 

De uitgebreide Kocoon Spa biedt een verwarmd zwembad, massageruimtes, 

ontspanningsruimtes, hamam en sauna. Kies voor een revitaliserende massage, 

een hydraterende gezichtsbehandeling of een stimulerende lichaamstherapie. 

Er zijn ook speciale behandelingen voor mannen. U kunt uw conditie op peil 

houden in de fitnessruimte met moderne apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Voor overige maaltijden kunt u 

kiezen  voor het KOAN, het ‘fine dining’ à la carte restaurant met mediterrane 

specialiteiten vergezeld door de beste Griekse of internationale wijnen. Dit alles 

geserveerd in een ontspannen ambiance naast het zwembad of binnen in de 

sfeervolle ruimte. Uw favoriete koffie, drankje of cocktail, alsook snacks en 

lichte maaltijden worden geserveerd bij de Pool Bar. In de sfeervolle All Day Bar 

by KOAN serveert men gedurende de dag koffie, thee, verse vruchtensappen en 

drankjes. 

ACCOMMODATIE
Alle 54 luxe kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, 

tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel en tweepersoonsbed (twin 

bedden op aanvraag). Ruime badkamer met inloopdouche, haardroger en 

badjassen & slippers. 

Deluxe Kamer Landzicht (ca. 27 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer op de 

eerste of tweede etage met een tweepersoonsbed, balkon met zitje en landzicht. 

Zwembad- of zijzeezicht mogelijk.

Junior Suite Zeezicht (ca. 34 m², max. 2 volw.): ruime open plan suite op de 

eerste of tweede etage met tweepersoonbed en zithoek. Balkon met zeezicht. 

Deluxe Suite (ca. 40 m², max. 2 volw.): ruime open plan suite  met 

tweepersoonbed en zithoek, balkon of terras met zitje en loungebed.   Met 

zwembad- of zijzeezicht. Tevens te boeken op de begane grond met 

terras en gedeeld zwembad als Deluxe Suite met gedeeld zwembad. 

Design Suite privézwembad (ca. 45-50 m², max. 2 volw.): elegante open plan 

suite met zithoek. Riant terras met privézwembad, loungebedden en zithoek. 

Tuinzicht of zijzeezicht.

Superior Suite privézwembad (ca. 45-50 m², max. 2 volw.): open plan suite met 

zithoek. Groot terras met zithoek, comfortabele loungebedden en privézwembad.

Master Suite (ca. 70 m², max. 2 volw.): luxueuze open plan suite met zithoek en 

groot terras met zithoek, loungebedden en jacuzzi. Zeezicht.

Premium Rooftop Suite met jacuzzi (ca. 90 m², max. 2 volw.): ruime open plan 

suite op de bovenste verdieping met woon-/slaapkamer, riant balkon met 

tuinmeubelen,  jacuzzi en zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer Landzicht  972 1185 1299 884 

Junior Suite Zeezicht  1086 1356 1480 998 

Deluxe Suite gedeeld zwembad  1306 1645 1794 1225 

Superior Suite privézwembad  1533 2023 2205 1445

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 23/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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AQUA BLU BOUTIQUE HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | DESIGN

      

Signature Suitwwe met privézwembad

Net buiten het drukke centrum van Kos-stad, in de wijk Lambi, ligt het 

kleinschalige Aqua Blu Boutique Hotel & Spa. In deze oase van rust, gedecoreerd 

met een designinrichting, voelt u zich direct thuis. De moderne inrichting 

gecombineerd met warme kleuren geven het hotel een bijzonder charisma. 

Vanuit het hotel bent u zo in de levendige havenstad Kos (ca. 2 km), de bushalte 

ligt op slechts 50 m, maar Kos is vooral bekend vanwege de goed aangelegde 

fietspaden en wordt niet voor niets het fietseiland van Griekenland genoemd. 

Vanuit het hotel heeft u zicht op de contouren van Turkije en de eilanden voor de 

kust, hetgeen uitnodigt om er op uit te gaan en de omgeving te ontdekken. Vanuit 

de haven vertrekken catamarans naar Turkije, Patmos, Leros en Kalymnos. Na 

afloop heerlijk luieren bij het zwembad van Aqua Blu Boutique Hotel of liever 

een frisse duik in zee op het hoteleigen strand voor de deur? Aan u de keuze. De 

luchthaven van Kos ligt op ca. 25 km afstand. 

FACILITEITEN
Het hotel heeft een mooie entree, met een strakke moderne inrichting, waar u 

welkom geheten wordt door het gastvrije team. In het hele hotel kunt u gebruik 

maken van wifi. Een mooi zwembad met zonneterras en comforabele ligbedden, 

cabanas, parasols en badhanddoekservice. Het Tamaris wellnesscenter 

van het Aqua Blu Boutique Hotel & Spa heeft een binnenbad, sauna, een 

hamam met aromatherapie en een stoombad. U kunt er diverse gezichts- en 

lichaamsbehandelingen reserveren en er is een ultramodern fitnesscentrum.   

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Culinair zal Aqua Blu u verrassen 

met exquise gerechten, dat begint al aan het ontbijt, waar u kennis maakt met 

veel lokale producten. In restaurant Cuvee hebben Michelinchef Pavlos Kyriakis 

en chef-kok Michalis Marthas unieke tongstrelende gerechten op de kaart 

gezet, de sommelier zal u graag adviseren met bijpassende wijnsuggesties. 

Veel gerechten hebben hun oorsprong in Griekenland maar met een moderne 

twist. Pool-/snackbar Sips & Bits biedt verrassende snacks, heerlijke salades 

en verkoelende drankjes. Naast de lift is een sfeervolle loungebar, waar fijne 

cocktails geserveerd worden. Er is 24-uurs roomservice in het hotel. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 53 smaakvol design ingerichte suites, voorzien van 

parketvloer, zithoek, airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, wifi, minibar, koffie- 

en theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad of douche, apart toilet, 

badjassen, slippers en haardroger. Balkon met zitje. 

Suite Zijzeezicht  (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabel ingerichte suite.  

Suite Zeezicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): deze suite heeft uitzicht op de Egeïsche 

Zee.  Er zijn ook suites met frontaal zeezicht.

Suite met Privézwembad (ca. 30 m², max. 2 pers.): deze suite heeft dezelfde 

inrichting, maar heeft een privézwembad en tweepersoonsligbed op het terras. 

Een aantal kamers heeft een jacuzzi in plaats van een bad in de badkamer. 

Deluxe Suite (ca. 52 m², max. 2 pers.): deze suite is ruimer en heeft een royale 

zithoek met open haard. In de badkamer is een jacuzzi in plaats van een bad.

Signature Suite met privézwembad (ca. 30 m², max. 2 pers.): deze kamer 

heeft dezelfde inrichting, maar tevens een terras met privézwembad en 

tweepersoonsligbed op het terras. Een aantal kamers heeft een jacuzzi in plaats 

van een bad.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Suite Zijzeezicht  888 1204 1337 1021

Suite Zeezicht  951 1330 1444 1084 

Suite met Privézwembad  1127 1582 1751 1261 

Deluxe Suite  1228 1828 1996 1361 

Signature Suite met Privézwembad  1303 1872 2065 1437

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 15/04/21 t/m 30/10/21 indien geboekt voor 31/03/21.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.



208 - SILVERJET VAKANTIES

MYKONOS

huren en deze bij uw hotel laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP MYKONOS HEEFT VOORAL MYKONOS AMMOS & 

MYKONOS BLANC ONS HART GESTOLEN. KIJK OP 

PAGINA 209.

MYKONOS
Mykonos behoort tot de eilandengroep de Cycladen 

en een van de bekendste eilanden van Griekenland. 

Het eiland is slechts  85 km² groot. Qua inwoners 

zijn er ongeveer 10.000 mensen die er permanent 

wonen. Het eiland is geliefd vanwege de prachtige 

stranden waar u heerlijk kunt luieren of juist 

actief watersporten kunt beoefenen zoals duiken, 

kajakken, suppen of kitesurfen. 

De witgekalkte huisjes met felgekleurde deuren, de 

sfeervolle dorpjes en de vele traditionele wind-

molens in het glooiende landschap maken Mykonos 

super fotogeniek.

De hoofdstad Mykonos-Stad, ook wel klein Venetië 

genoemd,  is heel geliefd  vanwege het uitgebreide 

netwerk van smalle straatjes en steegjes met 

restaurants, authentieke boetiekjes en kunstgale-

rieën. Het uitgaansleven is hier bijzonder levendig 

met gezellige terrasjes, intieme barretjes en 

bekende discotheken. Boven de stad staan ook de 

fotogenieke traditionele Griekse windmolens. 

De haven van Mykonos is een bekend vertrekpunt 

voor veerboten en visserssloepen.

Op de zuidwestpunt bij Agios Ioannis bieden wij het 

trendy Katikies Mykonos aan en direct aan het strand 

van Ornos bevelen we de boutique resorts Mykonos 

Ammos en Mykonos Blanc aan. Iets zuidelijker bij 

Platis Gialos het Relais & Chateaux hotel Myconian 

Ambassador. Verder oostwaarts vindt u Grecotel 

Mykonos Blu, gelegen aan het strand van Psarou, 

een van de meest bekende stranden van Mykonos. 

Richting oosten ligt het Myconian Utopia Resort 

op een ca. 100 meter hoge heuvel. Dit jaar nieuw 

toegevoegd is het bohemian the WILD gelegen aan 

een privé strand in een afgezonderd gedeelte van 

het eiland bij Agia Anna waar u van uw welverdiende 

rust kunt genieten.

AUTOHUUR

De hotels op Mykonos bieden wij inclusief privé-

transfers aan. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 

voor een huurauto of voor een paar dagen een auto 

EliaOrnos
Platis
Gialos

Mykonos-Stad

Psarou

Agia Anna

Myconian
Ambassador

Mykonos
Amnos

Myconian Utopia

Katikies

Mykonos
Amnos
Mykonos

Blanc
Mykonos Blu

The Wild

Mykonos & Paros Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Watertemperatuur in °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

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

Dagen met enige neerslag  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8

Mykonos, het meest mondaine Griekse eiland, biedt een spectaculair uitgaansleven. 

Zeker in de trendy hoofdstad Mykonos-Stad. 

Mykonos
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Ornos | Mykonos | GRIEKENLAND

MYKONOS AMMOS & MYKONOS BLANC
BOUTIQUE | WELLNESS

       

Mykonos Ammos - Tweepersoonsk amer

De eigentijdse hotels Mykonos Ammos (Small Luxury Hotels) en het zusterhotel 

Mykonos Blanc liggen pal aan het hippe zandstrand van Ornos. Het witte interieur 

met een bohemian inrichting wordt fraai gecombineerd met de traditionele 

architectuur waar Mykonos bekend om staat. Vanuit uw hotel stapt u zo het 

strand op waar u op de luxe ligbedden heerlijk kunt genieten van de Griekse 

zon. Aan de strandboulevard langs beide hotels vindt u meerdere winkels en 

restaurants. Het centrum van Mykonos-Stad en de luchthaven liggen op ca. 10 

minuten rijden.

FACILITEITEN
In Mykonos Ammos worden de twee zwembaden omringd door kamers en suites, 

Het zwembad van Mykonos Blanc ligt direct aan het strand en u stapt vanaf het 

terras direct op het mooie zandstrand. Beide zwembaden zijn omgeven door een 

zonneterras  met  ligbedden, gazebo’s en parasols. 

In beide hotels bevindt zich een een Spa waar u terecht kunt voor 

schoonheidsbehandelingen en massages. Daarnaast een kleine fitnessruimte 

met moderne apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt.  Aan het strand bij Mykonos 

Ammos ligt het populaire Kuzina restaurant, geopend voor ontbijt en diner, 

waar u naast mediterrane specialiteiten ook van een uitgebreid sushimenu kunt 

genieten. Trattoria Farina ligt naast Mykonos Ammos en serveert traditionele 

Italiaanse gerechten zoals antipasti, pizza, pasta en dolci voor lunch en diner. 

Voor mediterrane fusion cuisine en sushi kunt u terecht in het trendy Pasají 

restaurant naast Mykonos Blanc. De MyAmmos loungebar aan het strand 

leent zich goed voor snacks, lunch, diner of een romantische cocktail bij 

zonsondergang. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
MYKONOS AMMOS

Alle 50 kamers en suites liggen op de begane grond of eerste verdieping, zijn 

stijlvol ingericht en beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, koelkastje en 

kluisje. Badkamer met douche. Balkon of terras.

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): fraaie kamer op de begane grond 

met queenbed, klein terras, zitje en zicht op de binnenplaats en/of zwembad.

Superior Kamer zeezicht (ca. 25 m², max. 2 pers.): op de eerste verdieping met 

klein balkon en zitje. Zeezicht.

Ammos Suite (ca. 43 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): op de bovenste 

verdieping of begane grond met open plan woon-/slaapkamer, eettafel en 

zithoek. Balkon met zeezicht of terras met directe toegang tot het strand.

MYKONOS BLANC

De 42 luxe kamer en suites zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, wifi, 

kluisje, minibar en Nespresso-apparaat. Badkamer met douche en badjassen & 

slippers . 

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruime kamer voorzien van terras met 

zitje. Land- en zijzeezicht.

Junior Suite Zeezicht (ca. 30 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met zithoek op de bovenste verdieping. Balkon met zeezicht.

Honeymoon Jacuzzi Suite (ca. 30 m², max. 2 pers.): droomsuite met eigentijds 

design op de begane grond en direct aan het strand. Kingsizebed, moderne 

badkamer met blauwe Spadouche, privéterras met ligbedden en jacuzzi, waar u 

in alle privacy van elkaar kunt genieten. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug sep

Mykonos Ammos - Tweepersoonskamer  1083 1595 2161 1025

Mykonos Ammos - Deluxe Kamer Sea Front   1283 1919 2789 1221

Mykonos Blanc –  Tweepersoonskamer   1299 1617 2397 1615

Mykonos Blanc – Junior Suite zeezicht  1535 2009 2880 2007

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

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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GRIEKENLAND | Mykonos | Agios Ioannis

KATIKIES MYKONOS
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

      

Katikies Suite met plungepool

Het elegante Katikies Mykonos ligt genesteld in een prachtige omgeving boven 

het zonovergoten strand van Agios Ioannis. Dit uitzonderlijke boutiquehotel, lid 

van de Katikies Hotel Groep, maar ook een van de Leading Hotels of the World, 

is als een amfitheater gebouwd in de karakteristieke stijl van de Cycladen. 

Kinderen zijn welkom vanaf 13 jaar en ouder. Mykonos-stad ligt op ca. 4 km en 

de luchthaven van Mykonos op ca. 5 km afstand.

FACILITEITEN
De intieme lobby met receptie en zitjes is in Mykonische stijl gebouwd. De trendy 

boetiek van het hotel heeft de laatste designs van Griekse en internationale 

ontwerpers. De twee in elkaar overlopende infinitypools bieden direct uitzicht 

op zee en zijn omringd door houten ligbedden, gazebo’s en loungebedden. Een 

DJ verzorgt muziek terwijl u geniet van de Griekse zon. Houd uw conditie op peil 

in de moderne fitnessruimte, die is uitgerust met de nieuwste apparaten. 

Trakteer uzelf op een schoonheidsbehandeling of massage in de exotische 

A.Spa, waar een uitgebreid programma aangeboden wordt met gebruik van 

Ligne St.Barth Spa-artikelen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Geniet in het Seltz Champagne Bar 

& Restaurant van een bijzondere selectie uitzonderlijke mediterrane wijnen, 

terwijl u zich laat betoveren door de karmozijnkleurige zonsondergang. Het 

menu in het Mikrasia Restaurant is geïnspireerd op de multiculturele keuken van 

Smyrna. Het bevat authentieke recepten met een hedendaagse, luxe twist. De 

achtergondmuziek, vaak live, laat u extra genieten. Ontspan in de Katikies Pool 

Bar & Restaurant terwijl u geniet van verse smoothies, verfrissende aperitieven 

in combinatie met een selectie van hors d’oeuvres. 24-uurs roomservice

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 36 sfeervolle kamers en suites, alle voorzien van airconditioning, 

wifi, kluisje, satelliet-tv, Bose Soundlink bluetooth speaker, minibar en 

Nespresso-apparaat. Badkamer met bad/douche, haardroger en badjassen & 

slippers. Butlerservice op aanvraag

Superior Kamer met jacuzzi (ca. 25m², max. 2 pers.): kamer met tweepersoons-

bed, badkamer met bad. Gemeubileerd balkon met jacuzzi en (zij)zeezicht.

Junior Suite met jacuzzi (ca. 35 m², max. 2 pers): open plan suite met twee  

persoons bed, zitje en badkamer met bad. Gemeubileerd balkon met  jacuzzi en 

(zij)zeezicht. 

Senior Suite met jacuzzi (ca. 40 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon-/

slaapkamer, badkamer met bad. Balkon met tuinmeubelen en jacuzzi met (zij-)

zeezicht. 

Superior Suite met plungepool (ca. 40 m², max. 3 pers): ruime open plan woon-/

slaapkamer, Badkamer met bad, terras met ligbedden en plungepool met (zij)

zeezicht. 

Honeymoon Suite met plungepool (ca. 50 m², max. 3 pers): zeer ruime open plan 

woon-/slaapkamer, ruime badkamer met bad, groot terras met tuinmeubelen, 

ligbedden en plungepool met zeezicht. 

Katikies Suite met plungepool (ca. 55 m², max. 3 pers): zeer ruime open plan 

woon-/slaapkamer, ruime badkamer met bad, groot terras met designer 

tuinmeubelen,  ligstoelen en plungepool met zeezicht. 

Master Suite met plungepool (ca. 65 m², max. 3 pers): zeer ruime open plan 

woon-/slaapkamer, ruime badkamer met jacuzzi bad, groot terras met designer 

tuinmeubelen,  ligstoelen en plungepool met zeezicht. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Superior Kamer met jacuzzi  1825 2348 2632 1837

Senior Suite met jacuzzi  2071 2569 2916 2086

Superior Suite met plungepool  2359 2707 3117 2374

Katikies Suite met plungepool   2203 2663 4214 2215

   

Combinatiekorting: 10% indien u een combinatie met Katikies Hotels in Santorini boekt.

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 28/02/21. 10% indien geboekt voor 30/04/21.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Agia Anna |  Mykonos | GRIEKENLAND

THE WILD HOTEL BY INTERNI
BOUTIQUE | WELLNESS

        

Superior Suite Zeezicht

  

Het beste van hotel The WILD is de lokatie. Gelegen op een punt van het eiland dat 

ruig en puur is gebleven en uitkijkt over een piepklein dorp aan het strand dat ooit 

door de lokale bevolking ‘de wilde dieren’ werd genoemd omdat het jarenlang 

bewoond werd door de meest woeste en dappere vissers van Mykonos. Nu een 

rustige, pittoreske haven die aan het licht brengt hoe Mykonos er vroeger uitzag, 

simpel, ruig, mooi en wild. De eigenaren van The WILD wilden deze authenticiteit 

en de moderne uitstraling van Mykonos samenvoegen in een concept. The 

WILD is precies dat. Luxe, authenticiteit en professionaliteit gecombineerd 

met vriendelijkheid en stijl. The WILD is perfect voor de eclectische reiziger. 

Mykonos-stad ligt op ca. 13 km van het hotel en de Internationale luchthaven 

op ca. 11 km afstand.

FACILITEITEN
In de intieme lobby bevindt zich de receptie. Op het prachtige privéstrand met 

stijlvolle ligbedden, biedt het Hotel zijn gasten een echte Cycladische ervaring. 

Het zwembad met uitzicht op de Egeïsche zee is ideaal voor diegenen die willen 

ontspannen en ontstressen met cocktails, versgeperste sappen of uitstekend 

gezette koffie. In de buiten gym met moderne apparatuur en Spa met  plungepool 

worden diverse massages en behandelingen aangeboden.   De verzorging is 

op basis van logies en ontbijt, De Taverna omarmt de slow food-filosofie en 

draait alles om heerlijk Grieks eten, lokale produkten en verse ingrediënten 

die langzaam worden gekookt met traditionele technieken. De chef-kok Maro 

Diakatou wordt beschouwd als de “goeroe” van de Griekse gastronomie. 

ACCOMMODATIE
Het geheim van ontspanning schuilt in de details. Elke van 39 Suites en Villas 

in The WILD is een meesterwerk van design. De vloeren zijn handgemaakt, de 

lakens van linnen  en alle accommodaties zijn ingericht met designer meubelen 

en beschikken over airconditioning, kluisje, minibar, en parkeren is gratis. 

Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 21-25 m², max. 2 volw.):  ruime open plan 

kamer geheel in Cycladenstijl  ingericht, met king of twin bedden, badkamer met 

douche en badslipper, balkon met zitje en zeezicht.

Suite met privé patio Tuinzicht (ca. 55 m², max. 3 volw.):  ruime open plan Suite 

geheel in Cycladenstijl  ingericht met king bed en zitje, badkamer met douche en 

badslippers, privé patio met tuinmeubels en zeezicht.

Junior Suite Zeezicht (ca. 26-30 m², max. 3 volw.):  ruime open plan Suite geheel 

in Cycladenstijl  ingericht met king bed en zitje, badkamer met douche en 

badslippers. Balkon met zitje en ligbedden met zeezicht. 

Superior Suite Zeezicht (ca. 29-35 m², max. 3 volw.):  ruime open plan Suite 

geheel in Cycladenstijl  ingericht met king en sofa bed, badkamer met douche 

en badslippers. Balkon met zitje en ligbedden met zeezicht.

Pool Signature Suite Zeezicht (ca. 30-35 m², max. 3 volw.):  ruime open plan 

Suite geheel in Cycladenstijl  ingericht met king bed en zitje, badkamer met 

douche en badslippers. Terras met plungepool, zitje en lounge sofa met zeezicht.

Unique Suite 2 slaapkamers en Zeezicht (ca. 75 m², max. 5 volw.):  ruime open 

plan Suite met twee slaapkamers en ensuite badkamers, terras met zitje 

ligbedden en een badkuip met zeezicht.

The Wild Pool Villa - twee slaapkamers (ca. 75 m², max. 4 volw.):  ruime open 

plan Villa met twee slaapkamers en ensuite badkamers met douche. Terras met 

plungepool, tuinmeubelen, ligbedden met zeezicht.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Zeezicht  2040 1585 2438 1196

Suite met privé patio tuinzicht  2231 1915 2723 1387

Unique Suite 2 slaapkamers en zeezicht  2336 1964 3169 1485

The Wild Pool Villa - twee slaapkamers  2504 2299 3500 1653

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 28/02/21. 10% indien geboekt va 01/03/21 t/m 

31/03/21. 

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

sion: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.  



212 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND | Mykonos | Platis Gialos

MYCONIAN AMBASSADOR
BOUTIQUE | CULINAIR | DESIGN

     

Villa

Thalassa Suite

Uitkijkend op het Platis Yalos strand en het blauwe water van de Egeïsche Zee 

en gelegen op loopafstand van nog drie beroemde zandstranden behoort dit 

vijfsterrenhotel tot de top van het eiland Mykonos. Traditionele architectuur, 

moderne materialen en hedendaags design komen hier op een ultieme manier 

samen. Het lidmaatschap van de prestigieuze Relais & Chateaux groep staat 

garant voor een unieke culinaire ervaring. De chique Thalasso Spa maakt dit 

stijlvolle hotel compleet. Zowel de luchthaven als Mykonos-stad liggen beide op 

ca. 10 minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie lobby met receptie en lounge versierd met kleurrijke kunstwerken. 

Groot zoutwaterzwembad met zonneterras, ligbedden en parasols. Het fraaie 

strand van Platis Yalos ligt op ca. 100 meter. De Myconian Thalasso Spa biedt 

een grote keus aan schoonheidsbehandelingen en massages. De Spa beschikt 

over een stoombad, thalassotherapiebaden en een fitnessruimte met moderne 

apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Apollon is het all day dining 

restaurant & bar bij het zwembad en ‘s ochtends wordt hier het ontbijt geserveerd 

in buffetvorm. Gedurende de dag kunt u er terecht voor koele drankjes, koffie, 

snacks of een lichte lunch. In de avond is Apollon een gourmetrestaurant waar 

de nadruk ligt op lichte, gastronomische gerechten bereid met verse lokale 

ingrediënten. Het is zeker aanbevelingswaardig om tijdens uw verblijf een keer 

het ‘chef’s tasting menu’ te proberen. De sommelier kan u assisteren bij het 

selecteren van de wijnen die uw maaltijd goed vergezellen. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 70 kamers en suites zijn zeer stijlvol ingericht waarbij de kleur wit de basis 

vormt. Ze beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, 

minibar, Nespresso-apparaat en kluisje. Badkamer met ligbad of douche. Balkon 

of terras.

Sea Breeze Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): kamer met balkon en zijzeezicht.

True Blue Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): kamer met balkon en zeezicht. Ook 

boekbaar met jacuzzi op het balkon.

True Blue Pool Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): kamer met privézwembad en 

zeezicht.

White Bliss Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): ruime kamer met zitje, balkon en 

zeezicht. Ook boekbaar met jacuzzi op het balkon.

Thalassa Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

zitje, schrijftafel en balkon. Ook boekbaar met gedeeld zwembad of balkon met 

jacuzzi.

Thalassa Pool Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): Thalassa Suite met privézwembad.

Azure Suite met jacuzzi (ca. 45 m², max. 3 pers) : kingbed of twinbed, badkamer 

met douche en vrijstaand bad. Zithoek met sofabed. Terras met jacuzzi en 

zeezicht.

Passion Suite met jacuzzi (ca. 45 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met natuurlijke stenen muren. Badkamer met douche. Terras met jacuzzi.

Villa - 2 slaapkamers (ca. 120 m², max. 5 pers.): woonkamer met eettafel en 

zithoek, 2 slaapkamers, 2 badkamers, een keuken, een outdoor living, terras 

met ligbedden en privézwembad. Ook te boeken met 3, 4 of 8 slaapkamers  

(max. 11 pers.).

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Sea Breeze Kamer  1175 1588 1916 993

True Blue Pool Kamer  2228 2647 3018 2114

Thalassa Pool Suite  2723 3228 3642 2574

Villa met privezwembad- 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 2330 2942 3314  1976

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/201t/m 30/06/21 en van 26/08/21 t/m 30/10/21

indien geboekt voor 30/04/21.

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

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

brochure.
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Elia | Mykonos | GRIEKENLAND

MYCONIAN UTOPIA
DESIGN | WELLNESS

     

Majestic Retreat

Het Myconian Utopia laat traditionele architectuur, moderne materialen en 

hedendaagse kunstwerken samenkomen in een intiem resort. Stuk voor stuk 

beschikken de kamers en villa’s over adembenemend uitzicht over de Egeïsche 

Zee en de eindeloze horizon. Het lidmaatschap van de prestigieuze Relais& 

Chateaux groep staat garant voor een unieke culinaire ervaring. Het fraaie 

strand van Elia ligt op ca. 300 meter van het hotel. Het centrum van Mykonos-

stad ligt op ca. 30 minuten en de luchthaven ligt op ca. 20 minuten rijden. Door 

de hoogteverschillen in het resort is het minder geschikt voor gasten die slecht 

ter been zijn.

FACILITEITEN
Lobby  met  receptie  en lounge gedecoreerd met kunstwerken. Grote  

infinitypool  omringd door een terras met ligbedden en parasols en met 

uitzicht op zee. Op het strand heeft het resort voor haar gasten eigen 

ligbedden, parasols en beachservice. De Sanctuary Spa biedt een grote keus 

aan schoonheidsbehandelingen en massages. Daarnaast beschikt de Spa 

ook over een stoombad, thalassotherapiebaden en een fitnessruimte met 

moderne apparatuur. De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension 

is mogelijk. Het Pavilion restaurant is geopend voor ontbijt, lunch en diner 

en serveert Griekse en internationale specialiteiten. De nadruk ligt op lichte, 

gastronomische gerechten, vergezeld door zorgvuldig geselecteerde wijnen. U 

kunt ook lunchen of dineren in een van de restaurants van de zusterhotels uit 

de Myconian Collection hotelgroep die alle nabij gelegen zijn, zoals het Japanse 

restaurant Sishu met unieke sushigerechten en Avaton restaurant dat bekend 

staat vanwege haar mediterrane keuken. Het hotel heeft 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 35 kamers en villa’s zijn stijlvol ingericht en beschikken over airconditioning, 

flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar en kluisje. Badkamer met bad of 

douche. Balkon of terras met zitje en zeezicht.

Signature Retreat (ca. 28 m², max. 2 pers.): fraaie kamer met balkon en zeezicht. 

Ook boekbaar met terras met plungepool.

Heavenly Retreat (ca. 35 m², max. 3 pers.): ruime kamer met sofa en balkon. 

Tevens boekbaar met jacuzzi op het balkon.

Majestic Retreat (ca. 45 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

sofa en balkon. Tevens boekbaar met jacuzzi op het balkon of met terras met 

privézwembad.

Heavenly Villa - 2 slaapkamers (ca. 100 m², max. 4 pers.): geschakelde villa met 

twee slaapkamers met en suite badkamer, aparte woonkamer met eettafel en 

open keuken. Ruim terras met zitje, ligbedden en privézwembad.

Grand Majestic Jacuzzi Retreat (ca. 55 m², max. 3 pers.) ruime open plan woon-/

slaapkamer met zeezicht en balkon met jacuzzi.

Grand Majestic Pool Retreat (ca. 55 m², max. 3 pers.) open woon-/slaapkamer 

met zeezicht en balkon met terras met privézwembad.

Grand Majestic Villa - 2 slaapkamers (ca. 135 m², max. 5 pers.): geschakelde 

villa met twee slaapkamers met en suite badkamer, aparte woonkamer met sofa, 

eettafel en open keuken. Ruim terras met zitje, ligbedden en privézwembad. Ook 

boekbaar met 5 slaapkamers (ca. 270 m², max. 13 pers.).

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Signature Retreat  1526 1552 2383 1434

Majestic Retreat  2432 2532 3294 2344

Grand Majestic Pool Retreat  3822 4226 5485 3730

Grand Majestic Villa 2 slaapkamers  (o.b.v. 4 pers.)  4925 5147 6456 4833

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/03/21

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

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

brochure.
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SANTORINI

Op het eiland Santorini, dat deel uitmaakt van de Griekse Cycladen-archipel, komen alle schoonheidsidealen van Griekenland bij elkaar. 

Santorini is de vakantiebestemming bij uitstek voor wie geen genoegen neemt met minder dan adembenemende schoonheid.

AUTOHUUR

De hotels op Santorini bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een auto huren en deze bij uw hotel laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP SANTORINI HEEFT VOORAL HET ANDRONIS 

CONCEPT WELLNESS RESORT ONS HART 

GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 217.

Het eiland is door een gigantische vulkaanuitbarsting 

ontstaan. Alleen de randen van de vulkaan steken 

boven het water uit.  Hier is Santorini op gevestigd. 

Vooral het landschap aan de westkant van het eiland 

is erg imposant met de enorme uit zee oprijzende, 

steile klippen waarvan de toppen worden gesierd 

door helderwitte huisjes. Dit garandeert een unieke 

natuur en prachtige vergezichten, zeker in de 

avond bij de ondergaande zon. Gezellige terrasjes 

met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven 

Santorini een geheel authentieke sfeer en stijl. 

Vanwege de vulkaan bestaan de meeste stranden 

van het eiland uit zwart lavazand. Verder zijn er 

ook kiezelstranden, witte stranden en zelfs rode 

stranden met opvallende rode rotsen. De beste 

stranden zijn te vinden aan de oostkust, vanwege 

het meer vlakke landschap. Hier bieden wij in 

Agia Paraskevi het trendy Niki Beach aan met het 

befaamde Nikki Beach concept. Ook bevinden zich 

hier de wijngaarden, waar beroemde Griekse wijnen 

worden gemaakt. 

De hoofdstad is Thira, zeer indrukwekkend door de 

architectonische stijl van de huizen. Het is hier zeer 

aangenaam en de witte steegjes die kriskras door 

Thira lopen, zijn wereldberoemd. Niet voor niets 

staan ze op vele kalenders en ansichtkaarten. in 

Thira kozen wij voor het nieuw geopende Katikies 

Garden gesetteld in een voormalig klooster. Op de 

rand van de caldera bij Imerovigli selecteerden 

wij het lifestyle resort Andronis Concept Wellness 

Resort. 

Helemaal in het noorden van Santorini wordt het 

pittoreske plaatsje Oia gedomineerd door witte 

huizen, De zonsondergangen in Oia behoren tot 

de mooiste op aarde en trekken elke avond vele 

toeristen.  Aan deze romantische kust bieden wij 

Andronis Arcadia Resort  en het luxueuze boutique 

hotel Kirini aan. 

Halverwege Imerovigli en Oia bevindt zich Hotel San 

Antonio op een idyllische plek en biedt een prachtig 

uitzicht op zee te midden van exotische tuinen. 

Bij het antieke havenplaatsje Akrotiri bieden wij het 

luxe boutique resort Ambassador Aegean Santorini 

aan.

EGEÏSCHE
ZEE

Thira

Akrotiri

Firostefani

Megalochori Kamari

Imerovigli

Oia

Ambassador
Aegean

Nikki Beach

San Antonio

Katikies Garden

Andronis Concept 
Wellness 

Kirini
Adronis Arcadia

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

Dagtemperatuur in °C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Watertemperatuur in °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

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

Dagen met enige neerslag  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8
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Akrotiri | Santorini | GRIEKENLAND

AMBASSADOR AEGEAN LUXURY HOTEL & SUITES
BOUTIQUE

    

Infinity Cave Suite

Het Ambassador Aegean Luxury Hotel & Suites Santorini is gelegen in het 

zuiden van het eiland en biedt een adembenemend uitzicht over de caldera van 

Santorini en de Egeïsche Zee. Vooral de zonsondergangen zijn hier onvergetelijk. 

De elegante kamers, suites en villa’s beschikken alle over een privézwembad. 

Door de hoogteverschillen tussen de diverse niveaus is het hotel minder geschikt 

voor gasten die slecht ter been zijn. De luchthaven ligt op ca. 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Kleine lobby met receptie. Het hotel beschikt over een zoetwaterzwembad 

met zonneterras en ligbedden. Verder is er een fitnessruimte met moderne 

apparatuur. Laat u van top tot teen verwennen in de Thelma Spa met een breed 

scala aan verkwikkende gezichts- en lichaamstherapieën. 

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

Cabo Rosso restaurant biedt zorgvuldig bereide traditionele Griekse gerechten 

voor lunch en diner. Kies bijvoorbeeld voor verse vis en zeevruchten aangevuld 

met de beste lokale ingrediënten. Voeg hier de uitstekende lokale wijnen en het 

adembenemende uitzicht aan toe en u beleeft ongetwijfeld een zeer bijzondere 

culinaire ervaring. Het ontbijt wordt geserveerd in het Belvedere Cafe, maar u 

kunt het tevens in uw kamer of suite laten serveren (tegen een kleine toeslag). 

Roomservice: 07:30-24:00 uur. 

ACCOMMODATIE
Alle 40 kamers, suites en villa’s zijn sfeervol ingericht waarbij de kleur wit, waar 

Santorini zo bekend om staat, de overhand heeft. Ze beschikken alle over een 

terras met privézwembad en uitzicht over de Egeïsche zee en de caldera. Ze zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, schrijftafel, telefoon, koelkastje en 

kluisje. Badkamer met bad/douche. Een aantal kamers en suites is in de rotsen 

gebouwd en deze bereikt u via een lange trap door een tunnel. 

Deluxe Kamer (ca. 30-40 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer gebouwd in de rotsen, 

met kingsizebed, sofa en terras met loungebank, ligbedden en privézwembad. 

Luxury Suite (ca. 40-60 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon-/slaapkamer 

met sofa en een terras met ligbedden en privézwembad.

Infinity Cave Suite (ca. 40-70 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

loungegedeelte en groot terras met loungebank, ligbedden en privézwembad.

Infinity Cave Honeymoon Suite (ca. 80-100 m² max. 2 pers.): in de rotsen 

gebouwde ruime open plan woon-/slaapkamer met zithoek en groot terras met 

loungebank, ligbedden en privézwembad.

Serenity Suite (ca. 100-120 m², max. 4 pers.): begane grond met woonkamer, 

slaapkamer met en suite badkamer, groot terras met loungebanken, ligbedden 

en privézwembad. Op de eerste verdieping een tweede slaapkamer met en suite 

badkamer en balkon.

Ambassador Villa (ca. 150-180 m², max. 6 pers.): geschakelde villa met 

woonkamer en 3 slaapkamers, elk met een kingsizebed en en suite badkamer. 

Terras met eettafel, loungebanken, ligbedden en een groot privézwembad.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer   1825 2348 2632 1857

Luxury Suite   2071 2570 2916 2086

Infinity Cave Suite  2359 2707 3117 2374

Ambassador Villa (o.b.v. 4 pers.)   2203 2663 4214 2215

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 10/04/21  t/m 31/05/201 en 01/10/21 t/m 24/10/21. 

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 30/04/21. 

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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GRIEKENLAND | Santorini | Agia Paraskevi

NIKKI BEACH
ACTIVE | WELLNESS

      

Signature Kamer met zwembad

Het befaamde, trendy Nikki Beach concept combineert muziek, culinair genot, 

entertainment, mode, film en kunst in één bestemming, hetgeen wederom gelukt 

is met de opening op Santorini. Het Cycladische witte design past uitstekend 

bij de natuurlijke omgeving, waarbij de moderne elementen het Nikki Beach 

concept onderstrepen. Gelegen op het wereldberoemde, prachtige vulkanische 

eiland Santorini aan het lavastrand van Monolithos biedt het een idyllische sfeer 

met adembenemende uitzichten. De luchthaven ligt op ca. 5 km, de hoofdstad 

Thira op ca. 8 km en Oia op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
De lichte ultramoderne lobby met zitjes,  receptie,  boetiek met kleding van 

Griekse en internationale ontwerpers en gratis internationale kranten. Het 

buitenzwembad met swim-up bar is omringd door cabana’s, lig- en dagbedden 

terwijl DJ’s het entertainment verzorgen. Op het strand staan comfortabele 

houten loungebedden en grote parasols tot uw beschikking. 

De Nikki Spa biedt een weelde aan lichaams- en gezichtsbehandelingen, sauna, 

hamam, manicure en pedicure. In de ultramoderne fitness kunt u de conditie op 

peil houden. 

U verblijft In Nikki Beach Resort & Spa op basis van logies/ontbijt. Het ontbijt 

wordt geserveerd in Café Nikki.  Tijdens lunch en diner worden lichte, gezonde 

maaltijden geserveerd. Het Nikki Beach Restaurant & Beach Club biedt een 

wereldkeuken met o.a. lokale smaken en kruiden, maar ook gezonde salades, 

sushi en verse vis staan op het menu. De Sunset Lounge serveert trendy 

cocktails tijdens de indrukwekkende zonsondergang. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 62 luxueuze en comfortabel ingerichte kamers en suites 

voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten.   

Badkamer met regendouche, haardroger. Badjassen en -slippers. Terras of 

balkon.

Luux Kamer Tuinzicht (ca. 20-35 m², max. 2 pers.): elegant ingerichte kamer op 

de eerste etage met balkon en tuinzicht. Ook te boeken met zeezicht als Luux 

Kamer Zeezicht.

Signature Kamer (ca. 28-35 m², max 2 pers.): op de bovenste etage, met fantas-

tisch zeezicht. Ook te boeken als Signature Kamer met Jacuzzi (ca. 24-35 m², 

max. 2 pers): op de eerste etage, balkon met jacuzzi, ligstoelen en zeezicht of 

als Signature Kamer met Zwembad (ca. 22-40 m², max. 2 pers.): op de begane 

grond met privétuin, ligstoelen en privézwembad. 

Ultra Suite (ca. 43-53 m², max. 2 pers.), gelegen op de bovenste etage, open plan 

woon-/slaapkamer met kingsize bed, balkon en zeezicht. Ook boekbaar als Ultra 

Suite met Jacuzzi (ca. 44-55 m², max. 2 pers.): gelegen op de eerste etage met 

balkon met ligstoelen, jacuzzi en zeezicht of als Ultra Suite met Zwembad (ca. 

41-62 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond met kingsize bed woon-/

slaapkamer met privétuin en -zwembad. 

Honeymoon Suite (ca. 86-94 m², max. 2 pers.): zeer ruime suite op de begane 

grond met open plan woon-/slaapkamer, kingsize bed,  comfortabele zithoek, 

privétuin en privézwembad.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Luux Kamer Tuinzicht  1369 1615 2028 1365

Signature Kamer  1549 1930 2427 1540

Ultra Suite  1838 2266 2854 1834

Signature Kamer met Zwembad  2334 2819 3616 2275

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/05/21. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen: vraag uw reisadviseur of be-

zoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Imerovigli | Santorini | GRIEKENLAND

ANDRONIS CONCEPT WELLNESS RESORT
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

        DELUXE

Villa 2 slaapkamers

Andronis Concept Wellness Resort verwelkomt u op een plaats van schoonheid 

en rust. Het resorthotel ligt in Imerovigli als een juweeltje aan de meest 

romantische kust van het eiland. Het hotel is gebouwd in de traditionele 

Cycladische stijl op de  rand van de caldera, hetgeen een spectaculair uitzicht 

op de zonsondergang in de Egeïsche Zee biedt. Het eigentijdse minimalistische 

interieur combineert de Santorinese stijl met heldere accenten. Dit hotel is als 

een van de weinige op Santorini uitermate geschikt voor kinderen! Oia ligt op ca. 

9 km, Thira op ca. 4 km en de luchthaven van Santorini op ca. 8 km.

FACILITEITEN
Gezellige lobby in aardetinten met in het midden een bijzondere kroonluchter 

en zitjes . De Agora Concept Store herbergt een indrukwekkende mix van 

hedendaagse ontwerpers. Kinderen van alle leeftijden kunnen genieten van 

schoonheids- en welnessbehandelingen in de Spa of kennismaken met yoga om 

een basis te leggen voor een gezonde levensstijl. De gezinskooklessen bieden 

de mogelijkheid om de geschiedenis van de lokale gerechten te leren kennen. 

De nieuwe tennisbaan belooft ‘Game, Set, Match’! De panoramische infinitypool 

wordt omzoomd door ligbedden met parasols aan de ene kant en een kruiden- 

en moestuin aan de zijde van de caldera. 

De Kallos Spa heeft een selectie samengesteld van de meest geavanceerde 

schoonheids-, verzorgings- en gezondheidsbevorderende behandelingen. Twee 

royale zwembaden en de hamam zorgen voor de ultieme ontspanningservaring. 

Geluk en geestelijk welzijn worden bevorderd door heerlijke revitaliserende 

behandelingen, yogasessies en detox-maaltijden die in het restaurant speciaal 

kunnen worden bereid. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. In overeenstemming met de 

holistische filosofie van gezondheid en welzijn biedt Throubi Restaurant 

uitgebalanceerde gerechten die een ode zijn aan de Santorineese gastronomie, 

gemaakt met de meest verse ingrediënten uit eigen tuin. Voor ontbijt en lichte 

lunch kunt u terecht op het terras bij het zwembad. Ook mogelijkheid voor 

‘private dining’. De poolbar zorgt overdag voor gezonde smoothies en cocktails 

en ‘s avonds kunt u kiezen uit de lekkerste (lokale) wijnen. 24-uurs roomservice

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 27 sfeervolle, in lokale stijl gebouwde suites en villas, alle 

voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, satelliet-tv, minibar, en koffie-/

theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad/douche, haardroger en badjassen. 

Cozy Suite (ca. 35 m², max. 2 pers.): ruime open plan suite met terras met 

loungebedden en een infinity plungepool.

Wet Allure Suite (ca. 55 m², max. 2 pers.): split level suite met aparte slaapkamer 

en woonkamer, terras met loungebedden en infinity plungepool

Fabulous Suite (ca. 90 m², max. 4 pers.): drie level suite met 2 aparte slaapkamers 

en woonkamer, terras met loungebedden en infinity plungepool

Villa - 2 slaapkamers (ca. 70 m², max. 4 pers.): villa met zitgedeelte, twee 

slaapkamers met en suite badkamer, ruim terras met loungebedden en 

zwembad. Ook te boeken als Villa - 3 slaapkamers (ca. 100 m², max. 6 pers.): 

met als extra een moderne playroom, Terras met loungebedden, plungepool en 

jacuzzi.

Villa - 4 slaapkamers (ca. 160 m², max. 8 pers.): villa met vier slaapkamers 

met en suite badkamer en een moderne keuken. Terras met loungebedden en 2 

plungepools. Butlerservice en een kok op aanvraag. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Cozy Suite  3036 4422 4478 3080

Wet Allure Suite  3995 5829 5878 4032

Fabulous Suite  5598 8188 8237 5642

Villa - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  2589 3660 3709 2626

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen vraag uw reisadviseur of be-

zoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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GRIEKENLAND | Santorini | Oia

ANDRONIS ARCADIA
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

      

Executive Suite

Andronis Arcadia opende in 2019 voor het eerst de deuren. Dit lifestyle 

hotel is vernoemd naar het mythische huis van de Griekse god Pan, wat een 

natuurlijke plaats voor genot en harmonie was. Deze aardse Arcadia is in 

typische Cycladische stijl gebouwd en ligt aan de rand van het pittoreske Oia, op 

loopafstand van het centrum maar ver genoeg om rust en privacy te garanderen. 

De luchthaven van Santorini ligt op ca. 17 km afstand.

FACILITEITEN
De receptie bevindt zich in een gebouw direct bij de ingang van het resort. De 

lobby is een open ruimte boho-chic in aardetinten, met veel licht en met prachtige 

grote houten tafels en een hangmat. De grote infinitypool is de spil van het hotel 

en wordt geflankeerd door een swim-up bar, lounge- en ligbedden met parasols. 

Hier worden ook live-evenementen georganiseerd zoals een bekende DJ, Jimmy 

Sax of Duoviolins. Door een bezoek te brengen aan de Evexia Spa en u over 

te geven aan de ontspannende behandelingen ontsnapt u even aan de stress 

van alledag. De moderne Spa heeft tevens o.a. Kneipp douches, sauna, hamam, 

soundhealing en een openlucht yogaruimte. De fitnessruimte is uitgerust met 

moderne apparatuur waar u ongelimiteerd gebruik van kunt maken. 

Het  verblijf is op basis van logies/ontbijt. Pacman Restaurant is een prachtige 

open ruimte met een onbelemmerd uitzicht op de spectaculaire zonsondergangen 

van Oia. Hier worden ontbijt, lunch en diner geserveerd. U kunt kiezen uit een 

licht sushi-menu of Griekse traditionele gerechten die zorgvuldig bereid worden 

met ingrediënten uit eigen tuin. Geniet na het diner van voortreffelijke cocktails 

terwijl de DJ het entertainment verzorgt. Het Opson Restaurant biedt een 

unieke nieuwe culinaire ervaring, geïnspireerd op de smaken en ingrediënten 

van het klassieke Griekenland. Chef-kok Stefanos Kolimadis heeft een menu 

samengesteld met gerechten die door o.a. de filosofen Aristotelis en Omiros 

werden genuttigd. 

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 80 sfeervolle, in lokale stijl gebouwde suites en villa’s, alle 

voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, satelliet-tv, minibar, en koffie-/

theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad/douche, haardroger en badjassen. 

Sunset Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): open plan suite met woon-/slaapkamer, 

badkamer met douche, terras met loungebedden en infinity plungepool. 

Executive Suite (ca. 50 m², max. 2 pers.): open plan suite met moderne woon-/

slaapkamer, badkamer met douche, terras met loungebedden en infinity 

plungepool. 

Villa - 2 slaapkamers (ca. 110 m², max. 4 pers.): over twee levels met 

moderne woonkamer. Twee slaapkamers met en suite badkamer, terras met 

loungebedden en infinitypool.

Villa  - 4 slaapkamers (ca. 220 m², max. 8 pers.): ruime boho-chic villa met open 

plan woon-/eetkamer. Vier slaapkamers met en suite badkamers, terras met 

loungebedden en infinitypool.

Eden Villa - 6 slaapkamers (ca. 600 m², max. 8 pers.): over drie levels met 

woonkamer en volledig uitgeruste keuken. Zes slaapkamers met en suite 

badkamers, fitnessruimte, Sparuimte, terras met loungebedden en twee 

privézwembaden.

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

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

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Sunset Suite  3037 4002 4051 2939

Executive Suite  3245 4625 4674 3118

Villa - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  3085 3968 4024 2954

Villa - 4 slaapkamers (o.b.v. 7 pers.)  3653 4984 5033 3522

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

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Thira | Santorini | GRIEKENLAND

KATIKIES GARDEN
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

        DELUXE

Suite

Het in 2019 nieuw geopende Katikies Garden ligt in de historische stad Thira. 

Katikies Garden was ooit een katholiek klooster, afgeschermd door dikke muren 

en vormt nu een oase van rust in het levendige en bruisende centrum van Thira, 

Het hotel heeft de mystiek van reeds lang vervlogen tijden en is meer dan een 

accommodatie, het is een introductie van de ‘art de vivre´. Thira ligt op de rand 

van de Caldera in het westen van het eiland, Oia ligt op ca. 8 km en de luchthaven 

van Santorini op ca. 11 km

FACILITEITEN
Fraaie elegante lobby met prachtig marmer en met fluweel gestoffeerde zitjes. 

De Fashion Boutique van het hotel verkoopt mode, ontworpen door lokale en 

Griekse ontwerpers. Op het zonneterras bij de infinitypool met uniek uitzicht 

over de Egeïsche Zee staan cabana’s, houten loungebedden en parasols. 

Voor een unieke holistische Spa-ervaring brengt u een bezoek aan de A.SPA, 

een luxueuze bron van wellness. Schilderachtig omlijst door bougainville is het 

een toevluchtsoord van elegantie en sereniteit voor energieke ervaringen. Men 

biedt op uw lichaam afgestemde behandelingen en massages gebaseerd op de 

oude leer en tradities van weleer, een persoonlijke renaissance van geest en 

lichaam.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Aangezien Katikies Garden 

gelegen is in een voormalig klooster, werd de naam van het restaurant 

´De Paul´ geinspireerd door Vincent de Paul. Hij richtte in 1622 de eerste 

gemeente voor de Lazaristes op om de armen te dienen. Het klooster waarin 

het restaurant is gevestigd was de plaats waar de Vinsanto-wijn oorspronkelijk 

werd geproduceerd, opgeslagen en gedistribueerd naar het Vaticaan. Een plek 

gevuld met erfgoed en traditie. De gerechten op het menu van De Paul zijn een 

combinatie van smaken en aroma’s uit het verleden met de fijne hedendaagse 

culinaire technieken. In de Pool Side Bar bij het zwembad kunt u terecht voor 

verfrissende drankjes, cocktails en snacks.

ACCOMMODATIE
De 40 luxueuze suites zijn alle voorzien van een kingsizebed, airconditioning, 

wifi, kluisje, satelliet-tv, I-Pod, minibar, minicava, magnetron, Nespresso-

apparaat en theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad/douche, haardroger en 

slippers & badjassen. 

Junior Suite tuinzicht (ca. 46 m², max. 2 pers.): open plan woon/-slaapkamer. 

Balkon met zitje en tuinzicht. 

Senior Suite zeezicht met jacuzzi (ca. 40 m², max. 3 pers.): in open plan stijl, 

Terras met jacuzzi en zeezicht. Ook boekbaar met tuinzicht. 

Superior Pool Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): suite met woonkamer en aparte 

slaapkamer.  Privétuin met tuinmeubelen en zwembad. 

Honeymoon Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): split level met slaapkamer op de op 

1e verdieping en woonkamer op de begane grond. Privétuin met tuinmeubelen 

en zwembad. 

Master Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): split level met slaapkamer op de op 

1e verdieping en woonkamer op de begane grond. Privétuin (140 m² ) met 

tuinmeubelen en zwembad. 

Katikies Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): woonkamer en aparte slaapkamer, 

Privétuin (140 m² ) met zwembad, cabana, tuinmeubelen. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Junior Suite tuinzicht  1943 2043 2224 1799

Senior Suite zeezicht met jacuzzi  2508 2643 2875 2317

Superior Pool Suite   3028 3191 3463 2793

Honeymoon Suite met zwembad  2621 3825 4142 3304

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 29/02/21. 10% indien geboekt voor 30/04/21

Combinatiekorting: 10% indien u een combinatie met Katikies Hotels in Mykonos boekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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GRIEKENLAND | Santorini | Oia

HOTEL SAN ANTONIO
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

        DELUXE

Tweepersoonskamer

Het San Antonio is met recht lid van de Small Luxury Hotels of the World. 

Dit boutiquehotel, gebouwd op de spectaculaire Caldera, tussen Oia en het 

idyllische dorp Imerovigli, biedt een hoog serviceniveau op een sublieme lokatie, 

waar het uitzicht fantastisch te noemen is. De natuurlijke tinten van de bruine 

rotsen, de blauwe zee en de groene vegetatie zorgen voor een warme ambiance. 

San Antonio is ideaal voor rustzoekers die voor kwaliteit gaan. Gezien de 

hoogteverschillen binnen het hotel is het minder geschikt voor gasten die slecht 

ter been zijn. Imerovigli ligt op ca. 3 km, het schilderachtige Oia en de hoofstad 

Fira op ca. 5 km afstand. De luchthaven ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
De lobby met receptie en een kleine kapel liggen in een grot met een 

panoramisch uitzicht op de Egeïsche Zee. Het hotel heeft een zwembad met 

poolbar, zonneterras met ligbedden en parasols. Op het menu van de Spa staat 

een groot aantal massages en lichaamsbehandelingen; de Spa is idyllisch 

gevestigd in een grot. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het Cliff 

Side Restaurant biedt de ideale setting voor een romantisch gourmetdiner. Het 

restaurant is tevens geopend voor ontbijt en lunch. In de Sun Lounge Bar kunt 

u genieten van de zonsondergang met een goed glas wijn of een koele cocktail. 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 25 kamers en suites zijn sfeervol ingericht en hebben elk een eigen 

kleurthema. Ze beschikken over een groot kingsizebed, wifi, flatscreen-tv, 

cd/dvd-speler, minibar en kluisje. Badkamer met bad of douche, badjassen, 

-slippers en haardroger. Balkon of terras met zitje en fraaie uitzicht op de 

Egeïsche Zee en de Caldera.

Tweepersoonskamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): comfortabele woon-/slaapkamer. 

Badkamer met douche. Terras met zitje en schitterend zeezicht.

Junior Suite (ca. 25 m², max. 2 pers.): fraaie suite met open plan woon-/

slaapkamer met zithoek, eettafel. Badkamer met bad of douche, balkon met 

loungestoelen.

Suite (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruime open plan suite met zithoek en eettafel. 

Badkamer met bad of douche, balkon met loungestoelen. Balkon met lounge-

stoelen.

Senior Suite (ca. 35 m2, max. 3 pers.): grote open plan suite met een ruime 

zithoek en sofa als extra bed. De fraai vormgegeven badkamer beschikt over 

een jacuzzi in het bad. Terras met loungestoelen.

Superior Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): open plan suite met een ruime zithoek 

en sofa. Badkamer met groot bad met jacuzzi. De veranda met lounge banken, 

eettafel en verwarmde jacuzzi biedt een panoramisch uitzicht op zee en de 

Caldera.

Honeymoon Suite (ca. 45 m², max. 2 pers.): romantisch ingerichte ruime open 

plan woon-/slaapkamer. Badkamer met bad voor twee, inclusief jacuzzi. Fraaie 

veranda met zitje, loungestoelen en een jacuzzi.

Master Suite (ca. 50 m², max. 2 pers.): luxe suite met open plan woon-/

slaapkamer, op de bovenste verdieping. Ruime badkamer met bad met 

jacuzzi. Grote veranda met pergola, eettafel, loungebank en grote jacuzzi met 

panoramisch uitzicht op zee en de Caldera.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Santorini, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer  1454 2360 2557 1487

Junior Suite  1990 2669 2909 2023

Suite  2299 2845 3073 2332

Senior Suite  2595 3109 3369 2634

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/03/21.  

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen: vraag uw reisadviseur of be-

zoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure. 
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Oia | Santorini | GRIEKENLAND

KIRINI
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

        DELUXE

Senior Suite

Het luxueuze boutiquehotel Kirini Santorini in Oia is een juweeltje onder de 

hotel van het eiland en wordt beschouwd als een van de beste lokaties om te 

verblijven in een prachtige omgeving met betoverend uitzicht op de Caldera. 

Cycladische architectuur en traditie gecombineerd met luxe en het uitzicht op de 

Egeïsche Zee met daarnaast een geweldige Spa en gastronomische ervaringen 

maakt uw verblijf in dit sprookjesachtige hotel tot een ervaring om voor het leven 

te koesteren. Kinderen vanaf 13 jaar zijn welkom. Vanwege de verschillende 

niveaus van het hotel is dit hotel minder geschikt voor gasten die slecht ter been 

zijn. De luchthaven van Santorini ligt op ca. 15 km afstand.

FACILITEITEN
Bij aankomst wordt u omringd door de karakteristieke uitstraling van Santorini. 

De witgekalkte lobby met receptie en wit meubilair en zitjes zijn genesteld in 

kleine nissen en hebben fraaie details. De trendy boetiek heeft vooral mode 

en leder-artikelen van lokale ontwerpers. De infinitypool biedt een betoverend 

uitzicht over de fotogenieke Caldera met fraaie zonsondergangen. Het zwembad 

wordt geflankeerd door loungebedden, ligstoelen en parasols. 

A.Spa biedt biedt de unieke ervaring van ultieme ontspanning met een volledig 

holistische benadering van gezondheid en schoonheid waardoor elke dag een 

rustgevende ervaring wordt voor couples en singles. Een inspirerend scala aan 

herstellende behandelingen met unieke Ligne St. Barth Spaproducten, zoals 

een verjongende gezichtsbehandeling of een ontspannende massage tegen de 

achtergrond van de Caldera zorgen voor maximale ontspanning van lichaam en 

geest. Als u in conditie wilt blijven kan dat in de Techno Gym, een ruimte met 

ultramoderne fitness- en cardio-apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. De culinaire prestaties van Anthos 

restaurant zijn gebaseerd op de Griekse keuken, beïnvloed door andere 

mediterrane regio’s. The Pool Lounge & Cocktail Bar, gelegen naast het zwembad, 

en het in de grot uitgehouwen restaurant verzorgen het ontbijt en verfrissende 

drankjes. De wijnranken op Santorini zijn laag en mandvormig om ze tegen 

de sterke wind te beschermen. Deze kennis wordt al eeuwenlang gebruikt en 

resulteert in de uitstekende wijnen van Santorini. U kunt deze proeven tijdens 

een ceremoniële wijnproeverij.

ACCOMMODATIE
De 26 sfeervolle, in lokale stijl gebouwde en ingerichte suites zijn voorzien 

van airconditioning, wifi, kluisje, satelliet-tv, iPod-dockingstation, minibar, 

Nespresso-apparaat. Badkamer met ligbad/douche, haardroger, badjassen en  

-slippers. Balkon met zitje en fantastisch uitzicht op de Caldera.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 volw.): suite met open plan woon-/slaapkamer 

met zitje. Ook boekbaar met jacuzzi op het balkon als Junior Suite met jacuzzi.

Senior Suite (ca. 43 m², max. 3 pers.): ruimere open plan woon-/slaapkamer 

met zithoek.

Superior Suite met jacuzzi (ca. 40 m², max. 3 pers.): woon-/slaapkamer met 

zithoek en een jacuzzi in een nis van het slaapgedeelte. 

Honeymoon Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. ): romantische suite in open plan waar 

mediterrane kleuren een sfeer van pure romantiek creëren, in de badkamer als 

extra een jetdouche. Groot terras met loungebedden, eethoek en jacuzzi.. 

Kirini Suite met plungepool (ca. 45 m², max. 2 volw.): woonkamer en aparte 

slaapkamer badkamer met jacuzzi, terras met loungebedden, eethoek en 

jacuzzi.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Santorini, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Junior Suite  2886 3348 4009 2205

Senior Suite  3376 3904 4660 2702

Honeymoon Suite  4888 5848 7180 3794

Kirini Suite met plungepool  6365 6998 7887  4620

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 29/02/20. 10% indien geboekt voor 30/04/20.

Combinatiekorting: 10% indien u een combinatie met Katikies Hotels in Mykonos boekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen: vraag uw reisadviseur of be-

zoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.



222 - SILVERJET VAKANTIES

CYPRUS

Cyprus is altijd een ontmoetingsplaats tussen 

Europa, Azië en Afrika geweest met beroemde 

bezoekers als Alexander de Grote en Cleopatra. Het 

eiland toont volop sporen van haar veelbewogen en 

rijke verleden, zoals de neolithische nederzetting 

van Khirokitia, de antieke stad Kourion en het 

middeleeuwse kasteel Kolossi bij Limassol. 

Daarnaast kunt u er uitstekend golfen op de vier 

fraaie 18-holes golfbanen. Het gelijkmatige klimaat 

en de vele ontspanningsmogelijkheden zijn ideaal 

voor een heerlijke en afwisselende vakantie.

De belangrijkste aanvlieghaven van Cyprus, Paphos, 

ligt aan de zuidwestkust van het eiland. Deze 

badplaats is gebouwd tegen een steile rotswand 

en is zowel archeologisch als historisch een 

interessante bestemming. 

Ten noorden van Paphos zijn koningsgraven ontdekt 

uit de Egyptisch-hellenistische tijd; voor de doden 

werd in de oudheid een verblijf onder de grond 

gebouwd. 

Naast deze koningsgraven aan een zandstrand 

bevindt zich het hotel Elysium met een door 

het verleden geïnspireerd interieur voor een 

onvergetelijke familievakantie. 

De haven met tavernes uit de Venetiaanse tijd is een 

aantrekkelijke plek voor toeristen. In Paphos bieden 

wij u het luxe designhotel Almyra en  het  adults-

only Asimina Suites Hotel.

Op ongeveer 45 minuten rijden van Paphos ligt aan 

de noordwestkust op het schiereiland Akamas het 

charmante havenplaatsje Latchi. Het achterland 

wordt gevormd door glooiende heuvels en 

eeuwenoude wijngaarden. 

Een flink deel van het schiereiland is alleen 

toegankelijk met een terreinwagen. Tussen 

Latchi en het plaatsje Polis zijn er plannen om 

een natuurreservaat te stichten, aangezien met 

uitsterven bedreigde zeeschildpadden hier hun 

eieren komen leggen. 

Aan de rand hiervan, langs een stuk privéstrand, 

bieden wij u een luxe vakantie in het geweldige 

resort Anassa aan.

Op ongeveer 20, respectievelijk 30 minuten rijden 

Een paradijs voor zonaanbidders, cultuur- en natuurliefhebbers. 

Het eiland kent een grote verscheidenheid aan landschappen: een afwisselende kuststrook met zowel 

zand- als kiezelstranden, steile rotskusten en talloze kleine en grote baaien.

ten oosten van Paphos liggen de plaatsjes Kouklia 

en Pissouri. Kouklia is de mythische geboorte-

plaats van Aphrodite, de Griekse godin van de liefde. 

Het pittoreske Pissouri bestaat in feite uit twee 

delen: het eigenlijke dorp en Pissouri Beach. Beide 

delen ademen nog steeds een sterk traditioneel 

Cypriotisch karakter. Aan Pissouri Beach selec-

teerden wij het elegante en in Cypriotische stijl 

gebouwde Columbia Beach Resort.

De havenstad Limassol ligt aan de zuidkust van 

Cyprus, aan de Middellandse Zee, ongeveer 60 

kilometer van Paphos. Belangrijke inkomsten van 

de stad zijn de wijnindustrie en het toerisme. In 

en rond Limassol zijn vele bezienswaardigheden 

te bezoeken, zoals het Archeologisch Museum, de 

archeologische vindplaats Kourion en een middel-

eeuws kasteel, ooit van Richard Leeuwenhart, 

later van de Tempeliers. De omgeving van deze 

interessante stad biedt aan de oostkant een fraai 

strand met prachtige resorts, zoals het Amathus 

Beach Hotel Limassol, het stijlvolle Park Lane 

Resort & Spa en het designhotel Amara, zowel 

geschikt voor paren als voor gezinnen. 

HOTELVOORZIENINGEN
De meeste voorzieningen in de hotels en resorts 

op Cyprus, zoals het bezoek aan de kidsclub zijn 

gratis. Het beoefenen van water- en/of landsporten 

die door de accommodatie worden aangeboden 

alsmede het gebruik van de wellnessfaciliteiten zijn 

gewoonlijk tegen betaling. Uitzonderingen hierop 

vindt u bij de beschrijvingen van de betreffende 

hotels en resorts. 

AUTOHUUR

Anassa en het Columbia Beach Resort bieden wij 

inclusief autohuur aan. Bij de overige hotels op 

Cyprus zijn privétransfers inbegrepen. In plaats 

hiervan kunt u ook kiezen voor een huurauto of voor 

een paar dagen een auto huren en deze bij uw hotel 

laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP CYPRUS HEEFT VOORAL HET ASIMINA SUITES 

HOTEL ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 226-227

MIDDELLANDSE 
ZEE

Anassa

Almyra
Asimina

Elysium

Amathus

Park LaneColumbia
Beach Resort Amara

Pissouri

Polis

Limassol

LarnacaPaphos

NICOSIA

Cyprus Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 14 14 16 18 21 25 27 28 26 23 20 16

Watertemperatuur in °C 16 16 17 18 20 21 23 26 27 24 21 18

Zonne-uren per dag 6 7 8 9 11 12 13 12 11 9 7 6

Dagen met enige neerslag 9 5 5 3 1 0 0 0 1 2 4 8
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CYPRUS | Paphos

ELYSIUM
FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Elysium, dat in de Griekse mythologie ‘paradijs’ betekent, herinnert aan de rijke 

Cypriotische geschiedenis. Het interieur van Elysium is geïnspireerd op het 

verleden en ademt de mystieke sfeer van vervlogen tijden. Het hotel ligt direct 

aan een zandstrand en beschikt over veel faciliteiten en een goede service. 

Ook voor een familievakantie bent u in dit kindvriendelijke resort aan het juiste 

adres. Het hotel is gelegen direct naast de indrukwekkende ´Koningsgraven van 

Paphos´ uit de derde eeuw voor Christus welke op de UNESCO Werelderfgoedlijst 

staan. Op ca. 2 km vindt u de haven en het gezellige centrum van Paphos. Op 

loopafstand bevinden zich verder een winkelcentrum met vele winkeltjes, 

restaurants en bars. De luchthaven van Paphos ligt op ca. 20 km, de golfbaan 

Tsada op ca. 15 km en Elea Secret Valley op ca. 20 km.

 

FACILITEITEN
U komt binnen in een ruime lobby met receptie, atrium lounge en zithoeken 

die naar een groot terras leiden. In de subtropische tuin met watervallen, 

palmbomen en bougainville ligt een groot zwembad met hydromassage, 

zonneterrassen, ligstoelen en parasols, poolbar en twee kinderbaden waarvan 

één met glijbaan en speelplaats. Verder is er in de exclusieve Megaron vleugel 

een apart zwembad. Voor de kinderen is er de Angel’s Kids Club’ (3-12 jaar) waar 

diverse activiteiten worden georganiseerd onder professionele begeleiding (niet 

alle dagen geopend). Babysit is mogelijk, op aanvraag en tegen betaling. In 

alle restaurants zijn speciale kindermenu’s beschikbaar. Het Guest Relations 

kantoor kan u verder helpen bij het plannen van uw familie-uitstapjes op 

Cyprus, bijvoorbeeld een bezoek aan een aantal interessante plaatsen zoals de 

dierentuin van Paphos, het waterpark, het piratenschip, het archeologisch park, 

het kartingcentrum en Vertigo Adventure Club (voor o.a. kajakken ). Veel plezier!

Voor een ontspannende massage en verschillende schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen kunt u terecht in de Opium Health Spa met verwarmd 

binnenzwembad, jacuzzi, sauna en stoombad waar u gratis gebruik van kunt 

maken. In de Spa wordt gebruik gemaakt van het merk ESPA. Verder zijn er 

twee verlichte tennisbanen, een ‘library lounge’, fitnessruimte met moderne 

apparatuur en aerobic en pilatusstudio, souvenirshop, juwelier en kapsalon.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- en volpension mogelijk. Er 

zijn diverse restaurants waar u heerlijk kunt dineren (seizoengebonden). 

Voor het ontbijtbuffet, à la carte lunch en diner kunt u terecht in Lemonia 

Plaza met buitenterras. Hier worden in de ochtend heerlijke warme broodjes 

geserveerd met verse koffie, vers fruit en vele internationale gerechten. 

Tijdens verschillende avonden worden themabuffetten georganiseerd. Voor 

buffet en diner à la carte kunt u tevens terecht in het in de Venetiaanse 

corridor gelegen klassieke Epicurean Restaurant-Terras met showcooking. In 

het à la carte Ristorante Bacco worden smakelijke Italiaanse gerechten zoals 

ambachtelijke pasta’s en desserts opgediend. Natuurlijk mag een glas Italiaanse 

wijn hier niet ontbreken. Het elegante Aziatische à la carte restaurant O’Shin 

laat gasten kennismaken met verschillende gastronomische pan-Aziatische 

gerechten en lekkernijen. Op het menu staan onder andere sushi, sashimi en 

maki die geproefd kunnen worden samen met een kop Sake of een bijzondere 

thee. De openluchttaverne Mediterraneo is geopend voor lunch en diner en 

heeft mediterrane en Cypriotische gerechten op het menu staan met diverse 

visspecialiteiten en verse salades. Tevens zijn er verschillende bars zoals 

Café Occidental, dat gelegen is in de lounge en doet denken aan een Parijse 

patisserie. Hier worden gourmetsandwiches, ´English afternoon tea´ alsook 

cocktails geserveerd. Verder is er de Astria Bar met terras voor cocktails en 

livemuziek en de Mare Nostrum bar naast het zwembad met onder andere 

exotische cocktails, verse sappen en allerlei snacks op het menu. Ten slotte is 

er 24-uurs roomservice beschikbaar.

 

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 250 ruime, comfortabele kamers en suites. Alle kamers zijn 

voorzien van airconditioning, kluisje, LCD-tv, wifi, en minibar. Wifi is gratis in de 

Royal Garden Studios en/of Villas en hogere kamertypes. Badkamer met bad/

douche. Balkon of terras.

Deluxe Kamer (ca. 34 m², max. 3 pers.): ruime, sfeervolle kamer. Ook boekbaar 

met zee- of zijzeezicht.

Junior Suite (ca. 64 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de derde of 

vierde verdieping. Suite met woon- en aparte slaapkamer. Ook boekbaar met 2 

slaapkamers (ca. 102 m², max. 5 pers.) 

Family Cyprian Maisonette met Tuin (ca. 53 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 

kind.): duplex met beneden zitgedeelte en badkamer. Boven een slaapkamer 

en badkamer met douche. Met tuin en landzicht. Ook boekbaar met terras en 

tuinzicht als Family Cyprian Maisonette met tuinzicht.
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De ‘Megaron-vleugel’ (vanaf 16 jr., behalve de Royal Garden Villas) is een exclusief 

gedeelte met apart zwembad. Kamers hebben als extra een espressoapparaat 

en iPod-dockingstation.

Royal Studio (ca. 40 m², max. 3 volw.): studio in open plan stijl met ruime zit-/

slaapkamer en met balkon. Ook boekbaar op de begane grond met privézwembad 

als Royal Pool Studio.

Royal Garden Villa (ca. 60 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): geschakelde villa 

in duplexstijl. Woon- en badkamer. Boven slaapkamer, badkamer en balkon. Met 

terras met plungepool. 

Royal Suite (ca. 128 m², max. 2 volw.): gelegen in het hoofdgebouw met woon- 

en slaapkamer, jacuzzibad en terras met zwembad. Ook boekbaar met 2 

slaapkamers (max. 5 pers.) (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1056 1226 1458 1265

Junior Suite  2146 2549 2863 2588

Royal Studio  1377 1578 1811 1618

Royal Pool Studio  1534 1749 1981 1788

Extra: 1 x gratis diner voor 2 personen in restaurant Lemonia of Epicurean en 1 x gratis 30 minuten 

nek- en schouder massage per persoon.

Long Stay: 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van 01/04/21 t/m 30/04/21 en van 01/05/21 

t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/20 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21.

Welkomstattentie: welkomstdrankje bij aankomst en fruit en water op de kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, en toeslagen voor half- en/

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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ASIMINA SUITES HOTEL
ADULTS ONLY

       

Executive Pool Suite

Het Constantinou Bros Asimina Suites Hotel is rustig gelegen, direct aan een 

zandstrand met ligbedden, parasols en fraai uitzicht op de aangelegde tuinen. 

De ontspannen en relaxte sfeer maken van dit hotel een ideale plaats om uw 

vakantie door te brengen Het Asimina Suites Hotel verwelkomt gasten van 

16 jaar en ouder en is zeer geschikt voor stellen die rust zoeken en gesteld 

zijn op hun privacy. Winkeltjes, bars en restaurants liggen op ca. 300 meter 

van het hotel. Het moderne stadscentrum van Paphos met trendy winkels, 

een gezellige traditionele markt en interessante musea ligt op ca. 2 km en 

de vissershaven op ca. 3 km. In de directe omgeving zijn talloze plaatsen van 

historisch, religieus en cultureel belang om te bezoeken. Vele zijn opgenomen 

op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Zo zijn er het middeleeuwse fort, het Odeon, 

het Huis van Dionysos, Aphrodites Rock en de Baden van Aphrodite, evenals de 

zuilen van Sint Paulus. De luchthaven van Paphos bevindt zich op ca. 15 km en 

de luchthaven van Larnarca op ca. 140 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een sfeervolle lobby met terras, receptie met zitgelegenheid, wifi 

in de openbare ruimtes, winkel en parkeergelegenheid. U wordt verwelkomd 

met een VIP check-in service en een welkomstdrankje. In de fraaie tuinen 

bevinden zich twee met elkaar verbonden zoetwaterzwembaden met jacuzzi, 

omgeven door terrassen met ligbedden en parasols. Binnen bevindt zich een 

zoetwaterzwembad met jacuzzi. Tevens een verlichte tennisbaan, fitnessruimte 

met cardio- en krachttrainingapparatuur, tafeltennis en biljart.

Beleef momenten van ontspanning in de rustige omgeving van de 

volledig uitgeruste Elixir Spa. Gasten hebben de mogelijkheid om te 

kiezen uit een uitgebreid assortiment van massages en schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen zoals aroma- en thalassotherapie. U kunt ook genieten 

van een aantal van de behandelingen in de open lucht, terwijl het uitzicht op de 

turkooizen Middellandse Zee en een geurige bries uw zintuigen zullen prikkelen. 

De Elixir Spa biedt twee sauna’s, stoombad en diverse behandelkamers. Ten 

slotte zijn er een kapsalon, spawinkeltje, gratis parkeergarage en fietsverhuur.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- of volpension is mogelijk. U 

heeft de keuze uit de volgende restaurants en bars (gepaste kleding is gewenst): 

Estia is het buffetrestaurant met terras voor ontbijt, lunch en themadiners 

met showcooking. Tevens is het ’s avonds mogelijk verfijnde gastromomische 

gerechten van het Table d’ Hote menu te bestellen en ‘al fresco’ te dineren. In 

het Pool Restaurant kunt u terecht voor drankjes en lichte lunchmaaltijden. Het 

restaurant ‘À La Carte’ met terras biedt internationale à la carte gerechten en 

het à la carte restaurant Kymata serveert lichte mediterrane gerechten voor 

lunch en diner. We raden u aan voor de twee laatstgenoemde restaurants 

van te voren te reserveren. Gasten die liever dineren in een meer intieme 

omgeving kunnen genieten van een romantische avond voor twee op de pier 

waarbij heerlijke mediterrane à la carte specialiteiten onder de sterrenhemel 

bij kaarslicht en fraai uitzicht op de Middellandse Zee worden geserveerd (op 

aanvraag). En voor een aperitief of cocktail kunt u terecht in de VIP’s bar met 

livemuziek, Sports Bar met groot tv-scherm of de sfeervolle Loungebar met 

entertainment en dansvloer.

Het hotel biedt verder een Ultra All-Inclusive optie aan: het Deluxe Package (bij 

minimaal verblijf van 4 nachten). Dit houdt onder andere in dat u gedurende uw 

verblijf door middel van een kaart van de volgende extra’s kunt genieten: ontbijt, 

lunch en diner in een van de vier restaurants van het hotel, onbeperkt gebruik 

van soft-drinks en verschillende alcoholische dranken in de bars en restaurants, 

gebruik van de compleet gevulde minibar (softdrinks, bier) op uw kamer, een 

fles wijn bij aankomst, een fles champagne bij vertrek en dagelijkse aanvulling 

van koffie/espresso/thee, softdrinks en een fles water in de suites. U kunt via uw 

reisadviseur meer informatie verkrijgen. Ten slotte is er 24-uurs roomservice 

beschikbaar.

ACCOMMODATIE
De 121 suites zijn alle sfeervol ingericht met houten vloeren en voorzien van 

airconditioning, radio, dvd-speler, kluisje, minibar, flatscreen-tv in slaap- 

en woonkamer, wifi, koffie-/theezetfaciliteiten en espressoapparaat. Luxe 

marmeren badkamer met ligbad, aparte regendouche, haardroger, badjassen 

en slippers. Balkon of terras met zitje.

Junior Suite (ca. 33 m², max. 3 volw.): ruime kamer met zitgedeelte en balkon 

met landzicht. Verbindingsdeur mogelijk.

Landzicht Suite (ca. 38 m², max. 3 volw.): comfortabele slaapkamer en aparte 

zitkamer. Ook te boeken met beperkt zeezicht of zeezicht.

Superior Suite (ca. 44 m², max. 3 volw.): ruime woonkamer en aparte slaapkamer. 

Balkon met zitje en zeezicht
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Executive Pool Suite (ca. 44 m², max. 3 volw.): gelegen op de begane grond. 

Ruime slaapkamer, elegante zitkamer met houten vloer en privézwembad met 

jacuzzi-jets, houten dek/terras met zitje en ligstoelen. Badkamer met bad/

jacuzzi-combinatie en aparte regendouche. Boekbaar met tuin- of zeezicht. 

Gebruik van een privécabana met zitgedeelte en ligbedden op het strand 

inbegrepen bij een Executive Pool Suite zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  1091 1306 1474 1273

Landzicht Suite  1209 1400 1531 1435

Zeezicht Suite  1472 1670 1794 1698

Superior Suite  1589 1815 1933 1845

Executive pool Suite Zeezicht  2486 2706 2812 2712

Extra: gratis transfer en gratis entree in de Executive Lounge op de luchthaven bij verblijf van min. 4 

nachten in een Executive Pool Suite Zeezicht.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21 en 15% 

indien geboekt voor 30/04/21.

Welkomstattentie: champagne en fruit bij aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, en toeslagen voor halfpension en volpensi-

on: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT HOTEL IS ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET VANWEGE DE RELAXTE, 

ONTSPANNEN SFEER DIE HET UITSTRAALT, ALSMEDE DE HOGE KWALITEIT VAN 

DE KAMERS MET HUN PRIVÉZWEMBAD EN EIGEN CABANA.
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ALMYRA
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

      DELUXE

Terrace Kamer

Het (officiëel 5*) hotel Almyra is het eerste designhotel van Cyprus. Het hotel 

ligt direct aan zee en is een ideale locatie om te genieten van het uitzicht over 

de haven met zijn vele uitgaansmogelijkheden. Paphos luchthaven ligt op ca. 16 

km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie lounge, boetieks en kapsalon. In de tuin bevinden zich twee zwembaden 

waarvan een deels overdekt zwembad alsmede een kinderbad. De Almyraspa 

heeft een binnen- en buitenzwembad (16+ jr.), sauna, stoombad, tennisbaan en 

fitnessruimte. Verder diverse massages en schoonheidsbehandelingen met veel 

aandacht voor natuurlijke producten. Voor de kinderen zijn er diverse kidsclubs 

(met speelruimte zowel binnen als buiten) zoals de Adventurers (3-5 jaar), 

Voyagers (5-8 jaar) en de Pioneers (8 -13 jaar) met uitgebreide programma’s 

en veel leuke en spannende sport- en culturele activiteiten (tegen betaling en 

seizoengebonden). Verder is er het unieke Globetrotterprogramma voor de 

allerkleinsten (van 4 maanden tot 3 jaar) met ervaren babysitters. Babysit is 

op aanvraag. Watersportmogelijkheden. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Half- of volpension is mogelijk. Restaurants: Notios à la carte vis/

mediterraan restaurant voor lunch en diner en Zen Meze à la carte restaurant 

in meze-stijl. Voor ontbijt en diner kunt u terecht bij Mosaics, het à la carte en 

buffetrestaurant. Ouzeri biedt Grieks-Cypriotische specialiteiten en Eauzone is 

het Almyraspa restaurant voor lichte snacks. Tevens is er de Aeras Lounge Bar.

ACCOMMODATIE
De 189 kamers en suites bieden veel licht met speciaal ontworpen meubilair 

in natuurlijke, lichte tinten, stijlvol en modern ingericht. De kamers hebben 

marmeren vloeren, airconditioning, satelliet-tv, radio, cd-speler, minibar, 

kluisje en wifi. Kleine badkamer met bad/douche. Kamers met verbindingsdeur 

mogelijk.

Superior Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): schitterend uitzicht over zee. Frans 

balkon. Ook boekbaar met verbindingsdeur als Family Superior Kamer.

Veranda Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): met balkon.

Terrace Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): directe toegang tot de tuin. 

Ook boekbaar met verbindingsdeur als Terrace Family Kamer.

Premium Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): met balkon, rustig gelegen nabij de 

Almyra Spa (kinderen welkom vanaf 16 jr.).

Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxueus ingericht met zithoek en 

balkon met uitzicht over zee.

Tweekamer Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): fraai gedecoreerde woon- en 

slaapkamer, hifiset, 2 badkamers. Ruim balkon met uitzicht op zee.

Deluxe Tweekamer Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): gelijk aan Tweekamer Suite 

maar luxueuzer ingericht.

Driekamer Suite (ca. 73 m², max. 4 volw. + 2 kind.): met 2 slaapkamers. 

Ook boekbaar als Deluxe Driekamer Suite.

Kyma Suite (ca. 47 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxe open plan suite met zeezicht. 

Fraaie badkamer met apart toilet en douche. Groot terras met ligbedden. De 

Kyma Suites beschikken over een dakterras. Ook boekbaar met verbindingsdeur 

als Family Kyma Suite.

Indicatieprijzen p.p. inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Cy-

prus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1208 1217 1536 1317

Veranda Kamer  1291 1289 1619 1399

Terrace Kamer  1499 1515  1856  1621  

Premium Kamer        1404 1399 1738 1495

Extra: 1 x gratis diner (set menu) voor 2 personen in restaurant Notios (set menu en excl drankjes) bij 

min 5 nachten verblijf. Honeymoon: Bloemen, mousserende wijn bij aankomst.

Kinderen eten gratis: gratis halfpension of volpension voor kinderen t/m 11 jaar (indien ouders 

half-/ of volpension boeken). Meal Upgrade: upgrade naar halfpension, te gebruiken in restaurant 

Mosaics, bij min. 5 nachten verblijf indien geboekt voor 28/02/21.

Vroegboekkorting: 15% bij min 5 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 

31/03/21 en 5% indien geboekt van 01/04/21 t/m 30/04/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor half- en/

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze 

brochure.
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ANASSA
FAMILY | WELLNESS

        DELUXE

Junior Suite

Het exclusieve Anassa Hotel is een fascinerende combinatie van luxe, klassieke 

architectuur en aangename charme. Het hotel kijkt uit over één van de fijnste 

stranden van Cyprus en ligt niet ver van de beroemde baden van Aphrodite. 

De schitte-rende tuin is een oase van rust en ontspanning. Rustig gelegen, net 

buiten het vissersdorpje Latchi. De 18-holes golfbaan Minthis Hills ligt op ca. 

30 min., Elea op ca. 45 min., Secret Valley en Aphrodite Hills op ca. 1 uur rijden. 

Naar de luchthaven van Paphos is het ca. 45 min.

FACILITEITEN
Stijlvolle lounge, boetiek, kiosk, wifi en diverse bars. In de fraaie tuinen liggen 

2 zwembaden, een kinderbad en de poolbar. Verder 2 verlichte tennisbanen, 

squashbaan en fitnessruimte. Voor de kinderen zijn diverse kidsclubs zoals 

de Adventurers (3-5 jaar), Voyagers (5-8 jaar) en de Pioneers (8 -13 jaar) met 

uitgebreide programma’s met veel leuke en spannende sport- en culturele 

activiteiten (tegen betaling en seizoengebonden). Verder is er het unieke 

Globetrotterprogramma voor de allerkleinsten (van 4 maanden tot 3 jaar) 

Babysit is op aanvraag. De Thalassa Spa maakt gebruik van 100% natuurlijke 

producten en biedt massages en schoonheidsbehandelingen. Tevens is er 

een binnenzwembad, sauna, jacuzzi en een stoombad. Restaurants: Pelagos 

is een openluchtrestaurant met visspecialiteiten voor lunch en diner en 

buffetrestaurant Amphora is er voor ontbijt, lunch en diner met thema-avonden. 

Helios biedt Franse en mediterrane à la carte gerechten voor diner en Basilico 

is een intiem gourmetrestaurant.

ACCOMMODATIE
De 166 elegant ingerichte kamers en suites met zeezicht zijn alle voorzien van 

airconditioning, satelliet-tv, kluisje, wifi en minibar. Marmeren badkamer met 

bad en aparte douche. Balkon of terras met zitje en zeezicht.

Tuinzicht Kamer (ca. 41 m², max. 2 pers.): elegante kamer met tuinzicht.

Studio Suite (ca. 47 m², max. 3 pers.): ruime kamer in het hoofdgebouw.

Garden Studio Suite (ca. 49 m², max. 3 pers.): gelegen in de tuin.

Junior Suite (ca. 53 m², max. 3 pers.): ruime kamer. Ook met privézwembad (12 

m²) te boeken.

Tweekamer Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): woonkamer, gastentoilet met 

douche en slaapkamer met en suite badkamer. Ook met privézwembad  

(12 m²) en/of 2 slaapkamers te boeken.

Driekamer Family Suite (ca. 110 m², max. 6 pers.): gelegen in het hoofgebouw 

met 2 slaapkamers met badkamers en suite, woonkamer en 3 balkons.

Aphrodite en Adonis Suite (ca. 122 m², max. 3 pers.): woonkamer, en suite 

slaapkamer en 2 balkons, waarvan 1 met whirlpool.

Anax Suite (ca. 161 m², max. 5 pers.): fraai ingerichte ronde zit-/eetkamer. Twee 

slaapkamers met luxe badkamer.

Alexandros Residence (ca. 185 m², max. 5 pers.): luxueuze villa met 2 

slaapkamers en aparte woonkamer. Terras met privézwembad (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen). Ook boekbaar met 3 slaapkamers (max. 6 volw. + 

2 kind. t/m 13 jaar) als Andromeda Residence. 

Aether Pool Residence (ca. 225 m², max. 6 volw. + 2 kind. t/m 13 jaar): luxeuze 

Villa met 3 slaapkamer, woonkamer, keuken. Terras (66 m²)  met privézwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Studio Suite  2022 2037 2597 1955

Junior Suite  3110 3162 3698 3203

Extra: 1x diner in restaurant Helios (set menu en excl. drankjes) bij verblijf van min. 5 nachten.

Kinderen eten gratis:  gratis halfpension of volpension voor kinderen t/m 13 jaar wanneer ouders 

half- of volpension boeken.

Vroegboekkorting: 15% bij min 3 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 13/11/21 indien geboekt voor 

31/03/21. 5% bij min 3 nachten verblijf van 01/05/21 t/m 13/11/21 indien geboekt van 01/04/21 

t/m 30/04/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, en toeslagen voor half- en/

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.



230 - SILVERJET VAKANTIESColumbia  Beach Resort 



231 - SILVERJET VAKANTIES

Pissouri | CYPRUS

COLUMBIA BEACH RESORT
FAMILY | WELLNESS

    

Junior Suite TuinzichtEagle’’s Nest Executive Suite

Het Columbia Beach Resort ligt direct aan een ca. 2 km lang kiezel-/zandstrand 

op een unieke locatie aan de Pissouri-baai, een bijna ongerept stukje kust, 

beschut door de bergen. Het resort staat synoniem voor gastvrijheid, 

vakmanschap en goede faciliteiten en ligt op een open terrein van maar liefst 

75,000 m², opgetrokken in Cypriotische stijl met natuurlijke materialen als 

natuursteen en hout. Bijzonder zijn ook de massief houten deuren, traditionele 

luiken en de antieke terracotta-daken. De luchthaven van Paphos ligt op ca. 31 

km en die van Larnaca op ca. 125 km afstand. 

FACILITEITEN
Lobby met receptie, lounge en boetieks. Het binnenbad met jacuzzi’s staat in 

open verbinding met de fraai aangelegde, 80 m lange lagunevormige infinitypool, 

omringd door ligbedden en parasols. Verder is er een 2e zwembad. Tevens een 

kinderbad, speeltuin, de Club Life Creche (van 3 maanden tot 3 jaar en tegen 

betaling). Den Kidsclub (3 tot 12 jaar, seizoengebonden). Voor sportliefhebbers 

zijn er tennisbanen, squashbanen en fitnessruimtes. In de directe omgeving 

zijn er verschillende golfbanen. In de Hébe Spa (1.050 m²), kunt u terecht voor 

schoonheids- en lichaamsbehandelingen. Tevens kunt u gratis gebruik maken 

van jacuzzi, dompelbad, sauna en stoomkamer. Er is parkeergelegenheid. De 

verzorging is op basis van logies/ontbijt. Half- en volpension mogelijk. Het à 

la carte Bacchus Gourmet Restaurant voor ontbijt en diner is gespecialiseerd 

in Italiaanse gerechten. De à la carte Apollo Taverna met terras voor lunch en 

diner biedt mediterrane, internationale en visgerechten. In het Atrium wordt 

het ontbijtbuffet en het à la carte diner geserveerd. Het ‘al fresco’ Cape Aspro 

Restaurant & Poolbar serveert Cypriotische fusiongerechten voor lunch en 

diner. De swim-up Poseidon Pool Bar, de Poseidon Beach Bar en de Columbia 

Beach Bar serveren drankjes en snacks. In de Ouzeri kunt u genieten van lokale 

hapjes, cocktails en andere verfrissende drankjes. Verder zijn er  verschillende 

bars zoals Eros cocktail- en loungebar, en de Old Customs House-Beach Bar.

ACCOMMODATIE
De in totaal 169 stijlvol ingerichte suites zijn verdeeld over 11 uit natuursteen 

opgetrokken villa’s rondom het zwembad en de vier verdiepingen tellende 

annex, gelegen naast het strand. De suites zijn voorzien van airconditioning, 

plafondventilator, tv, minibar, kluisje, wifi, theezetfaciliteiten, Nespresso-

apparaat en zithoek. De meeste suites beschikken over een bad en aparte 

douche. Terras of balkon met zitje. Verbindingsdeuren mogelijk.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): warme, comfortabele ruime open plan zit-/

slaapkamer met sofa(bed) in zachte kleuren en houten meubilair met tuinzicht. 

Ook boekbaar met zwembadzicht/ zijzeezicht  of zeezicht.

Executive Suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): deze elegante open 

plan suite  is ruimer dan de Junior Suite en heeft landzicht. Ook boekbaar met 

tuinzicht of zwembadzicht/zijzeezicht en met zeezicht (ca. 50 m²).

Op de hoogste heuvel van het resort, tegenover het hoofgebouw liggen de 

Eagle’s Nest  Executive Suites (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.) met  

privacy en zeezicht. Ook boekbaar met privéplungepool (ca. 55 m²) en zeezicht.

Suite Tuinzicht (ca. 49 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): ingericht in blauwe 

en crème tinten. Queensizebed in de slaapkamer. Woonkamer met zitgedeelte 

en schrijftafel. Marmeren badkamer met bad/douche. Met tuinzicht.

Family Suite 2-Slaapkamers (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind. of 3 volw.): 

ruime suite, met open plan woon-/slaapkamer. Tweede slaapkamer met eigen 

badkamer. Met zeezicht. Ook boekbaar met baaizicht (ca. 66 m²) met woonkamer 

en twee aparte slaapkamers. Overige Suites zie onze website.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite Tuinzicht  1149 1229 1402 1377

Executive Suite Zeezicht  1827 1973 2253 2211

Extra: bij verblijf in een Junior Suite 1 x gratis Meze diner per p.p (excl. drankjes) en bij verblijf in 

een Executive Suite 1 x Spa voucher €40,-. Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/21 t/m 

31/10/21 indien geboekt voor 31/03/21 en 15% indien geboekt voor 30/04/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypes, aanbiedingen en toeslagen voor half- en volpension vraag 

uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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PARKLANE, RESORT & SPA
FAMILY | WELLNESS

       

Superior Kamer

Het luxe Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, dat wordt omgeven door 

een fraaie tuin van 100.000 m² met altijd groene olijf-, citrus- en palmbomen 

verwelkomt haar gasten in een serene ambiance. Een ultiem en indrukwekkend 

toevluchtsoord ten oosten van de stad Limassol. Het hotel is ideaal voor zowel 

families als koppels vanwege de uitgebreide keuze aan restaurants, zwembaden, 

sportmogelijkheden en activiteiten voor zowel jong als oud. Het logo van het 

hotel, een albaster amfora, is geïnspireerd op de opgravingen van de 4.000 

jaar oude parfumfabriek in het nabijgelegen dorpje Pyrgos. De luchthaven van 

Larnaca ligt op ca. 53 km en die van Paphos op ca. 73 km afstand.

FACILITEITEN
Voor het hotel ligt een fraai driehonderd meter lang kunstmatig aangelegd 

vulkanisch zandstrand met ligbedden en parasols. Er zijn drie buitenzwembaden 

(waarvan één met zeewater) en een kinderzwembad, alle omringd door 

terrassen met ligbedden en parasols. Verder zijn er drie tennisbanen, mini-

voetbalveld, PADI duikcentrum en watersportfaciliteiten op het strand. Voor de 

jongste gasten (3-12 jaar) is er het Park Kidz: een 3.000 m² groot themapark met 

eigen zwembad met piratenschip en waterglijbaan, kasteel, buffetrestaurant 

en speeltuin. Er is tevens een babycrèche (op aanvraag en tegen betaling). 

De Parkfit Pool & Gym heeft moderne fitnessapparatuur, een binnenzwembad 

en een aerobics- en pilates studio. De Kalloni Spa (3.000 m²) heeft een uniek 

thalassotherapieprogramma, twee buiten- en twee binnenzwembaden alsook 

12 behandelkamers waar u terecht kunt voor verschillende schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen en massages. U verblijft hier op basis van logies/

ontbijt. Half- en volpension zijn mogelijk. Lanes is zowel een buffet- als een à la 

carte restaurant dat geopend is voor ontbijt, lunch en diner. ’s Avonds worden 

er thema-avonden georganiseerd. The Grill is een elegant restaurant met een 

terras voor ‘al fresco’ dining, gespecialiseerd in verfijnde grillgerechten. Islands  

is een à la carte diner openluchtrestaurant dat visgerechten en zeebanket op 

het menu heeft staan. Dafne Restaurant serveert typisch Cypriotische gerechten 

die worden vervaardigd in op hout gestookte ovens en schenkt lokale wijnen. 

Het restaurant is voor lunch en diner geopend en beschikt tevens over een 

buitenterras. Il Teatro is een ‘al fresco’ restaurant en bar voor lunch en diner, 

gespecialiseerd in de Italiaanse keuken en gelegen naast het zwembad. Het is 

geopend vanaf 10.00 uur in de ochtend en serveert tevens verkoelende drankjes, 

vers fruit en ijs. Vithos is gelegen bij het strand bij het zeewaterzwembad 

en serveert snacks, cocktails en andere verfrissende drankjes. The Gallery 

loungebar heeft een eigen sushibar. Hier kunt u tevens terecht voor creatieve 

cocktails, warme en koude dranken, gebak, snacks en live pianomuziek terwijl u 

uitkijkt over de fraaie tuin.

 

ACCOMMODATIE
De 274 moderne, ruime kamers en suites zijn uitgerust met airconditioning, 

meestal naar keuze met kingsizebed of twinbedden, flatscreen-tv, wifi, minibar 

en thee-/koffiezetfaciliteiten.

Superior Kamer (ca. 40 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 jr.): elegante 

kamer in pasteltinten met zitje. Badkamer met bad of inloopdouche. Balkon met 

landzicht. Ook te boeken met Zeezicht (ca. 38-42 m², max. 2 volw.)

Superior Kamer Chromotherapykamer (36 m², max. 2 volw.): gelegen op de 5e 

verdieping. Badkamer met douche en chromotherapie. Balkon met zeezicht.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 44 m², max. 2 volw. + 1 kind.): gelegen op de 2e 

verdieping. Ruimere kamer met 2 bedden. 3e persoon slaapt op sofabed. 

Badkamer met bad en aparte douche. Balkon met zeezicht.

Family Suite Zeezicht (ca. 72 m², max. 3 volw. + 2 kind.): ideaal voor families 

op de 1e verdieping. Deze suite heeft twee slaapkamers met verbindingsdeur. 

Eén slaapkamer met kingsizebed en badkamer met bad en aparte douche. 

Met balkon en zeezicht. De tweede kamer bestaat uit een woonkamer met 

zitgedeelte (3 individuele sofabedden), een kleine slaapkamer met twinbed en 

een aparte badkamer met bad/douche.

Panoramic Junior Suite (ca. 74-81 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 4e 

en 5e verdiepeing. Suite met aparte woonkamer. Slaapkamer met kingsizebed. 

Badkamer met douche. Balkon met zeezicht.

Panoramic Suite (ca. 93 m², max. 2 pers.): ruimere suite op de 2e en 3e 

verdieping. Met woon- en aparte slaapkamer. Badkamer met douche en apart 

bad. Balkon met zeezicht.

Lifestyle Suite (ca. 80 m², max. 2 volw.): adults only suite met woon- en aparte 

slaapkamer. Balkon met zeezicht. Ook boekbaar met plungepool op het terras.

The Business Suite (ca. 82 m², max. 2 volw.): elegante suite op de 5e verdiepeing 

met slaapkamer met kingsizebed en woonkamer met zitgedeelte en schrijftafel. 

Badkamer met douche en gastentoilet. Balkon met zeezicht.
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Kidsclub

Amphora Suite met plungepool (ca. 214 m², max. 2 volw.): exclusieve suite op 

de 5e verdieping met moderne woonkamer met eettafel, zitgedeelte en apart 

gastentoilet. Slaapkamer met kingsizebed en walk-in closet. Badkamer met bad 

en aparte douche. Groot balkon met ligbedden, sauna, plungepool. en zeezicht.

Diamond Suite met plungepool (ca. 335 m², max. 2 volw.): elegante en ruime 

suite op de 5e verdipeing met kingsizebed. Badkamer met bad en aparte douche. 

Balkon met plungepool. Verbindingsdeur met Superior Zeezicht Kamer mogelijk.

De Park Suites Villa’s bevinden zich achter het hoofdgebouw.

Park Villa - 1 slaapkamer (ca. 166 m², max. 2 volw. + 1 kind): met woon- en 

aparte slaapkamer. Met tuinzicht en privézwembad met terras, ligstoelen, 

parasols en eetgelegenheid. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 226 m², max. 

4 pers.) en 3 slaapkamers (ca. 215 m², max. 6 pers. ). 2 slaapkamers is ook 

boekbaar met zeezicht en plungepool.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  1103 1425 1483 1452

Deluxe Kamer Zeezicht  1639 1989 2048 2016

Family Suite Zeezicht (o.b.v. 3 pers.)  1960 2518 2583 2545

Panoramic Junior Suite  2472 3108 3172 3135

Lifestyle Suite  2888 3679 3738 3706

The Business Suite   2888 3679 3738 3706

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/12/20 en 10% 

indien geboekt voor 28/02/21.

Welkomstattentie: welkomstdrankje en mineraalwater in de kamer  bij aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, en toeslagen voor half- en/

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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DESIGN | FAMILY | WELLNESS

       

Het elegante en luxe Amara hotel is vernoemd naar het oude Griekse woord 

Amarantos dat ‘eeuwig’ betekent. Het hotel ligt direct aan het strand en dichtbij 

de beroemde archeologische opgravingen van het koninkrijk Amathus. Over 

het ontwerp van het Amara is zorgvuldig nagedacht en sierlijk te noemen. De 

exclusieve en unieke ervaring in combinatie met de toewijding en service van 

het personeel zorgen ervoor dat u een fijne vakantie zult beleven met vele 

mooie herinneringen. Het hotel is zowel geschikt voor ‘happy families’ als voor 

cultureel nieuwsgierige en zorgeloze paren. Amara ligt op ca. 11 km afstand van 

het kosmopolitische centrum van Limasssol, zijn levendige nieuwe jachthaven 

en het gelijknamige kasteel. De luchthaven van Larnaca bevindt zich op ca. 54 

km, die van Paphos op ca. 74 km afstand.

FACILITEITEN
Stijlvolle lobby met receptie met indrukwekkend uitzicht op zee. Diverse boetieks 

waaronder een bloemist, juwelier en souvenirwinkel. Het glinsterende hart van 

het Amara wordt gevormd door de fraaie infinitypool, omringd door terrassen 

met comfortabele ligbedden en parasols, geaccentueerd door het groen van 

de tuinen. Jonge gasten kunnen terecht in de Children’s Club met diverse 

activiteiten, ingedeeld naar leeftijd. Tevens is er een kinderzwembad. Ook is er 

een kleine speeltuin en de mogelijkheid om kindermaaltijden te bestellen. 

De Amara Spa (3.000 m²) is een holistische oase die voorziet in een scala 

aan behandelingen en massages voor lichaam en geest. Verder is er een 

fitnesscentrum, sauna, binnenzwembad (voor kinderen tussen 10.00 uur en 

16.00 uur onder begeleiding) met whirlpool met jets, kapsalon en manicure. 

De Thermal Experience-zone (tegen betaling) bestaat uit het Tepidarium, 

Caldarium en Laconium, een ijsfontein en verschillende ontspanningsruimtes, 

evenals het buitenzwembad (zoutwater en alleen voor volwassenen). Het Amara 

biedt tevens programma’s zoals voedingsadvies, BMI (Body Mass Index) en 

persoonlijke training die u helpen de eerste stappen te zetten om uw levensstijl 

te verbeteren. Ten slotte is er een tennisbaan waar privélessen mogelijk zijn. 

U verblijft in Amara op basis van logies/ontbijt, halfpension is mogelijk. In de 

ontbijtzaal met buitenterras is een rijk buffet met live cooking, waar gezonde 

gerechten voor u worden klaargemaakt. In The Dining Room geniet u van typisch 

Cypriotische culinaire specialiteiten. Het Ristorante Locatelli is een gerespecteerd 

restaurant onder leiding van de beroemde Michelinchef Giorgio Locatelli. Hier 

kunt u terecht voor onder andere zelfgemaakte pasta’s en heerlijke desserts. 

Gasten kunnen genieten van het diner al fresco. Het specialiteitenrestaurant 

Armyra van chef-kok George Papaioannou biedt de meest verse vis, zeevruchten 

en andere culinaire hoogstandjes voor lunch en diner. Wanneer de naam Nobu 

Matsuhisa valt, weet u dat het gaat om Japanse cuisine van wereldklasse. Het 

Matsuhisa Limassol Restaurant biedt een uitgebreid en origineel menu voor een 

unieke Japans-Peruaanse culinaire ervaring. Een kopje koffie/thee met gebak 

drinkt u in de fraaie lobbybar, terwijl de poolbar voorziet in hapjes en drankjes. 

Voor of juist na het diner kunt u een drankje gebruiken in de Main Bar en wilt u 

de zon in de zee zien zakken onder het genot van een cocktail, dan kiest u voor 

de chique en exclusieve Rooftop Bar. Suite-gasten worden uitgenodigd om hier 

te genieten van een à la carte ontbijt. Ten slotte beschikt het hotel over 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
De 207 elegante kamers en suites zijn zorgvuldig ontworpen voor een unieke 

beleving en hebben geïsoleerde vloeren die rust en stilte garanderen. Verder 

beschikken ze over sfeerverlichting, airconditioning of verwarming, satelliet-tv, 

kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en wifi. Badkamers met bad en aparte 

douche. Tevens gemeubileerd balkon met uitzicht op zee.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegante kamer met lichte 

rustgevende kleuren zoals poederblauw, groen en gebroken wit. Met kingsize- 

of queensizebed en chaise longue. 

Junior Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze suite bestaat uit een 

slaapkamer met een en suite badkamer. Aparte woonkamer met ruim balkon 

met ligbedden. Als extra een gastenbadkamer met douche. 

Deluxe Suite 1 slaapkamer (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): met marmeren 

vloer en zachte aardetinten. Slaapkamer met aparte woonkamer en eetgedeelte. 

Als extra gastenbadkamer met douche. Tevens te boeken met verbindingsdeur 

met een Deluxe Kamer als Deluxe Suite 2 slaapkamers (ca. 135 m², max. 4 volw. 

+ 2 kind.). 

Roof Top Duplex Suite met zwembad (ca. 110 m², max. 2 volw.): ruime suite, 

alleen voor volwassenen verdeeld over 2 verdiepingen. Op de eerste verdieping 

bevinden zich de slaapkamer, badkamer en woonkamer. Een privézwembad op 

de tweede verdieping met ruim terras en ligbedden complementeert het geheel.  
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Frontaal Zeezicht Kamer met zwembad (ca. 55 m², max. 2 volw. + 1 kind): 

gelegen op de begane grond kijkt deze kamer uit over de zee en heeft alle 

charmes van traditionele Cypriotische elegantie, met brede ramen die het 

overvloedige zonlicht doorlaten. Met privézwembad.

Frontaal Zeezicht  Cabana 1 Slaapkamer met zwembad (ca. 70 m², max. 2 volw. en 

2 kind.): luxe suite met slaapkamer en aparte woonkamer met privézwembad 

en frontaal zeezicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers als Frontaal Zeezicht 

Cabana 2 Slaapkamers met zwembad (ca. 125 m², max. 2 volw. en 3 kind.)

The Amara Suite (ca. 230 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze meest exclusieve 

suite, gelegen op de 9e verdieping, is een weelderige ruimte die bol staat van 

comfort, gemak en pure verwennerij. Het interieur bestaat uit een ruime lounge/ 

woonkamer met eetgedeelte. Verder 2 ruime slaapkamers waarvan één met 

zitje, een ruimte met een jacuzzi en een eigen bar. Tenslotte een met natuurlijke 

materialen gedecoreerde buitenruimte met een infinity-edge privézwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  1341 1776 1834 1758

Junior Suite  2096 2888 2947 2792

Deluxe Suite  2293 3168 3226 3048

Frontaal Zeezicht Kamer met zwembad  1972 2668 2726 2578

Extra: 1 x gratis diner voor 2 personen (excl. drankjes) en 1 x 30 minuten nek- en schoudermassage 

tijdens verblijf.

Long stay: 10% korting bij min. 21 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 31/01/21 en 10% indien geboekt voor 31/03/21.

Welkomstattentie: welkomstdrankje bij aankomst en fruit en water op de kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, en toeslagen voor half-

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze 

brochure.

Deluxe Kamer

cabana 1- Slaapkamer met Zwembad
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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 

bezoeker extra bijzonder maakt. Hoe beroemd en 

veel bezocht een plek of plaats ook is, het is er 

nooit louter toeristisch. Het dagelijkse leven is zo 

verweven met de schoonheden van het land dat het 

één groot filmdecor is. Omdat Italië zo veel regio’s 

kent, kunt u er een leven lang op vakantie gaan 

zonder dat het gaat vervelen. 

Als men Italië zegt dan roept dat niet alleen beelden 

op van belangrijke cultuurmonumenten, historische 

binnensteden, fraaie landschappen met kleine 

authentieke steden en mooie langgerekte stranden 

maar ook van  fantastische Italiaanse gerechten, 

bereid uit de beste ingrediënten en niet te vergeten, 

vergezeld van de beste wijnen. De keuze aan lokaal 

geproduceerde kazen, worsten, hammen, ingelegde 

olijven en andere heerlijkheden is oneindig en de 

Italianen zijn dan ook met recht trots op hun keuken. 

Het zijn echte levensgenieters.

Naast een verblijf in bekende steden als Rome, 

Napels, Florence, Pisa en San Remo hebben wij in 

ons programma ook minder bekende kleine steden 

opgenomen zoals het mysterieuze Matera, een 

van de meest verbazingwekkende binnensteden 

van Italië en beroemd om haar uit rotsen 

gehouwen huizen waarvan sommige dateren uit 

de prehistorie. Dergelijke kleinere plaatsen laten 

zich prima combineren tijdens een combinatiereis 

waarbij u zelf de route kunt bepalen met bezoeken 

aan interessante plaatsen als Florence, Siena en 

Montepalcino en een verblijf in landelijk gelegen 

villa’s vaak nog daterend uit de late Renaissance. 

Of een reis door de mooie landstreek Puglia met 

zijn karakteristieke, vaak nog ommuurde oude 

havenstadjes, baroksteden en authentieke ‘trulli’s’, 

die van een afstand al zijn te herkennen aan de 

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.

kegelvormige daken. Ook zeer aan te raden is de 

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 

prachtige natuurgebieden. Bekende plaatsen zijn 

San Remo, Portofino, Rapallo en Cinque Terre. San 

Remo is een aantrekkelijke badplaats vlakbij de 

Franse grens en Monte Carlo. Aan de eind van de 

19de eeuw werd San Remo ontdekt door de rijken 

van Europa. Britse aristocraten, prinsen en tsaren 

bouwden hier villa’s en er verschenen dure hotels. 

De Italiaanse Rivièra heeft dankzij de bergen en 

de zee een mild klimaat. Het hele jaar door is het 

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 bekend om zijn nachtleven en luxe 

boetieks. 

Vanwege het heerlijke klimaat in het voor- of najaar 

is  Napels, een aantrekkelijke startplaats voor een 

verblijf aan de Amalfikust of op het wonderschone 

eiland Capri, gelegen in de azuurblauwe Golf van 

Napels. Onze privéreis naar het historische Pompeï 

in combinatie met de Vesuvio, een bezoek aan 

Napels, een wijndegustatie en een kookcursus is 

zeer aan te raden.

Naast het vasteland zijn ook de Italiaanse eilanden 

Sardinië en Sicilië zeer de moeite waard. De beste 

manier om het kleurrijke en afwisselende Sicilië te 

zien is de autorondreis ‘Cultuurschatten van Sicilië’. 

U maakt kennis met de vele bezienswaardigheden 

van dit unieke stukje Europa en verblijft in sfeervolle 

accommodaties. Sardinië is een uitstekende zon-, 

zee- en strandbestemming met onverwacht mooie 

resorthotels aan schitterende stranden. Ook 

het heuvelachtige binnenland is zeer zeker een 

bezoek waard. Laat u verrassen door deze nog vrij 

onbekende bestemming.

Kortom, mogelijkheden te over. Wij selecteerden in 

ons uitgebreide Italië-aanbod authentieke villa’s, 

Spa- en familiehotels, design- en tophotels. 

Het wegennet in Italië is uitstekend en het is zeer 

aan te raden de steden te combineren met een 

hotel aan de kust of met een karakteristiek hotel in 

het binnenland. De meeste hotels worden dan ook 

inclusief een huurauto aangeboden. 

HOTELVOORZIENINGEN
In de Italiaanse hotels en resorts kunnen uw 

kinderen gewoonlijk gratis gebruik maken van 

de kidsclubs. In de meeste gevallen zijn de (niet)-

gemotoriseerde watersporten en de landsporten 

tegen betaling. Ook wanneer u gebruik wilt maken 

van de wellnessfaciliteiten is dit in de meeste 

gevallen tegen betaling. Uitzonderingen op 

bovenstaande regels vindt u bij de beschrijvingen 

van de betreffende hotels en resorts.
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 ITALIË | San Remo | Ligurië 

ROYAL HOTEL SAN REMO
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

    

 

 Superior  Kamer zeezicht 

Langs de betoverende Italiaanse Rivièra, met uitzicht op het glinsterende water 

van de Middellandse Zee, ligt het Royal Hotel San Remo omgeven door meer dan 

16.000 m² tropische tuinen. Dit door een familie beheerde hotel, ooit de thuisbasis 

van Europese vorsten, heeft een tijdloze charme. Het hotel heeft zijn originele 

stijl behouden met een vleugje modern design: traditie en innovatie perfect 

gecombineerd in een eigentijdse omgeving met een onberispelijke service. Ca. 

10 minuten van het bruisende centrum met tal van boetieks, restaurants en 

bars. Hoewel vaak bezocht voor zijn casino, is de geschiedenis en cultuur net 

zo bezienswaardig. San Remo kan hele jaar door bezocht worden en is ook de 

thuisbasis van het Italiaanse Songfestival evenals rock- en jazzmuziekfestivals. 

De luchthaven Nice ligt op ca. 63 km, Genua op ca. 140 km, Monte Carlo op 40 km. 

 

FACILITEITEN
Stijlvolle entree, lobby en luxe boetieks. Het hotel is omgeven door een 

weelderig subtropisch park met een verwarmd zwembad met zeewater en 

een apart gedeelte voor kinderen. Tennisbaan en fitnessruimte. Het stijlvolle 

Spacenter biedt een ruime keuze aan schoonheidsbehandelingen. Voorzien 

van sauna, stoombad, ontspanningsruimten (inclusief). Voor de kinderen is er 

tennis, minigolf, binnen- en buitenspeelplaats. Het restaurant Fiori di Murano 

voor diner op het terras met subliem uitzicht op zee. Het ontbijt wordt op het 

grote terras onder citrusbomen geserveerd. Corallina serveert grillgerechten en 

zeevruchten onder de pergola bij het zwembad. Tevens een apart kindermenu. 

Het gourmetrestaurant Il Giardino voor ‘fine dining’ bij kaarslicht op het grote 

terras. Hier worden Italiaanse gerechten met regionale invloeden uit Ligurië 

en Toscane gepresenteerd. Bar delle Rose voor lichte lunches. Gedurende de 

zomermaanden piano- en livemuziek. Er zijn diverse privé-excursies mogelijk 

in de schitterende omgeving. De 18-holes golfbaan Degli Ulivi ligt op ca. 5 km 

(korting op de greenfees).

ACCOMMODATIE
De elegante kamers en suites beschikken over parketvloeren, klassiek 

meubilair en ruime marmeren badkamers. Elke kamer is in eigen stijl ingericht. 

Slaapkamer met 2 aparte bedden of een kingsizebed, schrijftafel, airconditioning, 

telefoon, kluisje en minibar. Kamerbezetting max. 3 personen.

Classic Kamer (ca. 20-25 m²): klassiek ingericht en gelegen aan de achterzijde 

van het hotel met landzicht. Ook te boeken met zeezicht en balkon.

Superior Kamer (ca. 25 m²): gerenoveerde kamer in modern design ingericht. 

Ook boekbaar met zeezicht en Frans balkon.

Junior Suite (ca. 30 m²): klassiek ingericht in open plan met zithoek. Uitzicht 

over de heuvels en de stad San Remo.

Junior Suite Zeezicht (ca. 35 m²): in klassiek/modern design ingericht. In open 

plan met zithoek, 2 badkamers en Frans balkon met zeezicht.

Deluxe Junior Suite (ca. 35 m²): in klassiek/modern design ingericht met 

zithoek. Groot terras met 2 ligbedden en uitzicht op zee.

Suite Zeezicht (ca. 50 m²): in klassiek design ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer, sofabed en badkamer met bad en separate douche. Balkon met 

uitzicht op zee. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Genua, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   1010 1145 1161 1010

Classic Kamer Zeezicht   1182 1345 1365 1182

Superior Kamer  1130 1281 1297 1130

Junior Suite Zeezicht  1418 1625 1645 1418

Extra: een gratis Spabehandeling per persoon per verblijf bij min. 2 nachten verbllijf en 1 gratis diner 

per persoon (excl. drankjes) bij min. 4 nachten verblijf in een Deluxe Junior Suite en Suite.

Gratis nachten: 5=4 en 7=6 bij verblijf van 05/04/21 t/m 20/05/21, van 23/05/21 t/m 05/07/21 en 

van 18/08/21 t/m 06/11/21. Niet geldig voor Deluxe Junior Suite, Suite zeezicht en Exclusive Suite.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/21 t/m 06/11/21 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt. Niet geldig voor Deluxe Junior Suite, Suite Zeezicht en Exclusive Suite.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Rome | ITALIË

       GRAN MELIÁ ROME - VILLA AGRIPPINA
CITY | CULINAIR | WELLNESS

     

 

 Premium Kamer  

Dit luxueuze hotel is gebouwd op de plek waar ooit de prestigieuze villa van 

Agrippina, moeder van keizer Nero, stond. Tijdens de bouw van dit hotel zijn 

diverse archeologische schatten van de beroemde Villa Agrippina opgegraven. 

Het hotel ligt in het historische centrum van Rome in een spectaculaire tuin 

met inheemse planten en sinaasappelbomen. Vanaf het dakterras heeft u een 

schitterend uitzicht over de stad. Het hotel is onderscheidend door de eigentijdse 

inrichting en service en heeft een excellente ligging nabij het Vaticaan en Castel 

Sant’Angelo. Ca. 1 km van de Piazza Navona en ca. 1,5 km van het Pantheon aan 

de overzijde van de rivier de Tiber. De luchthaven ligt op ca. 40 autominuten. 

FACILITEITEN
Het mooiste aspect van het hotel is de tuin, een oase van rust te midden 

van het drukke centrum van Rome. Gasten kunnen hier genieten van een 

informele lunch of al fresco dineren. In het gastronomische restaurant 

Ossimoro worden uitstekende mediterrane gerechten geserveerd met de beste 

Italiaanse ingrediënten. Fraai zwembad met jacuzzi, zonneterrassen, ligstoelen, 

parasols, badhanddoekenservice en poolbar. Te midden van aromatische 

sinaasappelbomen bevindt zich de loungebar Liquid Garden voor heerlijke 

cocktails en fijne wijnen. Diverse lounges en wijnkelder. Amaro is een stijlvolle 

bar om te genieten van innovatieve cocktails. Spacenter My Blend by Clarins met 

sauna, Vichy-showers, stoombad, boetiek en fitnessruimte. 

ACCOMMODATIE
De 116 kamers en suites zijn in moderne Italiaanse stijl ingericht. Voorzien 

van iPod-dockingstation, airconditioning, Nespresso-apparaat en flatscreen-tv. 

Kingsizebed of twee aparte bedden. Fraaie marmeren badkamer en luxe 

badartikelen. Kamerbezetting 3 personen tenzij anders aangegeven. 

Deluxe Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met kingsizebed.

Premium Kamer (ca. 27 m²): in avant-garde stijl met tuinzicht. Ook boekbaar 

met stadszicht.

Grand Premium Kamer (ca. 36 m²): ruim ingericht met uitzicht over de stad. 

Badkamer met een romantisch ovaal bad en separate douche. Ook boekbaar 

met Red Level Service: privé check-in, mousserende wijn bij aankomst, het 

strijken van 2 kledingstukken per dag,  (non) alcoholische drankjes en canapés 

gedurende de dag. Open bar in de namiddag. Butlerservice. 

Junior Suite Red Level (ca. 40 m²): woon- en slaapkamer met kingsizebed. 

Uitzicht op de tuinen of de Vicolo di Sant’Onofrio. De glazen badkamer biedt een 

groot bad en een regendouche. Inclusief de Red Level Service.

Loft Junior Suite (ca. 44 m²): spectaculaire suite op de bovenste verdieping van 

het hotel. Verdeeld over twee verdiepingen met panoramisch uitzicht op de stad. 

Aparte woon- en slaapkamer. Inclusief de Red Level Service.

Supreme Kamer Red Level (ca. 36 m²): voorzien van een groot terras met 

jacuzzibad. De kamer biedt een prachtig uitzicht over de tuinen en het zwembad. 

Geniet van rust en stilte in het centrum van Rome. Inclusief de Red Level Service. 

Family Suite (ca. 68 m², max. 2 volw. + 2 kind.): deze luxueuze suite is uitermate 

geschikt voor gezinnen. Slaapkamer met kingsizebed en grote woonkamer met 

2 sofabedden. Badkamer met bad en regendouche met massagestralen. Tuin 

met terras en jacuzzibad. Inclusief de faciliteiten van de Red Level Service.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en van 

Rome, luchthavenbelasting, Executive Lounge, 3 overnachtingen, logies/ontbijt en luxe privétransfer 

ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer   999 1039 1009 1039

Premium Kamer   1042 1082 1052 1082

Premium Kamer Stadszicht  1128 1169 1139 1169

Grand Premium Kamer  1199 1238 1206  1238

 

Extra: een aperitief aan de bar en 1x gebruik van de relaxation area in de Spa bij min. 4 nachten 

verblijf.

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/2021 en 4=3 bij verblijf van 01/04/21 t/m 

30/04/21.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/10/21; 30 dagen voor aankomst geboekt.

Welkomstattentie: welkomstdrankje bij aankomst aan de bar.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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ITALIË | Toscaanse Rivièra | Viareggio

GRAND HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE
CULINAIR | HERITAGE

        

 

 Superior Kamer 

Principe di Piemonte heeft een verrassende, smaakvolle inrichting waarbij 

de historische stijlelementen bewaard zijn gebleven. Hoge plafonds en 

fraaie ramen creëren licht en ruimte. Gangen met Terrazzo-vloeren, Murano 

kroonluchters en deuren met liberty-stijl glas in lood zijn geraffineerd in 

combinatie gebracht met een modern interieur en mooie Spa. Italië-liefhebbers 

zullen hier aangenaam verblijven. Het hotel ligt aan de boulevard, door een weg 

gescheiden van de voetgangerszone, boetieks en het lange zandstrand. De lucht- 

haven van Pisa ligt op ca. 35 km. Vanuit Viareggio loopt een ca. 10 km lang 

fietspad langs zee naar Forte dei Marmi. Florence, Volterra en Siena zijn in een 

dagtocht te bezoeken.

FACILITEITEN
Sfeervolle entree, lounge met eigentijdse loungestoelen. Karakteristieke 

Italiaanse bar en overdekt terras aan straatzijde. Op het dak een klein zwembad 

met jacuzzi, hardhouten zonneterras, sunsetbar en panoramisch uitzicht. Op het 

strand heeft u tegen betaling van ca. € 24,- per dag/persoon toegang tot een 

‘Bagno’ met een parasol, ligbed en zoutwaterzwembad. Parkeerplaats (kosten 

ca. € 15-34,- per dag, vooraf reserveren, ter plaatse te betalen). Het Spacenter 

Benessere biedt aromatherapie, Kneippbaden, sauna en een kleine fitnessruimte 

(inclusief). Uitgebreide keuze in massages en schoonheidsbehandelingen. In het 

halfpensionrestaurant Regina kunt u genieten van de mediterrane keuken. Het 

elegante 2*Michelinrestaurant Piccolo Principe ligt op de 5e  etage en serveert 

uitstekende  Italiaanse gerechten. De poolbar op het dakterras serveert lichte 

versnaperingen en cocktails (weersafhankelijk). Er slingert een fietspad 

langs zee naar Forte dei Marmi (ca. 10 km). Gebruik van fietsen is inclusief.

ACCOMMODATIE
De 106 kamers en suites zijn verdeeld over 5 verdiepingen. De kamers op 

elke verdieping zijn ingericht in de stijl van achtereenvolgende tijdsperiodes: 

internationaal, art-deco, koloniaal of imperiaal, eindigend op de 5e verdieping 

met moderne kamers. Voorzien van airconditioning, telefoon, flatscreen-tv en 

minibar. De kamers op de 1e-3e verdieping beschikken over balkon. Die op de 

4e verdieping over Frans balkon. Badkamer met bad/douche of douche. Kamers 

met verbindingsdeur mogelijk.

Classic Kamer (ca. 20 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met bergzicht.

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegante kamer, gesitueerd op elke 

verdieping. Boekbaar met zijdelings uitzicht over zee of frontaal zeezicht en met 

of zonder balkon.

Deluxe Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): fraaie kamer op de 2-4 verdieping. 

Zijdelings uitzicht over zee of het omliggende landschap.

Deluxe Kamer Balkon ca. 33 m², max. 3 pers.): elegante kamer op de 2-4 etage. 

Balkon met zijdelings uitzicht over zee of het omliggende landschap.

Family Kamer (ca. 44 m², min. 3 volw. en max. 4 volw. + 2 kind.): deze kamer 

bestaat uit 2 Superior Kamers met tussendeur en heeft zeezicht.

Suite (ca. 42-60 m², max. 4 pers.): met zit- en separate slaapkamer. Mooi uitzicht 

over zee. Riante badkamer met bad/douche of douche.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Pisa, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   911 1091 1099 699

Superior Kamer Zijzeezicht   987 1215 1219 771

Superior Kamer Zeezicht  1023 1251 1259 807

Superior Kamer Zeezicht met balkon    1071 1303 1307 859

Extra: toegang tot de Beach Club (1 parasol, 2 strandstoelen, 1 ligbed en toegang tot zwembad) 

inclusief in de kamerprijs voor alle kamers behalve de Classic Kamer en Superior Kamer Zijzeezicht 

verblijf van 16/05/21 t/m 18/09/21.

Gratis nachten: 3=2 bij verblijf van 10/10/21 t/m 31/10/21; 4=3 bij verblijf van 06/04/21 t/m 

03/07/21 en van 22/08/21 t/m 09/10/21;  5=4 bij verblijf van 01/08/21 t/m 12/08/21.

Honeymoon: een fles mousserende wijn bij aankomst.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 06/04/21 t/m 31/10/21 indien 30 dagen voor aankomst ge-

boekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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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 

stad, staat de fascinerende regio ook bekend om zijn nachtleven en luxe boetieks. 

Vanaf het einde van de 18e eeuw begonnen Europese edellieden, samen met 

diplomaten, kunstenaars en beroemdheden schitterende villa’s te bouwen in het 

dennenbos van Forte dei Marmi. Hotel Byron is ontstaan uit het samengaan van 

twee art-nouveau villa’s, waarvan de oudste werd gebouwd in 1899 door de 

hertogen van Canevaro di Zoagli. Het hotel is genesteld in het meest exclusieve 

deel van Forte dei Marmi; een verfijnd hotel met een uitstekend restaurant waar 

chef-kok Cristoforo Trapani de scepter zwaait. Byron voelt als een terugkeer naar 

de stijlvolle episode van vervlogen tijden. Het is zo ontworpen dat gasten zich 

meteen thuis voelen. Het ligt aan de Tyrreense kust, door een weg gescheiden 

van het strand. Het centrum bevindt zich op loopafstand. Viareggio ligt op 10 

km, de luchthaven Pisa op ca. 34 km. Florence, Lucca, Siena en Volterra, evenals 

‘Cinque Terre’ zijn in een dagtocht te bereiken.

FACILITEITEN
In de mooie tuin bevindt zich een zwembad, omringd door ligstoelen, parasols 

en een poolbar. Gasten kunnen genieten van heerlijke Italiaanse gerechten in 

het Michelinsterren-restaurant La Magnolia, waar gastronomisch dineren een 

onvergetelijke ervaring is. Lobby lounge en bar. In de Project Room worden 

tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars getoond. Voor families  

organiseert het hotel picknick op het strand, kooklessen of een fotoreportage 

(tegen betaling). Fietsen zijn gratis beschikbaar. Een fietspad slingert langs 

de kust naar Viareggio (ca. 10 km). Op het brede zandstrand zijn ligstoelen 

en parasols te huur (prijzen afhankelijk van het seizoen en uw persoonlijke 

wensen). Watersporten zijn hier direct beschikbaar zoals windsurfen, zeilen en 

kanoën. Het hotel beschikt over een parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
Alle 29 kamers en suites zijn recentelijk gerenoveerd en elegant ingericht in 

een aantrekkelijke combinatie van kleurtonen en luxe stoffen, Italiaans comfort, 

kwaliteit en stijl. Voorzien van de meest moderne technologie, flatscreen-tv, 

minibar, kluisje en airconditioning. Luxe badkamer met douche en/of bad. 

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers):elegant ingericht. Badkamer met douche.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruim ingericht en met de grootste zorg 

ontworpen. Badkamer met douche. 

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 pers): ruimer met uitzicht over de tuin of 

gedeeltelijk zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): in open plan met zithoek. Badkamer met 

douche.

Superior Suite (ca. 45 m², max. 4 pers.): voorzien van een kleine woonkamer en 

aparte slaapkamer. Riante badkamer. Terras met uitzicht op zee.

Deluxe Suite (ca. 45 m², max. 4 pers.): royale slaapkamer met kingsizebed, 

zithoek en schrijftafel. Luxe badkamer met douche en balkon met uizicht op zee.  

Duplex Suite (ca. 50 m², max. 4 pers.): in duplex met op de begane grond een 

woon- en slaapkamer, badkamer en terras. Op de 1e verdieping een slaap- en 

badkamer en balkon.

Prestige Suite (ca. 50 m², max. 4 pers.): ingericht in een combinatie van klassiek 

en modern design. Woonkamer met sofa en slaapkamer met kingsizebed. Ruime 

badkamer met regendouche. Balkon en schitterend uitzicht op zee.

Family Suite (ca. 100 m², max. 5 pers): in duplex. Riante woon- en slaapkamer en 

badkamer op de begane grond en een 2e woon- en slaapkamer met badkamer 

op de bovenverdieping. De suite biedt uitzicht op de schaduwrijke tuin.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Pisa, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   1196 1514 2246 1184

Superior Kamer   1406 1764 2516 1394

Deluxe Kamer  1626 2019 2806 1614

Extra: een fles Prosecco bij aankomst in de kamer. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor half- 

en volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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PUGLIA & MATERA

De regio Puglia (Apulië) in het zuidoosten van Italië wordt met recht de nog onbekende schatkamer van het land genoemd. 

Het is een magische streek met kastelen, barokpaleizen, heerlijke wijnen en betrekkelijk rustige stranden. 

hoofdstad van de kleine zuidelijke regio Basilicata, 

waar u kunt verblijven in het indrukwekkende 

Palazzo Gattini. Het beste hotel van Matera en het 

is een unieke ervaring om een aantal nachten te 

verblijven in deze bijzondere stad. Raadpleeg onze 

website voor een uitgebreide beschrijving van dit 

hotel.

AUTO- EN COMBINATIEREIS
Neem ook een kijkje op de volgende pagina’s, 

waar wij een zeer aantrekkelijke autoreis en een 

combinatiereis Puglia & Matera aanbieden. De 

hotels in Puglia bieden wij inclusief een huurauto 

aan. 

Puglia aan de Adriatische en de Ionische Zee is 

in Italië de voornaamste producent van olijven 

en levert ook een groot deel van ’s lands pasta. 

De regio wordt tevens als de bakermat van de 

Italiaanse keuken beschouwd. Ten zuidoosten van 

Bari, de hoofdstad van de regio, strekt zich een 

uitgestrekte kustlijn uit met woeste rotskusten 

en schier oneindige stranden met mooi wit zand. 

Langs deze kust vindt u een aantal aantrekkelijke 

badplaatsen. 

Allereerst Monopoli, waar wij het Il Melograno 

aanbieden, met zijn typisch Apulische architectuur.  

Wat verder naar het zuiden toe selecteerden wij in 

de omgeving van het dorp Savelletri di Fasano een 

tweetal pareltjes. Het luxe resort Borgo Egnazia 

is een waar juweel van de traditionele Apulische 

architectuur gelegen aan een schitterende golfbaan 

en tevens uitermate geschikt voor families. Voor een 

aantrekkelijke prijs biedt zich het heerlijke Canne 

Bianche Lifestyle Hotel aan met een geweldige 

ligging aan zee en een uitstekende cuisine. Deze 

accommodaties zijn bijzonder strategisch gelegen 

om de bekendste bezienswaardigheden van Puglia 

te bezoeken: de trulli’s, grijs- en witgekalkte ronde 

puntmutshuisjes die teruggaan tot de middel-

eeuwen. 

Ook Lecce, helemaal in het zuiden van de Italiaanse 

hak en de mooiste 17e-eeuwse barokstad 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 beiden kanten. Hier selecteerden wij het 

uitermate fraaie boutique hotel La Fiermontina. De 

kust van de Golf van Taranto en de Adriatische zee 

liggen op nog geen 20 minuten rijden en is omgeven 

door immense wijngaarden en olijfboomgaarden.  

Ten zuiden van Lecce bieden wij het heerlijk gelegen 

en elegante Furnirussi Tenuta aan. Ten westen 

van Lecce raden wij het smaakvol gerenoveerde 

Masseria Bagnara aan. Deze masseria heeft 

een karakteristieke bouwstijl en wel die van de 

‘masseria’ (buitenkasteel) die zo kenmerkend is voor 

Puglia. Zeer bijzonder is de unieke stad Matera, de 

IONISCHE 
ZEE

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Fasano

Vieste

Lecce

Brindisi

Bari
Monopoli

Torre Canne

Lizzano
Carpignano

Matera

Borgo Egnazia
Il Melograno

Canne Bianche

Furnirussi
Bagnara

Fiermontina
Palazzo
Gattini

Puglia & Matera Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C  12  13  15  18  23  26  29  29  26  21  17  13

Watertemperatuur in °C  14  14  14  15  18  21  24  25  23  20  17  15

Zonne-uren per dag  4  5  6  7  8  10  11  10  8  6  5  4

Dagen met enige neerslag  11  10  10  10  8  6  3  4  6  8  11  11
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MAGISCH PUGLIA

Alberobello

 Lecce

Otranto

Deze reis voert langs baroksteden en de witte 

zandstranden van de Salento en de Taranto-kust. 

U verblijft in drie aantrekkelijke hotels en maakt 

kennis met de meest pittoreske landschappen. 

Geniet van rust, natuur, cultuur en zee! 

Dag 1: Amsterdam-Bari - Monopoli (64 km)

U vliegt met Transavia naar Bari. Vervolgens neemt 

u de huurauto op de luchthaven in ontvangst en rijdt 

in ca. 50 min. naar Monopoli. U neemt uw intrek 

in Masseria Il Melograno. De typisch Apulische 

architectuur en kalkwitte muren vormen een 

fantastisch contrast met het omliggende landschap. 

Het restaurant biedt een echte culinaire ervaring 

met gerechten uit de traditionele Apulische keuken. 

Een uitermate stijlvol resort, waar u tot rust komt 

en geniet van een goede service. U verblijft hier 2 

nachten (beschrijving op pag. 246).

Dag 2: Polignano en omgeving

Vandaag kunt u de grotten van Castellana, het 

magische trulligebied en Ostuni bezoeken. 

Alberobello wordt gevormd door meer dan 1.500 

trulli’s, karakteristieke witgekalkte huisjes. De 

plaats staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. 

Het pittoreske middeleeuwse Ostuni is gebouwd op 

een heuvel, waar de monumentale kathedraal de 

stad domineert. De stad is een fascinerend doolhof 

van smalle, kronkelende straatjes en steile steegjes. 

Dag 3: Polignano a Mare - Carpignano (ca. 150 km)

Vandaag rijdt u naar het zuidelijkste deel van 

Puglia, de Salento regio. Onderweg kunt u nog een 

stop maken in de historische plaats Monopoli zelf 

met haar nauwe straatjes. Vervolgens rijdt u naar 

het hotel Furnirussi Tenuta. Rustig gelegen in een 

uitgestrekt mediterraan landschap. U verblijft hier 2 

nachten (beschrijving op pag. 245). 

Dag 4: Carpignano - Lecce - Otranto (ca. 80 km)

Aanrader is om vandaag de barokstad Lecce en 

Otranto te bezoeken. Lecce wordt ook wel Florence 

van het zuiden genoemd. Een indrukwekkende stad 

met veel bezienswaardigheden. De plaats Otranto 

wordt beschouwd als een van de mooiste steden 

door het adembenemende landschap en door het 

heldere water van de Adriatische Zee.

Dag 5: Carpignano - Lizzano (ca. 147 km)

Op weg naar Lizzano kunt u via Santa Maria di Leuca 

en Gallipoli rijden. In de Taranto regio is Masseria 

Bagnara gevestigd. De uiterst smaakvolle renovatie 

van dit prachtige landgoed getuigt van buitengewone 

klasse. Hier ligt de nadruk op kwaliteit en service. U 

verblijft hier 3 nachten (beschrijving op pag. 247).

Dag 6-7: Lizzano en omgeving

2 heerlijke dagen genieten van het Italiaanse leven, 

ontspannen aan het zwembad of aan de schitterende 

zandstranden (op 800 m, de beachclub is geopend 

van ca. 15 mei tot 15 september). Uitstapjes in 

de omgeving behoren tot de mogelijkheden. De 

restaurants aan het strand zijn seizoengebonden.

Dag 8: Lizzano - Bari - Amsterdam (ca. 135 km)

Vandaag rijdt u naar de luchthaven naar Bari waar 

u de huurauto inlevert en weer naar Amsterdam 

vertrekt.

Magisch Puglia, 8-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon mei jun aug sep

In een Tweepersoonskamer 1061 1181 1631 1140 

Hotels

Polignano a Mare Masseria Il Melograno  5*

Serrano di Carpignano Furnirussi Tenuta 5*

Lizzano Masseria Bagnara 4*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar en van Bari en luchthavenbelasting.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf.

• 7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten in

 Monopoli in een Superior Kamer, 2 nachten in Carpignano 

 in een Junior Suite Classic en 3 nachten in Lizzano 

 in een Deluxe Kamer.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling. 

Puglia is het magische land van beeldschone plaatsjes, ongewone architectuur, middeleeuwse kastelen en grillige kusten. 

De stranden in het zuiden behoren tot de mooiste van Italië.  

Autoreis | Puglia | ITALIË
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ITALIË | Puglia |  Autoreis

MATERA - LIZZANO - LECCE

Lecce

 

Matera

Dag 1: Amsterdam - Bari - Matera 

U vliegt met Transavia naar Bari. Vervolgens neemt 

u de huurauto op de luchthaven in ontvangst 

en u rijdt in ca. 70 minuten naar Matera. De 

overweldigende schoonheid van de uit rotsen 

gehouwen stad zou zelfs de meest pittoreske 

Italiaanse stadjes in haar schaduw kunnen zetten. 

U neemt uw intrek in Palazzo Gattini, hét hotel van 

Matera gelegen tegenover de beroemde Duomo. 

Palazzo Gattini is een voormalig paleis van de 

oudste adellijke familie van Matera. Een modern 

en chic hotel, elegant vormgegeven met gebruik 

van de beroemde natuurstenen uit de streek om 

de oorspronkelijke architectuur te behouden. Het 

beste hotel van Matera en een unieke belevenis 

om een aantal nachten in deze indrukwekkende 

stad te verblijven. Zie ook onze website voor een 

uitgebreide beschrijving. U verblijft hier 3 nachten. 

Dag 2-3: Matera

Matera is de hoofdstad van de gelijknamige 

provincie in de kleine zuidelijke regio Basilicata. 

Het is een van de meest verbazingwekkende 

binnensteden van Italië en beroemd om haar uit 

rotsen gehouwen huizen waarvan sommigen 

dateren uit de prehistorie. De stad heeft twee 

gezichten: boven, aan de rand van het Gravina-ravijn, 

een bruisende stad. Beneden, het stille historische 

gedeelte doorspekt met oeroude grotwoningen 

of ‘Sassi’, als labyrinten gehouwen uit tufsteen; 

een fascinerend ondergronds netwerk van grillige 

gangen, geheimzinnige holtes en tientallen kerken. 

Tot 1968 waren deze eeuwenoude rotshuisjes nog 

bewoond maar tegenwoordig worden ze vooral 

gebruikt als unieke locatie voor gezellige bars, 

restaurants en kunstateliers. Matera staat tevens 

op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De stad is 

al jaren een uitverkoren plek van filmmakers en 

wordt ook getoond in de nieuwste James Bond film. 

Het desolate landschap was de locatie voor Mel 

Gibson’s ‘The Passion of Christ’. ’s Avonds is het 

genieten van de duizenden lichtjes die Matera een 

sprookjesachtige sfeer geven. 

Dag 4-5: Matera - Lizzano (ca. 105 km)

In de Taranto regio is Masseria Bagnara gevestigd. 

De uiterst smaakvolle renovatie van dit landgoed 

getuigt van buitengewone klasse. Twee heerlijke 

dagen om te genieten van het Italiaanse leven, 

ontspannen aan het zwembad of aan de mooie 

zandstranden (seizoengebonden). U verblijft hier 2 

nachten (zie de hotelbeschrijving op pag. 247).

Dag 6-7: Lizzano - Lecce (ca. 72 km)

Vandaag rijdt u naar de stad Lecce, hoogtepunt van 

de barok in Zuid-Italië, ook wel het ‘Florence van 

het zuiden’ genoemd. Lecce heeft een schitterend 

historisch stadshart; rijk aan kerken, paleizen, 

tuinen, kastelen, pittoreske straatjes en vele 

aantrekkelijke restaurantjes. Wij selecteerden voor 

u een stijlvol boetiekhotel in het hart van Lecce. 

Op loopafstand van alle bezienswaardigheden. 

U verblijft 2 nachten in La Fiermontina, een 

kleinschalig hotel binnen de stadsmuren van Lecce. 

Het hotel beschikt over een eigen parkeerplaats.

Dag 8: Lecce - Bari - Amsterdam (ca. 165 km)

Vandaag rijdt u naar de luchthaven van Bari waar 

u de huurauto inlevert en weer naar Amsterdam 

vertrekt.

Matera - Lizzano - Lecce, 8-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

In een Tweepersoonskamer 1737 1737 1888 1680  

Hotels

Matera Palazzo Gattini 5*

Lizzano Masseria Bagnara 4*deluxe

Lecce La Fiermontina 4*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar en van Bari en luchthavenbelasting.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf.

•  7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 3 nachten in  

 Matera in een Deluxe Kamer, 2 nachten in Lizzano in een 

 Deluxe Kamer en 2 nachten in Lecce in een Superior Kamer.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Deze reis laat u kennismaken met de prehistorische stad Matera, het Italiaanse leven in Lizzano en de eindeloze straatjes en steegjes 

van de barokke stad Lecce. Laat u verrassen door dit authentieke gedeelte van Italië! 
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Serrano - Lecce | ITALIË

 Deluxe Junior Suite   Deluxe Kamer

   

FURNIRUSSI TENUTA - SERRANO
AUTO INCLUSIEF | BOUTIQUE | DESIGN

LA FIERMONTINA - LECCE
AUTO INCLUSIEF | BOUTIQUE | CITY

            DELUXE

Rustig gelegen in het hart van de Salento regio in een uitgestrekt mediterraan 

landschap van olijf- en wijngaarden en nabij de belangrijkste toeristische 

steden. Het hotel wordt gekenmerkt door de elegante stijl, het riante zwembad, 

de verzorgde tuin, de uitstekende keuken en de onberispelijke service. De 

luchthaven Bari ligt op ca. 195 km en Brindisi op ca. 82 km.

FACILITEITEN 
Het hotel is gelegen op een schitterend landgoed van 20 ha en is met 4.500 

bomen de grootste biologische vijgenplantage in Europa. Het restaurant biedt de 

beste recepten uit de regio Salento en serveert mediterrane en internationale 

specialiteiten. Het riante zwembad (1.000 m²) is omringd door weelderige 

vegetatie. Voorzien van poolbar, jacuzzi, ligbedden en parasols. Uitgestippeld 

joggingparcours en wandelroutes. Gebruik van fietsen inclusief. Fitnessruimte 

met Technogym. Klein maar verzorgd Spacenter met een uitgebreid aanbod.

ACCOMMODATIE 
De 24 elegante Junior Suites en Suites zijn ruim ingericht in een hedendaagse 

stijl. Elke kamer heeft een hemelbed of twee aparte bedden en een eigen tuin 

of terras. Voorzien van airconditioning, satelliet-tv, kluisje, minibar, koffie-/

theezetfaciliteiten en schrijftafel. Fraaie badkamer met bad of douche. 

Classic Junior Suite (ca. 43 m²): terras met uitzicht op de binnentuin. 

Deluxe Junior Suite (ca. 43 m²): voorzien van kingsizebed of 2 aparte bedden, 

sofabed, inloopkast en groot terras (ca. 40 m²) met ligstoelen en privétuintje. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf

Kamertype  mei jun aug okt

Classic Junior Suite   832 909 1290 825

Deluxe Junior Suite   905 1030 1418 898

Vroegboekkorting: 5% bij verblijf van 30/04/21 t/m 13/06/21 en van 06/09/21 t/m 31/10/21 indien 

90 dagen voor aankomst geboekt. NB: het hotel is geopend van 30/04/21 t/m 31/10/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Deze stijlvolle 17e eeuwse villa werd nauwgezet gerestaureerd en heeft 

een excellente ligging in het historische hart van Lecce. La Fiermontina is in 

minimalistische stijl ingericht. De wanden worden gesierd door kunstwerken 

uit de privécollectie van de eigenaar. Een stijlvol hotel waar het hedendaags 

comfort op bijzondere wijze is gecombineerd met de grandeur van het verleden. 

Een van de meest trendy en bekende hotels in Lecce. Op loopafstand van het 

historische centrum. De luchthaven van Bari ligt op 165 km afstand.

FACILITEITEN 
Rustig gelegen in een schitterende tuin met sinaasappel- en olijfbomen, riant 

terras en zwembad. De gerechten van het gastronomische restaurant in de tuin 

zijn bijzonder rijk en gevarieerd. Er worden alleen lokale en verse producten 

gebruikt. De Enzo lounge biedt een ruime keuze aan wijnen, cocktails en 

likeuren. Het hotel beschikt tevens over een parkeerplaats (inclusief).

ACCOMMODATIE 
De 16 unieke kamers zijn in moderne Italiaanse stijl, met exclusieve materialen 

en kunstvoorwerpen ingericht. Voorzien van gratis wifi, flatscreen-tv, minibar 

en airconditioning. Marmeren design badkamer met douche of bad/douche en 

biologische toiletartikelen. Sommige kamers met terras of balkon. Nieuw is 

het schitterende Palazzo Bozzi Corso op 5 min. van het hotel. In dit historische 

Palazzo is een aantal suites gevestigd.

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met queensizebed.

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): zithoek en luxe badkamer met douche.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   645 708 734 708

Deluxe Kamer   855 988 1014 988

Extra: welkomstdrankje, fles wijn en cadeau van het hotel bij aankomst op de kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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ITALIË | Puglia | Monopoli 

MASSERIA IL MELOGRANO
CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

        

 

  

Deze fraaie masseria ligt in het binnenland nabij de stad Monopoli, een plaatsje 

dat gelegen is aan een van de mooiste kusten van Zuid-Italië. Omgeven door 

eeuwenoude olijfboomgaarden voegt Il Melograno zich harmonisch in de 

omgeving. Met zijn typisch Apulische architectuur en kalkwitte muren is er een 

fantastisch contrast met het omliggende mediterrane landschap. Stijlvol is ook 

de decoratie van het resort. Deze voormalige mediterrane boerderij uit de 17e 

eeuw werd geheel nieuw ingericht met schilderijen, verfijnd antiek en grote 

wandtapijten. Il Melograno bekoort u met een traditioneel Apulische keuken 

waarbij hoofdzakelijk lokale producten gebruikt worden. Een uitermate stijlvol 

resort, waar u tot rust komt en geniet van een goede service. Centraal gelegen 

om te ontdekken wat Puglia te bieden heeft; van mooie stranden tot witte 

dorpjes, van middeleeuwse kastelen en kathedralen tot prachtige barokpaleizen. 

Gelegen op ca. 3 km van Monopoli. De verschillende zandstranden liggen op 

slechts 15 minuten rijden van het hotel. De luchthaven van Bari bevindt zich op 

ca. 60 km en een 18-holes golfbaan op ca. 5 km afstand.

FACILITEITEN
In de schitterende tuin een riant zwembad met zonneterrassen, ligbedden, 

tennisbaan met verlichting en een joggingpad van 3 km. Groot overdekt zwembad, 

sauna en stoombad (inclusief). Het Spacenter biedt een ruime keuze aan 

massages en schoonheidsbehandelingen. Tussen de eeuwenoude olijfbomen, 

citrus- en johannesbroodbomen ligt het restaurant met terras. Het restaurant 

Mummulo biedt haar gasten een echte culinaire ervaring met gerechten uit de 

traditioneel Apulische keuken die opnieuw zijn uitgevonden door de chef-koks. 

Een selectie ingrediënten geproduceerd in de eigen moestuin en olijfgaarden 

vergezeld van lokaal geproduceerde wijnen uit de bekende wijnkelders. De 

Barrel Bar serveert exotische cocktails. Het hotel organiseert diverse activiteiten  

als vintage- en vespatour, kooklessen, olijfolie- en wijnproeverijen (tegen 

betaling). Het privéstrand (op ca. 8 km) van Le Tamerici Beach Club is een oase 

van rust en privacy aan het kristalheldere water van de Adriatische Zee (gratis 

shuttleservice van medio juni tot medio september). Het restaurant aan het 

strand serveert heerlijke salades en pizza’s en trendy cocktails. Ligbedden en 

parasols op het Tamarici-strand tegen betaling. 

ACCOMMODATIE
De 40 kamers en suites zijn voorzien van alle comfort en beschikken over 

flatscreen-tv, telefoon, minibar, kluisje, airconditioning en mooie tegelvloer. 

Badkamer met bad/douche. De kamers bieden uitzicht op het fraaie landschap 

met olijfbomen en bougainvilles.  

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond of de 1e 

etage. Badkamer met bad of douche.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruim ingericht. Bad of douche.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in open plan met zithoek. Gelegen 

op de 1e verdieping of de begane grond. 

Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ingericht met kostbare meubelen. Aparte 

woon- en slaapkamer en 2 badkamers.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   681 764 1076 754

Deluxe Kamer   800 847 1134 836

Junior Suite  965 1017 1297 1006

Suite  1052 1100 1409 1089

Extra: een gratis diner bij een minimum verblijf van 4 nachten in een (Junior) Suite.

Honeymoon: een fles prosecco en 1x 20 minuten massage per persoon per verblijf.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 04/04/21 t/m 15/11/21 indien geboekt voor 28/02/21; 15% 

bij verblijf van 04/04/21 t/m 10/07/21 en van 19/09/21 t/m 15/11/21 indien geboekt voor 30/03/21 

en bij verblijf van 01/10/21 t/m 14/11/21 indien geboekt voor 31/05/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor half- en 

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Marina di Lizzano | Puglia | ITALIË

MASSERIA BAGNARA
 CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

     DELUXE

 

Pool Suite  

Elegant en smaakvol gerenoveerd hotel op een prachtig landgoed, waar u geniet 

van gastvrijheid, een heerlijke keuken en complete rust! De huidige eigenaars 

slaagden erin om van de masseria een gastvrij hotel te maken, dankzij een 

indrukwekkende renovatie met respect voor het historische verleden. Voor 

wie een authentieke vakantie wil beleven in een masseria is Bagnara een 

echte aanrader. Rustig gelegen en omgeven door natuur, op een uitgestrekt 

landgoed met olijfbomen, op een steenworp afstand van zee en ca. 800 m van 

de witte zandstranden en het duinlandschap van Marina di Lizzano. U vindt 

hier restaurantjes en winkels met lokale producten zoals wijn en olijfolie (de 

openingstijden en strandfaciliteiten zijn seizoengebonden en meestal geopend 

van medio juni t/m medio september). De schitterende regio heeft veel te bieden: 

Lizzano op 5 km, gelegen langs de ‘Strada del Vino’, de wijnroute, de stad Lecce 

ligt op ca. 75 km en de luchthaven Bari ligt op ca. 135 km.

FACILITEITEN
Lounge met bar en boutique. Riant zwembad, bar, zonneterrassen, ligbedden en 

parasols. Het bekroonde gourmetrestaurant serveert het beste van de Apulische 

keuken. De chef bereidt verfijnde mediterrane en lokale specialiteiten met verse 

seizoengebonden producten begeleid door een ruime selectie kwaliteitswijnen 

uit de eigen wijnkelder. Hier kunt u de smaken van de regio ontdekken met verse 

producten uit de eigen moestuin. Verzorgd ontbijtbuffet met kwaliteitsvolle 

producten. Wellnesscenter met ruim aanbod schoonheidsbehandelingen en 

massages. Stoombad en plungepool. Wandel- en fietspaden (gebruik van fietsen 

inclusief). Kooklessen en wijnproeverijen in de zomermaanden. De diverse 

beachclubs liggen binnen handbereik. Op 5 km van de trendy beachclub Campo 

Marino. Ligbedden en parasols tegen betaling.

ACCOMMODATIE
De 17 stijlvolle kamers en suites zijn gedecoreerd met keramieken 

kunstvoorwerpen uit Grottaglie. Voorzien van flatscreen-tv, telefoon, kluisje, 

airconditioning, verwarming, parket- of tegelvloer. Moderne badkamer met bad 

of regendouche. 

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): op de begane grond met terras.

Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): gesitueerd op de begane grond of 1e 

verdieping. Ruim ingericht met zithoek en mooi uitzicht. 

Suite (ca. 56 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gesitueerd op de begane grond. 

Voorzien van een aparte slaapkamer en twee terrassen. 

Pool Suite (ca. 55 m², max. 2 pers): luxueuze suite gelegen op de 1e verdieping 

met riant terras (ca. 45 m²), jacuzzi en schitterend uitzicht. 

Executive Suite (ca. 67 m², max. 4 volw. + 2 kind.): op de 1e verdieping en 

voorzien van woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer met bad en een groot 

terras met schitterend uitzicht.

Historical Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): deze bijzondere kamer is een 

authentieke trulli. Voorzien van slaapkamer en badkamer met douche. Riante 

tuin met ligbedden, zithoek en veel privacy.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   713 902 1120 729

Junior Suite   765 962 1176 780 

Suite  801 1090 1276 817

Pool Suite  861 1158 1404 876

Executive Suite  961 1178 1452 976

Extra: 15% korting per persoon per verblijf op maximaal 3 Spabehandelingen en 1x gratis massage 

van 30 minuten bij verblijf van 01/04/21 t/m 30/06/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21.

Honeymoon: fles mousserende wijn en fruit bij aankomst en een massage van 30 minuten per per-

soon bij een min. verblijf van 3 nachten.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar of ouder.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur 

of bezoek www.silverjet.nl.
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ITALIË | Puglia | Savelletri di Fasano 

BORGO EGNAZIA
FAMILY | GOLF | WELLNESS

         

 

   La Corte Bella 

Omgeven door olijfbomen en slechts ca. 400 meter van de kust, ligt het 

uitermate fraaie Borgo Egnazia. Met dikke kasteelmuren, torens en gevels  

is dit resort een juweel van de traditionele Apulische architectuur. Borgo Egnazia 

bestaat uit ‘La Corte’ (het hoofdgebouw) en een traditionele ‘Borgo’ (dorpje) met 

huisjes en straatjes uitkomend op een plein. Naast het hoofdgebouw liggen de 

28 exclusieve villa’s met privézwembad. Het resort ligt in het hart van Puglia op 

een unieke locatie omringd door eeuwenoude olijfbomen en heuvels. 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 wacht hier 

een keur aan culinaire ervaringen. Golfliefhebbers komen aan hun trekken op 

de bijzonder mooie 18-holes golfbaan. Het vissersdorpje Savelletri ligt op ca. 1 

km, Ostuni op ca. 18 km en de luchthaven van Bari op ca. 65 km. Borgo Egnazia 

behoort tot de de tophotels in Italië. Tijdig reserveren is aanbevolen. Het hotel is 

het gehele jaar geopend.

FACILITEITEN
In de tuin diverse zwembaden en een kinderbad met ligbedden en parasols. Ca. 

3 km van het rotsachtige strand bevindt zich Cala Masciola en het zandstrand La 

Fonte met ligstoelen en parasols (exclusief voor de hotelgasten en regelmatige 

pendeldienst per treintje). Het restaurant Cala Masciola ligt bij de beachclub 

en vormt een mix met een echte Apulische viswinkel. Hier kunnen gasten 

hun zeevruchten kiezen en laten bereiden naar keuze (seizoengebonden). 

Het bekroonde Spacenter Vair (2.800 m²) biedt Spaverwenpakketten, 

schoonheidsbehandelingen en massages. Overdekt zwembad, moderne 

fitnessruimte, plungepool, jacuzzi, stoombad en sauna (inclusief). Uitstekend 

verzorgde Marinai Kids Club (8-12 jaar) met speeltuin. Tevens activiteiten 

voor tieners Tarantari (13-16 jaar). Fietsverhuur, wijnproeverijen en culturele 

uitstapjes in de omgeving (tegen betaling). In het Michelin-sterrenrestaurant 

Due Camini geniet u van een een unieke mix van verfijnde gerechten met 

zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Uitgebreide wijnkaart met een selectie 

gerenommeerde nationale en internationale wijnen. Restaurant La Frasca 

is een echte ‘trattoria’ gebaseerd op traditionele gerechten uit de regio en 

seizoensproducten. In Trattoria Mia kunt u kooklessen nemen. De San Domenico 

Golfclub wordt geflankeerd door de Adriatische Zee en de olijfgaarden. Deze 

schitterende linkscourse wordt tot de beste golfbanen in Italië gerekend.

ACCOMMODATIE
De 134 bijzonder stijlvolle en lumineuze kamers zijn ingericht in warme kleuren. 

Voorzien van flatscreen-tv, airconditioning, minibar en zithoek. Kingsizebed of 2 

queensizebedden. Fraaie badkamer met bad en separate regendouche. Balkon.

La Corte Bella (ca. 33 m², max. 2 pers.): gelegen in het hoofdgebouw La Corte. 

Voorzien van kingsizebed. Te boeken met tuin- of met tuin-/zeezicht.

La Corte Splendida (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruimer. Tuin- of tuin-/zeezicht.

La Corte Magnifica (ca. 65 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer met 

eettafel voor 4 personen, 2 sofabedden. Groot terras met zithoek en parasols. 

Combinatie mogelijk met een La Corte Splendida of een La Corte Bella kamer.

Borgo Splendida (ca. 42 m², max. 3 pers.): gelegen in het village-gedeelte Il 

Borgo. Voorzien van patio op de begane grond of dakterras op de 1e verdieping.

Borgo Magnifica (ca. 55 m², max. 2 pers.): slaapkamer met hemelbed en groot 

terras. Aparte woonkamer met zithoek, sofa’s en dinertafel. Terras met tuinzicht.

Op het domein van Borgo Egnazia bevinden zich tevens 28 vrijstaande Villa’s; 

een elegante interpretatie van huizen uit de 19e eeuw. Elke villa is ruim ingericht 

met 1-3 slaapkamers. Elke Villa beschikt over een citrus-tuin met privézwembad. 

Raadpleeg onze website voor de beschrijving van de overige kamertypen.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

La Corte Bella Tuinzicht   1596 2569 2618 1032

La Corte Bella Tuin-/zeezicht   1691 2685 2728 1127

La Corte Splendida Tuinzicht  1753 2729 2776 1192

Extra: 1 greenfee per persoon per nacht inbegrepen bij verblijf van 01/04/21 t/m 23/06/21 en van 

29/08/21 t/m 31/10/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor half- en 

volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.
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Torre Canne | Puglia | ITALIË

CANNE BIANCHE LIFESTYLE HOTEL
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

    

 

 Executive Suite   

Een mediterrane sfeer en een modern en elegant interieur zijn kenmerkend voor 

dit heerlijke boutiquehotel. Canne Bianche ligt op de meest benijdenswaardige 

locatie direct aan zee. De typische witte buitenkant en de olijf- en palmbomen 

zijn een constante herinnering aan Puglia. Het chique eco-vriendelijke interieur 

biedt een oase van rust en de natuurlijke materialen zorgen voor een warme 

sfeer. In het restaurant kunt u genieten van typerende gerechten uit de Apulische 

keuken, die volgens traditie worden bereid met lokaal geteelde groenten en 

verse vis uit de Adriatische Zee. Canne Bianche biedt een uitstekende prijs/

kwaliteitverhouding. De plaatsen Cisternino en Ostuni liggen op ca. 12 km. De 

luchthaven Bari op ca. 80 km. 

FACILITEITEN
In de tuin een zwembad met zonneterras, ligstoelen en parasols. Het Timo 

restaurant met binnen- en buitenterras is de perfecte plek om te genieten 

van heerlijke mediterrane gerechten met eigen olijfolie en een uitgebreide 

wijnkaart. In de ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet. ’s Middags wordt een à la 

carte lunch geserveerd. Alle maaltijden worden zorgvuldig bereid met behulp 

van geselecteerde ingrediënten door chef-kok Quirico Turrone. Het mooie 

buitenterras is omgeven door mediterrane planten en bloemen. De Comino 

Bar in de lobby voor een aperitief, cocktails, koffie, geselecteerde wijnen en 

huisgemaakte likeuren. De fraaie Acqua Spa (toegang voor gasten vanaf 18 

jaar) met sauna, stoombad, jacuzzi, waterval, relaxzone en fitnessruimte. De 

Spabehandelingen en massages zijn gebaseerd op de ‘Marine Biomimetics’-

filosofie en speciaal ontworpen om de huid te revitaliseren (opening Spacenter is 

afhankelijk van de situatie). Voorts fitnesstrainer, aerobiclessen en fietsverhuur 

(tegen betaling). Op aanvraag zijn kooklessen en wijnproeverijen mogelijk. Vanuit 

het hotel kunt u een wandeling maken langs het strand naar het havenplaatsje 

Torre Canne (ca. 20 minuten) met een aantal gezellige bars en uitstekende 

visrestaurants. Een 18-holes golfbaan bevindt zich op 10 km. 

ACCOMMODATIE
De 53 stijlvolle kamers bevinden zich op de begane grond en de eerste 

verdieping. Alle zijn modern en in warme kleuren ingericht. Voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, radio, schrijftafel en kingsizebed. Luxe 

marmeren badkamer met een regendouche of jacuzzibad. 

Classic Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): balkon of terras met ligstoelen. Tuinzicht. 

Superior Kamer (ca. 26 m², max. 2 pers.): groot balkon met ligstoelen en 

gedeeltelijk uitzicht op zee. 

Superior Kamer Plus (ca. 26 m², max. 2 pers.): op de begane grond en voorzien 

van terras en een verwarmde buitenjacuzzi. Slaapkamer met kingsizebed of 

twee eenpersoonsbedden. Badkamer met inloopdouche of een jacuzzibad.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): op de 1e etage in open plan, zithoek, 

sofabed en espresso-apparaat. Fraaie badkamer. Terras en zijdelings uitzicht 

op zee. 

Executive Suite (ca. 38 m², max. 3 pers.): op de 1e verdieping met balkon en 

zeezicht. Sommige Suites beschikken over een aparte woon- en slaapkamer.

Master Suite (ca. 46 m², max. 3 pers.): op de begane grond. Aparte woon- en 

slaapkamer met sofabed en gratis minibar met lokale producten. Badkamer in 

fijn Italiaans marmer en jacuzzibad. Terras met een plungepool. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   731 1187 1351 766

Superior Kamer   791 1302 1466 826

Superior Plus Kamer  855 1417 1591 888

Junior Suite   935 1547 1771 968

Extra: een diner voor twee bij verblijf van 7 nachten indien verblijf in een Junior Suite of  Master Suite.

Honeymoon: een diner voor twee personen en Prosecco bij aankomst.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 27/03/21 t/m 07/05/21 en van 10/10/21 t/m 06/11/21 en 

15% bij verblijf van 08/05/21 t/m 28/05/21 en van 12/09/21 t/m 09/10/21 indien geboekt voor 

28/02/21; 15% bij verblijf van 03/10/21 t/m 06/11/21 indien geboekt voor 31/05/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor half-      

pension: bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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AMALFIKUST & CAPRI

Een reis naar de Amalfikust is een reis naar de zon, met een kustlijn van wel honderd kilometer, met zandstranden en prachtige rotsachtige 

baaien die in de blauwe zee spiegelen. De mengeling van zee, kunst, levensvreugde en zon zal de bezoeker dag na dag meer gaan bevallen.

waar u de mogelijkheid heeft een kookcursus te 

volgen. Zie de navolgende pagina’s waar wij deze 

aantrekkelijke privéreis hebben beschreven. 

Autohuur 

De hotels langs de Amalfikust en op Capri bieden wij 

inclusief privétransfers aan. In plaats hiervan kunt 

u ook kiezen voor een huurauto of voor een paar 

dagen een auto huren en deze bij uw hotel laten 

bezorgen.

  

Een van de mooiste kusten ter wereld is de Amalfi-

kust gelegen ten zuiden van de Golf van Napels. 

Langs de Amalfikust loopt een smalle autoweg 

met schilderachtige dorpjes en adembenemende 

uitzichten. Sinds 1996 staat deze schitterende 

kust op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Elk dorpje 

heeft zijn eigen karakter en bezienswaardigheden. 

Een van de bekendste is Positano. In de nauwe 

straatjes zijn veel trendy boetieks en winkels met 

lokale ambachten te vinden. In het centrum ligt de 

beroemde kerk Santa Maria Assunta. 

19 km verder vindt u het plaatsje Amalfi. De 

Arabisch-Normandische Dom met zijn hoge trap is 

het meest opvallende bouwwerk in het centrum. In 

Amalfi bieden wij het Grand Hotel Convento di Amalfi 

aan, spectaculair gelegen op een klif en gehuisvest 

in een voormalig klooster. Het elegante hotel Santa 

Caterina heeft een spectaculaire ligging tegen de 

hellingen van de Amalfitaanse kust. Het uit 1880 

daterende landhuis werd gebouwd door Guiseppe 

Gambardella en in 1904 uitgebreid en verbouwd tot 

een luxueus hotel.

De parel van deze kust is ongetwijfeld Sorrento op 

het schiereiland, een prachtige historische stad met 

een schitterend uitzicht over de Golf van Napels en 

de Vesuvio. In Sorrento kozen wij voor het elegante 

Grand Hotel Royal waar de klassieke architectuur 

bijzonder fraai wordt vermengd met modern 

design. Dit hotel heeft een uitstekende ligging in het 

centrum van Sorrento.

Het vulkanische eiland Capri bereikt u middels een 

45 minuten durende overtocht vanuit de haven van 

Napels. Het is sinds de jaren vijftig van de vorige 

eeuw een waar jetset-oord, bekend om zijn allure, 

designwinkels en luxe restaurants. De hoofdstad 

van het eiland is Capri-Stad. In het hoger gelegen 

plaatsje Anacapri (‘ana’ betekent ‘boven’ in het Oud-

Grieks) bieden wij het Capri Palace Hotel & Spa en 

het charmante boutique hotel Villa Blu Capri aan. 

Capri Palace behoord tot een van de beste hotels 

in Italië.

Ontdek de veelzijdigheid van dit prachtige stukje 

Italië tijdens een reis die Napels, Amalfi en Capri 

met elkaar combineert. Een aanrader is tevens om 

Sorrento met Pompeï en Napels te combineren.  En 

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Ischia

Capri

Sorrento
AmalfiPositano

Napels

Hotel Royal

Convento di Amalfi
Santa Caterina

Capri Palace
Villa Blu Capri

Vesuvio

Amalfikust & Capri Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C  13  14  15  18  23  26  28  29  27  22  17  14

Watertemperatuur in °C  15  14  14  15  18  22  25  26  24  22  19  16

Zonne-uren per dag  4  4  5  6  8  9  10  9  8  6  4  3

Dagen met enige neerslag  14  13  14  10  6  4  2  4  6  9  12  14

 



251 - SILVERJET VAKANTIES

 

 Amalfi Kust

Napels

 Capri

Dag 1: Amsterdam - Napels

U vliegt met Transavia naar Napels. Na aankomst 

vertrekt u per privétransfer naar het Grand 

Hotel Vesuvio voor een verblijf van 2 nachten, Dit 

stijlvolle hotel, waar hedendaags en historisch 

elkaar ontmoeten, is een goede uitvalsbasis om het 

bruisende Napels te ontdekken. De ‘Leading Hotel 

of the World’ heeft een uitstekende ligging met zicht 

over de Golf van Napels met in de verte de eilanden 

Capri en Ischia. U vindt een beschrijving van deze 

accommodatie op blz. 253.

Dag 2: Napels

Een hele dag om deze prachtige stad met ontelbare 

kerken, paleizen en geweldige bezienswaardig heden 

als Pompeii te verkennen. Napels is een heerlijke 

stad met historische gebouwen, interessante 

musea en een gezellig straatleven.de legendarische 

Spaccanapoli, een lange straat dwars door het oude 

centrum. Bezoek de vele monumenten die Napels 

rijk is: het Nationaal Archeologisch Museum, het 

Koninklijk Paleis, het Castel Nuovo, het Spaans 

kwartier met zijn smalle en kleurrijke straatjes. 

Met altijd op de achtergrond het indrukwekkende 

silhouet van de Vesuvius. Op het lijstje van niet 

te missen bezienswaardigheden van vrijwel elke 

bezoeker zijn de ruïnes van Pompeii. Pas in 1748 

werden de eerste opgravingen gedaan, waardoor 

het een van de best bewaarde Romeinse steden is.

Dag 3-4: Napels - Capri

U bereikt Capri vanaf de haven van Napels per 

draagvleugelboot in ca. 45 minuten. Capri is een 

wonderschoon eiland en staat ook wel bekend als het 

‘jetset eiland’. U vindt hier kalkachtige rotsen, steile 

kusten, mooie baaien en schilderachtige plaatsjes. 

Het mondaine eiland biedt exquise restaurants en 

chique boetieks. Maak ook een boottochtje naar de 

Grotta Azzura. U verblijft 2 nachten in Hotel Villa 

Blu Capri in Anacapri. Een beschrijving van deze 

accommodatie vindt u op blz. 253.

Dag 5: Napels - Amalfi

Vandaag verlaat u het eiland Capri per ferry en via 

Sorrento wordt u naar het plaatsje Amalfi, ca. 35 

km ten zuiden van Sorrento gebracht. De weg voert 

langs de Amalfikust, een wondermooie kustlijn van 

wel honderd kilometer lang met zandstranden en 

prachtige rotsachtige baaien die in de blauwe zee 

spiegelen. U geniet van schitterende panoramische 

uitzichten en pastelkleurige dorpjes. U neemt 

uw intrek in het spectaculair op een klif gelegen 

Convento di Amalfi. U vindt een beschrijving van 

deze accommodatie op blz. 257.

Dag 6-7: Amalfi

Geniet van het verblijf in uw accommodatie. Maak 

een dagtochtje langs de Amalfikust, besprenkeld 

met plaatsjes met unieke stadsbeelden en machtige 

kerkgebouwen. Bezoek het plaatsje Amalfi met 

als meest opvallende bouwwerk de Arabisch-

Normandische ’Duomo’ met majestueuze trappen 

en bezoek het schitterend gelegen plaatsje Ravello.

Dag 8: Amalfi - Napels - Amsterdam

Per privétransfer wordt u vandaag weer 

teruggebracht naar de luchthaven van Napels, 

alwaar u op het vliegtuig terug naar Amsterdam 

stapt.

Napels, Capri & Amalfi, 8-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Tweepersoonskamer 2283 2794 2812 2319 

Hotels

Napels Grand Hotel Vesuvio 5*

Capri Hotel Villa Blu Capri 4*deluxe

Amalfi Convento di Amalfi 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar en van Napels en luchthavenbelasting.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Luxe privétransfer tussen de accommodaties en (lucht)haven

•  Taxi-transfer op Capri.

•  Ferry van Napels-Capri en Capri-Sorrento.

•  7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten 

 in Napels in een Classic Kamer, 2 nachten in Capri in een   

 Deluxe Kamer, 3 nachten Amalfi in een Superior Kamer.

Combineer uw verblijf aan de Amalfikust met een aantal nachten op het jetset eiland Capri 

en in het bruisende Napoli!

Privéreis | Amalfikust & Capri | ITALIË

Ischia

Capri

Sorrento

Amalfi

Positano

Napels

NAPELS - CAPRI -  AMALFI
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ITALIË | Sorrento | Privéreis

NAPELS & POMPEÏ

 

Napels

 Pompeï

Tijdens deze boeiende reis wordt u ondergedompeld 

in de fascinerende wereld van de wijnbouw, bereidt 

u een authentieke Napolitaanse pizza, gaat u op 

ontdekking door het bruisende Napels, bezoekt u 

de Romeinse stad Pompeï en wandelt u naar de top 

van de mysterieuze Vesuvius.

Dag 1: Amsterdam - Napels

U vliegt met Transavia van Amsterdam naar Napels. 

Na aankomst privétransfer naar Sorrento voor 5 

overnachtingen in het Grand Hotel Royal, waar de 

nadruk ligt op de verfijnde keuken en de warme 

gastvrijheid. Het hotel ligt op een benijdenswaardige 

locatie nabij het centrum en boven op een klif met 

adembenemend uitzicht op de baai van Napels 

en de Vesuvius. Een ideale uitvalsbasis voor een 

bezoek aan de talrijke bezienswaardigheden.

Dag 2: Sorrento - Napels

Na het ontbijt vertrek naar Napels voor het bakken 

van uw eigen pizza, het culinaire icoon van de 

stad. Pizza’s werden al bereid in 1889, toen de kok 

Raffaele Esposito een speciale pizza bereidde ter 

ere van Koningin Margherita van Italië. Onder het 

toeziend oog van een professionele lokale ‘pizzaiolo’ 

mengt en kneedt u uw eigen deeg en belegt u het 

met de beste lokale ingrediënten. De kookcursus 

vindt in de pizzeria plaats en duurt 3 uur. Na de 

lunch neemt de deskundige gids u mee door 

Napels om de historische bezienswaardigheden, 

de bruisende pleinen en de culturele hoogtepunten 

van de stad te ontdekken. De havenstad Napels 

heeft een rijke geschiedenis, veel kunst en cultuur, 

een wereldberoemde keuken en een eigen dialect. 

Tijdens een stadswandeling krijgt u een goed beeld 

van de Napolitanen van toen en nu. U ziet o.a. het 

koninklijk paleis van Napels (Palazzo Reale), de 

Galleria Umberto I, de kleurrijke Spaccanapoli-buurt 

en het Teatro di San Carlo, het oudste operagebouw 

in Italië. In de namiddag terugkeer naar Sorrento.

Dag 3: Pompeï & Vesuvius

Pompeï ligt ca. 25 km ten zuiden van Napels en staat 

bekend als een van de best bewaarde Romeinse 

steden. In het jaar 79 werd de stad bedekt door as 

als gevolg van een uitbarsting van de Vesuvius. U 

gaat met een lokale gids op verkenning naar de plek 

van het meest beroemde archeologische erfgoed 

van Italië. U ziet het oude plein en het forum van 

de stad, de thermische baden, het bordeel van 

Pompeï, het Lupanare en de prachtige muurfresco’s 

in het Casa dei Vetti. Aansluitend rijdt u naar het 

wijndomein van Le Lune del Vesuvio, gevestigd 

op de flanken van de Vesuvius. De wijnboerderij 

produceert wijnen met de druiven uit de eigen 

wijngaarden. Na de wijndegustatie wordt een 

Napolitaanse lunch geserveerd. Vervolgens rijdt u 

naar de indrukwekkende krater van de Vesuvius. 

Het officiële begin van de wandelroute naar de 

krater ligt op 1000 meter (exclusief entree € 10,- 

p.p.). De Vesuvius is naast de Etna de enige nog 

actieve vulkaan van Europa. Op de top heeft u een 

schitterend uitzicht over de stad Napels en de Golf 

van Napels. 

Dag 4-5: Sorrento en omgeving

Geniet van het verblijf in uw accommodatie. Maak 

een boottochtje langs de Amalfikust naar b.v 

Positano en Amalfi, of een dagtocht per ferry naar 

het eiland Capri.

Dag 6: Sorrento -Amsterdam

Rond de middag privétransfer naar de luchthaven 

van Napels voor uw terugvlucht naar Amsterdam.

Wijnreis, 6-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Tweepersoonskamer 2180 2749 2708 2100 

Hotels

Sorrento Grand Hotel Royal 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar en van Napels en luchthavenbelasting.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Luxe privétransfer tussen de accommodatie en luchthaven 

 en de genoemde excursies op dag 2 en 3.

•  Privégids in Napels en Pompeï inclusief entreegelden

•  Kookcursus, wijnproeverij en lunch op dag 2 en 3

•  5 overnachtingen o.b.v. logies/ontbijt in een Tweepersoons-     

 kamer. Stadszicht.

Combineer het pittoreske Sorrento met het bruisende Napoli, de Romeinse stad Pompeï en de indrukwekkende Vesuvius,

met een wijnproeverij en een kookcursus

IONISCHE 
ZEE

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Capri

Monopoli

Fasano

Vieste

Lecce

Napels

Bari

Torre Canne

Sorrento

VesuvioVesuvio

PompeiiPompeii
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Napels & Capri  | ITALIË

 Superior Kamer

  

GRAND HOTEL VESUVIO
CULINAIR | HERITAGE 

VILLA BLU CAPRI
BOUTIQUE | WELLNESS

             DELUXE

Grand Hotel Vesuvio is een klassiek hotel uit de 19e eeuw in de schaduw van 

de Vesuvius en in het centrum van Napels. Door de uitstekende ligging met 

zicht over de Golf van Napels is het hotel tevens een goede uitvalsbasis om 

het fascinerende Napels te ontdekken of voor een combinatiereis met het 

eiland Capri en de Amalfikust. Op loopafstand van elegante winkels en vele 

bezienswaardigheden. De luchthaven ligt op ca. 10 km.

FACILITEITEN
Majestueuze hal met cocktaillounge. De Echia Club is een intieme Spa in 

Romeinse stijl met fitnessruimte, stoombad, jacuzzi, hydromassagepool en 

sauna. Het fine dining restaurant Caruso Roof Garden op de 9e verdieping biedt 

een prachtig panorama over de Vesuvio en de baai van Napels. Het restaurant 

is een eerbetoon aan Enrico Caurso, de muzikale legende die niet alleen van 

Vesuvio zijn Napolitaanse thuis maakte, maar vooral ook vanwege zijn grote 

culinaire passie. De trendy Sky Lounge & Cocktail Bar op de 10e verdieping biedt 

een schitterend uitzicht over de legendarische baai.

ACCOMMODATIE
De 160 kamers zijn klassiek-elegant ingericht met airconditioning, telefoon, 

flatscreen-tv, kluisje en minibar. Marmeren badkamer met douche/bad. Kamers 

kunnen gecombineerd worden.

Classic Kamer Landzicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): met zicht over de stad.

Deluxe Kamer Zeezicht: met zithoek. Badkamer met douche. Keuze uit een 

slaapkamer met queensizebed of een kingsizebed (toeslag).

Junior Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer en zeezicht. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar 

en van Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug  okt

Classic Kamer Landzicht   630 629 681 647

Deluxe Kamer Zeezicht   694 693 759 711

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Het kleinschalige Villa Blu Capri ligt in het hart van Anacapri, het populairste 

deel van Capri, in een wirwar van straatjes met leuke bars, restaurants en 

ambachtwinkels. Het hotel is ontworpen in mediterrane stijl met witte muren en 

terrassen met druivenranken en geurige bloemen. Het interieur is modern met 

elegant designmeubilair. Op ca. 20 autominuten van de haven van Capri.

FACILITEITEN
Fraai zwembad met jacuzzi, zonneterrassen, ligbedden, poolbar en parasols.

Een schitterend Spacenter met stoombad, Kneippbad, sauna en fitnessruimte 

(inclusief). Tevens een breed aanbod schoonheidsbehandelingen. Het Capriccio 

restaurant biedt een uitgebreid ontbijtbuffet en al fresco dining, zoals de 

heerlijke, volgens traditioneel recept op steen gebakken pizza’s, met verse 

lokale producten. De Blue Lounge voor drankjes en cocktails. De Blue Bar aan 

het zwembad biedt een brede selectie lichte maaltijden. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 19 elegante kamers die in perfecte harmonie van 

modern design en hoogwaardige materialen zijn ingericht. Fraaie badkamer in 

exclusief design en kleurrijke mozaïeken.

Deluxe Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): elegant en smaakvol ingericht in warme 

kleuren en gelegen aan de pittoreske steegjes van Anacapri.

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): charmante kamer met een kingsizebed, 

elegant meubilair en ingericht in warme kleuren. Uitzicht op de karakteristieke 

steegjes van Anacapri of de mooie pergola. Badkamer met jacuzzibad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar

en van Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven en ferry/taxi-transfer naar/in Capri v.v.

Kamertype   apr jun aug  okt

Deluxe Kamer   796 986 1076 800

Superior Kamer   820 1024 1114 824

Superior Kamer Balkon  860 1048 1140 864

Voor actuele prijzen van alle kamertypen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor 

reisinformatie zie achterin deze brochure.
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 ITALIË | Zuid-Italiaanse Kust | Capri

CAPRI PALACE HOTEL & SPA
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

        DELUXE

Beachclub 

 Suite Capritouch 

Elegant tophotel van internationale allure met mediterrane flair. Gebouwd in de 

stijl van een 17e-eeuws Italiaans paleis met een unieke ligging in het idyllische 

stadje Anacapri. Capri Palace biedt een adembenemend uitzicht over de baai 

van Napels en de eilanden Ischia en Procida. U wordt geïnspireerd door kunst, 

culinair verrast en verwend door de persoonlijke service. Piazza di Anacapri met 

elegante boetieks ligt direct naast het hotel. De overtocht vanuit de haven van 

Napels naar Capri duurt ca. 45 minuten. De luchthaven ligt op ca.10 km van de 

haven. Het centrum van Capri ligt op ca. 2 km.

FACILITEITEN
Lobby met pianobar, diverse lounges met schilderijen uit de privécollectie van 

de eigenaren en boetieks. Het uitstekende L´Olivo restaurant, bekroond met 2 

Michelinsterren, serveert mediterrane specialiteiten. Wijnkelder met exquise 

wijnselectie. In de schaduwrijke tuin ligt een (verwarmd) zwembad omgeven 

door zonneterrassen en het trendy restaurant Ragu voor lunch en diner. Riant 

Spacenter ‘Capri Beauty Farm’ met 27 behandelkamers, gesitueerd in een 

aparte vleugel van het hotel. Een breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen, 

(thalasso-) therapieën en ‘Leg School Treatments’. Kapsalon en fitnessruimte. 

Beachclub met zonneplateau en Michellinsterren-restaurant voor lunch en 3x 

per week diner (ligt op 3 km, gratis shuttleservice). Verder beschikt het hotel 

over een luxe zeiljacht en motorboot. Tevens kooklessen mogelijk.  

ACCOMMODATIE
De 69 kamers en suites zijn modern en elegant ingericht met airconditioning, 

telefoon, flatscreen-tv en minibar. Badkamer met bad of aparte douche. Balkon 

of terras. Maximale kamerbezetting 3 personen, tenzij anders aangegeven. 

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): met tuin-/bergzicht (zonder balkon) of 

zeezijde met balkon of terras.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): als de Classic Kamer maar ruimer.

Deluxe Kamer (ca. 35 m²): met tuinzicht, zeezijde of privézwembad in de tuin.

Junior Suite (ca. 40 m²): in open plan met zithoek. Met patio of terras en tuinzicht.   

Ook boekbaar met zijdelings zeezicht.

Star Junior Suite (ca. 45 m²): elegante junior suite ter ere van twee stijliconen, 

Audrey Hepburn en Isabelle Adjani. Terras met panoramisch uitzicht over zee.

Suite met privézwembad (ca. 50 m²): voorzien van riante woon- en slaapkamer, 

en 2 badkamers. De wanden zijn gedecoreerd met olieverfschilderijen 

geïnspireerd op het werk van een kunstenaar, waaronder de beroemde Campbell 

Soup van Andy Warhol. Terras en tuin met verwarmd privézwembad.

Art Suite (ca. 50 m²): riante woonkamer met werken van een beroemde 

kunstenaar. Aparte slaapkamer en strak vormgegeven badkamer met dubbele 

wastafels, bad en separate douche. Terras met schitterend uitzicht over zee.  Tot 

de Art Suites behoren Suite Kandinsky, Miró en Mondriaan. 

Suite Capritouch (ca. 50 m²): ingericht in zachte kleuren en mediterrane 

stijl, verrijkt met Loro Piana stoffen. Wit en blauw met de hand beschilderde 

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. 80 m²): in minimalistische stijl ingericht. De muren zijn 

versierd met foto’s van Marylin Monroe. Riante woonkamer, aparte slaapkamer, 

inloopkast en fraaie marmeren badkamer. Terras met uitzicht over zee.

Callas Suite (ca. 80 m²): ruime suite vol met licht gewijd aan de beroemde sopraan 

Maria Callas. Woonkamer en aparte slaapkamer, inloopkast en 2 marmeren 

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. 75 m²): elegante suite op de bovenste verdieping 

met zeezicht, woon- en slaapkamer, 2 badkamers en fraai panoramaterras en 

een ongeëvenaard uitzicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer in Napels, ferry naar Capri en 

shuttleservice op Capri door het hotel v.v.

Kamertype    apr jun aug okt

Classic Kamer Tuinzicht    1610 2221 2320 1547

Superior Kamer Tuinzicht  1928 2386 2482 1862

Classic Kamer Zeezijde    2084 2548 2647 2021

Deluxe Kamer Zeezijde  3188 4351 4450 3122

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 



255 - SILVERJET VAKANTIES

Sorrento | Zuid-Italiaanse Kust | ITALIË

GRAND HOTEL ROYAL
CITY | CULINAIR | HERITAGE 

       

 

Kamer Zeezicht  

Grand Hotel Royal, onderdeel van Alberghi Storici d’Italia (historische hotels in 

Italië), is een stijlvol vijfsterrenhotel in het centrum van Sorrento. Gelegen hoog 

boven de zee op een schitterende locatie met uitzicht op de Golf van Napels en de 

Vesuvius en omgeven door een groot park met exotische planten, sinaasappel- 

en citroenbomen. Gebouwd in 1898, was dit hét hotel voor de aristocratie die 

uit heel Europa toestroomde om te genieten van de grote gala-avonden op het 

spectaculaire terras. Het hotel werd in 1980 in volle glorie hersteld maar heeft 

niets van de 19e-eeuwse charme verloren. De service en het welzijn van de 

gasten staan hoog aangeschreven. Door de populariteit van dit hotel is het aan 

te raden tijdig te boeken. Het hotel ligt op vijf minuten lopen van de Piazza 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 

afbeelding van de haven van Sorrento, terwijl een aangename leeshoek met 

kamerhoge ramen uitzicht biedt op de lommerrijke tuin. Piano- en livemuziek 

tijdens de zomermaanden. Het zwembad ligt in de schaduw van palm- en 

citrusbomen en het terras biedt een mooi uitzicht op zee. Het wellnesscenter 

La Villetta beschikt over moderne behandelkamers. De fitnessruimte met 

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 

om te genieten van een koel drankje of een smakelijke snack in de middag. 

In de Caprice Bar afternoon tea of een aperitivo op het klifterras met uitzicht 

op zee. Restaurant Le Relais & I Glicini met zijn stijlvolle sfeer biedt een 

verscheidenheid aan lokale en internationale gerechten. Even onmisbaar is het 

à la carte restaurant La Terrasse Royal met een adembenemend uitzicht en 

uitstekende keuken. 

ACCOMMODATIE
De 101 elegante kamers en suites zijn aantrekkelijk ingericht met handgemaakt 

houten meubilair, witte marmeren vloeren en eigentijdse sofa’s in mediterrane 

stijl in de kleuren blauw en rood. Voorzien van koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, 

hoofdkussenservice, flatscreen-tv en airconditioning. Marmeren badkamer met 

douche/bad met toiletartikelen van het bekende Italiaanse merk Etro.

Tweepersoonskamer Stadszicht (ca. 24-31 m², max. 2 pers.): modern ingericht, 

voorzien van handbeschilderde betegelde vloeren en gordijnen in pasteltinten. 

Badkamer met bad/douche. Balkon met stadszicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Superior Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): stijlvol ingericht in open plan met 

exclusieve handbeschilderde tegels en gordijnen in pastelkleuren. Voorzien van 

een kingsizebed of 2 aparte bedden. Balkon met stadszicht. 

Luxury Suite (ca. 50-55 m², max. 3 pers.): schitterend suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Groot balkon met geweldig uitzicht over zee.

Royal Suite (ca. 60 m², max. 3 pers): ruim ingerichte suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Groot balkon met een jacuzzi en uitzicht over de zee.

Imperial Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): zeer fraai gerenoveerde en ruim 

ingerichte suite met aparte woon- en slaapkamer. Groot balkon met terras van 

ca. 45 m². Gesitueerd op de hogere verdiepingen met panoramisch uitzicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 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

Tweepersoonskamer Stadszicht   945 1264 1338 946

Tweepersoonskamer Zeezicht   1197 1510 1584 1198

Superior Junior Suite  1551 1999 2097 1549

Extra: enkele reis transfer van de luchthaven Napels, een 3-gangen diner voor twee in restaurant I 

Glicini & Terrazza. Geldig bij verblijf in een (Junior) Suite bij min. verblijf van 5 nachten.

Gratis nachten: 4=3 en 8=6 bij verblijf van 01/04/21 t/m 09/04/21 en van 19/10/21 t/m 31/10/21. 

5=4 en 10=8 bij verblijf van 01/04/21 t/m 21/05/21 en van 11/10/21 t/m 31/10/21.

Honeymoon: fruit, mousserende wijn en bloemen bij aankomst op de kamer. 1x gratis 3 gangen diner 

voor twee in restaurant I Glicini & Terrazza (excl. drankjes). Niet geldig voor de Tweepersoonskamer 

Stadszicht. 

Welkomstattentie: fles mousserende wijn bij aankomst  bij min 3 nachten verblijf in een Suite.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 
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 ITALIË | Zuid-Italiaanse Kust | Amalfi

SANTA CATERINA HOTEL
CULINAIR | HERITAGE 

        

 

 Kamer Zeezicht 

Elegant hotel met een spectaculaire ligging tegen de hellingen van de 

schitterende Amalfitaanse kust. Het uit 1880 daterende landhuis werd gebouwd 

door Guiseppe Gambardella en in 1904 uitgebreid en verbouwd tot een luxueus 

hotel. De romantische ligging en architectuur creëren een vloeiende overgang 

van het lichte en sfeervolle interieur naar de omliggende tuinen, de citroen- 

en sinaasappelboomgaarden en de baai van Salerno.  Het hotel wordt sedert 

vier generaties beheerd door dezelfde familie, waardoor een lange traditie is 

ontstaan van zorg voor het comfort en tevredenheid van de gasten.  Het centrum 

van Amalfi ligt op ca. 800 m (shuttleservice). Positano ligt op ca. 30 minuten 

rijden langs een van de meest indrukwekkende kustroutes ter wereld. Ravello 

ligt op ca. 20 autominuten en de luchthaven van Napels op ca. 64 km afstand.

FACILITEITEN
Het koele, witte interieur wordt opgefleurd door traditionele tegels en kleurrijke 

stoffen. De terrasvormige tuinen zijn beplant met exotische mediterrane 

planten en bomen. Een lift duikt duizelingwekkend langs de klif naar een reeks 

terrassen en zwembadplatforms gebouwd over de rotsen waar ligbedden zijn 

geplaatst onder grote witte parasols. Er is een verwarmd zoutwaterzwembad, 

een kleine fitnessruimte, een moderne poolbar en direct toegang tot de zee. 

Men kan ook per boot bij het hotel arriveren. Lounge met pianobar, panoramisch 

terras en boetiek. Spacenter met sauna en stoombad. Biedt een breed aanbod 

aan schoonheidsbehandelingen. Chef-kok Giuseppe Stanzione heeft de leiding 

over het gastronomische Glicine-restaurant. Hij heeft vele onderscheidingen 

(waaronder een Michelin-ster) ontvangen voor zijn creatieve interpretatie van 

zowel lokale gerechten als mediterrane gerechten. Het romantische terras met 

uitzicht op Amalfi en de zee is een perfecte plek om te proeven van ‘tagliatelline’ 

van inktvis op smaak gebracht met avocado en gezouten citroenen en verse 

desserts. Het Ristorante al Mare met zijn menu van pasta, salades, gegrilde vis 

en pizza uit de houtoven is een mooie plek voor een lunch of een ontspannen 

diner.  

ACCOMMODATIE
Het hotel bestaat uit een hoofdgebouw en de Garden Wing. De 54 elegante 

kamers en suites zijn voorzien van originele kunstwerken en meubilair. 

Elk met een eigen karakter in overwegend witte tinten met lichte stoffen en 

vloeren gedecoreerd in kleurrijke keramiekmotieven uit Vietri. Voorzien van 

airconditioning, schrijftafel, telefoon, flatscreen-tv, minibar en kluisje. Volledig 

ingerichte badkamer met bad of douche.

Kamer Zijdelings Zeezicht (ca. 25 m², max. 2 pers.): slaapkamer met een 

queensizebed of 2 aparte bedden. Frans balkon.

Executive Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruimer met een kingsizebed of 2 

aparte bedden. Balkon met gedeeltelijk uitzicht op zee.

Kamer Zeezicht (ca. 32 m², max. 2 pers.): slaapkamer met queensizebed en 

balkon met frontaal zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 32 m², max. 3 pers.): ruim en elegant ingericht. Badkamer 

met jacuzzibad en aparte douche.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 pers.): kingsizebed. Balkon met frontaal zeezicht 

Executive Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): in open plan met zithoek, 

kingsizebed. Ruime badkamer. Balkon of terras met frontaal zeezicht.

Suite (ca. 45 m², max. 2 pers.): voorzien van aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed. Sommige in duplex. Badkamer met signature bad. Balkon of terras 

met tuin- en/of zeezicht.

Special Suites (ca. 45 m², max. 2 pers.): dit zijn unieke suites met veel privacy en 

gelegen in een romantische omgeving, ideaal voor honeymooners. Voorzien van 

een slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met jacuzzibad en betegeld met 

kleurrijk keramiek. Balkon en frontaal zeezicht of gelegen in de tuin.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Kamer Zijdelings Zeezicht   1126 1655 1963 1127

Executive Kamer   1207 2786 2434 1205

Honeymoon: Fles mousserende wijn en bloemen.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor halfpensi-

on: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Amalfi | Zuid-Italiaanse Kust | ITALIË

GRAND HOTEL CONVENTO DI AMALFI
CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

       

 

Junior Suite Terrace  

Grand Hotel Convento Di Amalfi is gevestigd in een gerenoveerd 12e-eeuws 

klooster. Hoog gelegen tegen de rotsen bij de kust van Amalfi biedt het hotel 

een spectaculair uitzicht op zee. Het combineert op harmonieuze wijze modern 

comfort met het historische verleden. Tot het klooster behoren een 13e-eeuwse 

Normandisch-Arabische abdij, de ‘Loggia’ en de ‘Passeggiata dei Monaci’, waar 

een mooie wandeling uitzicht biedt op de kustlijn. Het hotel behoort tot een van 

de belangrijkste monumenten van de Amalfitaanse kust. De schoonheid van het 

voormalige klooster is al lange tijd een bron van inspiratie voor schilders en 

fotografen. Ca. 10 minuten lopen van het historische stadscentrum en de haven 

van Amalfi (gratis shuttleservice). De luchthaven van Napels ligt op ca. 64 km. 

Positano ligt op ca. 30 autominuten. In de zomermaanden is er ook een directe 

ferryverbinding met Capri vanuit de haven van Amalfi.

FACILITEITEN
De receptie bevindt zich op de 5e verdieping en is bereikbaar per lift. Kleine 

infinity pool, die omgeven wordt door een zonnedek, ligstoelen, parasols 

en poolbar. Bootservice (tegen betaling) naar een zandbaai op 5 minuten 

vaarafstand (seizoengebonden, ligstoelen en parasols inclusief). Het restaurant 

Dei Cappuccini bevindt zich op de 5e verdieping. Spectaculair terras met 

uitzicht over de kustlijn. De keuken is gespecialiseerd in mediterrane gerechten 

met verse ingrediënten van de hoogste kwaliteit. De bar heeft tevens een 

panoramisch terras met uitzicht op Amalfi en de kust. U kunt daar terecht 

voor een uitgebreide selectie cocktails en theesoorten. Klein wellnesscenter  

voor schoonheidsbehandelingen en massages. Sauna en stoombad zijn inclusief. 

Parkeergelegenheid (tegen betaling) en fitnessruimte.

ACCOMMODATIE
Alle 53 kamers en suites hebben een panoramisch uitzicht op de Amalfikust en 

zijn voorzien van terracotta vloeren, flatscreen-tv, minibar, thee-/koffiefaciliteiten 

en airconditioning. Badkamer met douche of bad/douche. Door het historische 

karakter van het hotel verschillen de kamers onderling in grootte en design. 

Daar waar aangegeven met balkon.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): ingericht in moderne stijl. 

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): slaapkamer met queensizebed of 2 

bedden. Badkamer met douche of bad. Sommige kamers met balkon. 

Junior Suite (ca. 26-35 m², max. 2 pers.): modern ingericht en open plan woon-/

slaapkamer met zithoek. 

Junior Suite Terrace (ca. 35 m², max. 3 pers.): hoog gelegen met open plan 

woon-/slaapkamer met kingsizebed of 2 aparte bedden. Een riant houten terras 

met jacuzzi, ligbedden, parasols en een schitterend uitzicht op de Amalfikust.

Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): met stijlvol meubilair en aparte woon- en 

slaapkamer met kingsize of queensizebed. Uitzicht op de binnentuin of de zee.

Presidential Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): elegante suite met aparte woon- en 

slaapkamer en groot terras of balkon. Schitterend uitzicht over zee. 

Hermitage Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): schitterend gelegen suite met een 

panoramisch uitzicht, te bereiken via 65 treden. Woon-/slaapkamer in open plan 

met een queensizebed. Riant terras met ligbedden, parasols en jacuzzi. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   1041 1685 1779 1035

Deluxe Kamer   1211 2175 2267 1208

Junior Suite  1254 2266 2358 1251

Junior Suite Terrace  1538 2574 2666 1534

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/21 t/m 13/05/21 en van 04/10/21 t/m 24/10/21.  7=6 bij 

verblijf van 14/05/21 t/m 03/10/21. 4=3 bij verblijf van 25/10/21 t/m 31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 23/04/21 t/m 13/05/21 en van 04/10/21 t/m 24/10/21 indien 

45 dagen voor aankomst geboekt; 10% bij verblijf van 01/04/21 t/m 22/04/21 en van 25/10/21 t/m 

31/10/21 indien 45 dagen voor aankomst geboekt; 5% bij min 3 nachten verblijf van 14/05/21 t/m 

03/10/21 indien 90 dagen voor aankomst geboekt.

Honeymoon: fles prosecco bij aankomst en een kamerupgrade (indien beschikbaar).

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor halfpensi-

on: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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SARDINIË

Autohuur 

Voor de hotels langs de Costa Smeralda staat uw 

huurauto klaar op de luchthaven van Olbia, terwijl 

wij voor de accommodaties in het zuiden Cagliari 

als aanvlieghaven gebruiken.

Sardinië, op slechts 12 kilometer afstand van het 

Franse Corsica, is overwegend heuvelachtig en 

soms bergachtig. Dolfijnen en kleine walvissen 

komen voor ten noordwesten van Sardinië en in de 

straat van Bonifacio tussen Sardinië en Corsica. In 

het noorden van het eiland lijken de door de wind 

gevormde rotsformaties en steensculpturen op 

kathedralen in de woestijn. 

De Costa Smeralda in het noordoosten is favoriet bij 

de internationale jetset. Aan deze kust selecteerden 

wij het karaktervolle Villa del Golfo Lifestyle Hotel 

met een excellente service. Uitstekende keuzes zijn 

ook het L’ea Bianca Luxury Resort nabij Porto Cervo 

gelegen op een mooie locatie en het Grand Hotel 

Poltu Quatu, gebouwd als een traditioneel Sardijns 

dorp in Moorse stijl. 

Wilt u Noord- en Zuid-Sardinië combineren of het 

strand met het heuvelachtige binnenland? Dan 

raden wij u het kunstzinnige Su Gologone Experience  

Hotel aan, waar tal van beroemdheden verbleven. 

Een hotel met een geraffineerde architectuur, een 

persoonlijke, warme service en een schitterende 

ligging aan de voet van de machtige bergketen 

Supramonte, omringd door de wijngaarden van de 

beroemde Cannonau.

Aan een van de mooiste stranden in het zuiden van 

het eiland selecteerden wij voor u het Chia Laguna 

Resort. Dit resort bestaat uit 4 verschillende hotels 

en ligt op een steenworp afstand van een poederwit 

zandstrand. Uitermate geschikt voor gezinnen door 

de vele faciliteiten. 

Ten noorden van Cagliari ligt het Falkensteiner 

Capo Boi. Het is een sfeervol hotel gelegen aan een 

rustige baai met kristalhelder water en uitermate 

geschikt voor gezinnen met kinderen. De ongerepte 

natuur en witte zandstranden in dit gedeelte van 

Sardinië zijn spectaculair. Het hotel ligt nabij het 

voormalige vissersdorpje Villasimius op een van de 

mooiste plekjes van de Middellandse Zee. Gelegen 

op een driehoekige landtong aan de zuidoostkust 

van Sardinië wordt het dorp aan alle kanten 

omringd door de zee. 

Corsica
(Frankrijk)

Pula

Olbia

Palau

Cagliari

S. Margherita di Pula

Porto Cervo
Cannigione

Nuoro

Oliena

San
Pantaleo

Capo Boi

Villa del Golfo
Poltu Quatu

Chia Laguna

Su Gologone

L’ea Bianca

Falkensteiner
Capo Boi

Sardinië Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C  11  12  13  16  20  24  26  27  24  20  15  12

Watertemperatuur in °C  14  13  14  16  17  21  24  24  23  21  18  16

Zonne-uren per dag  4  5  6  8  9  10  11  10  8  7  5  4

Dagen met enige neerslag  8  8  7  6  4  2  1  1  4  6  8  8

Het lijkt wel of de natuur op het eiland Sardinië haar fantasie de vrije loop heeft gelaten met als resultaat betoverend mooie, 

vaak woeste landschappen, maagdelijke zandstranden, geïsoleerde dorpjes in het gebergte en een smaragdblauwe zee.
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Cannigione | Sardinië | ITALIË

 VILLA DEL GOLFO LIFESTYLE RESORT
BOUTIQUE | CULINAIR 

      DELUXE

  

 Suite 

Het stijlvolle  Villa del Golfo is opgezet in Sardijnse stijl, bestaat uit meerdere 

gebouwen met loggia’s en terrassen en biedt een adembenemend uitzicht op 

zee. Het hotel is hoger gelegen, ca. 100 m van zee gescheiden door een weg 

op ca. 1 km van het zandstrand Barca Bruciata. Een sfeervol boutiquehotel met 

uitstekende service en een fantastische cuisine. Het dorpje Cannigione, met 

restaurantjes en gezellige winkeltjes ligt op ca. 800 m. De luchthaven Olbia ligt 

op ca. 30 km en de prestigieuze 18-holes Pevero golfbaan op ca. 15 km afstand. 

FACILITEITEN
Lounge, zithoek, boetiek en bar. Een panoramisch gelegen (verwarmd) 

zeewaterzwembad, ligbedden, parasols en badhanddoeken. Het hotel beschikt 

over een ponton in zee met ligstoelen en parasols op ca. 100 m afstand (ca. € 15 

p/d). Het Armonia Beauty Center biedt een selectie massages aan in de kamer.   

Het Beauty Center heeft een klein binnenzwembad en fitnessruimte (inclusief). 

Het gourmetrestaurant Miraluna staat bekend om zijn grillspecialiteiten 

en zijn heerlijke mediterrane keuken. Tevens uitgebreid ontbijtbuffet met 

verse producten van het eigen landgoed. Het hotel beschikt verder nog 

over 2 restaurants die bereikbaar zijn met de gratis hotelshuttle: het trendy 

Cutter Lounge (op ca. 500 m) voor à la carte menu met verfrissende salades, 

gastronomische pizza’s en lokale gerechten op het unieke terras aan zee; 

voor lunch en diner. Het Farmhouse la Colti (op ca. 4 km) met romantische 

binnentuin, serveert een traditioneel Sardijns menu bereid met producten 

van de eigen boerderij; geopend voor diner. Met het luxe privézeiljacht van het 

hotel kunt u schitterende excursies maken naar o.a. de Maddalena-archipel 

(tegen betaling). Een motorboot van het hotel “AriaBona” is beschikbaar voor 

exclusieve dagtochten naar het nationale park van Tavolara en Molara of naar 

Bonifacio in Corsica. Verder fietsverhuur, wijnproeverijen en kooklessen. Gratis 

shuttleservice naar het zandstrand Barca Bruciata.

ACCOMMODATIE
De 56 kamers en suites zijn elegant ingericht. Voorzien van telefoon, flatscreen-tv, 

minibar, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten en airconditioning. Badkamer met 

bad en/of douche. Het hotel bestaat uit een hoofdgebouw en villa’s die verspreid 

liggen op de heuvel. De meeste kamers bieden panoramisch uitzicht over de 

baai en beschikken over een groot balkon of terras. Buggyservice aanwezig. 

Kinderen zijn welkom vanaf 10 jaar; in de Luxury Suite vanaf 12 jaar. 

Charming Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met warme kleuren 

en recentelijk gerenoveerd met zithoek. Balkon met ligbedden en zeezicht. 

Suite (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind.): ruim ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer en sofabank. Badkamer met douche. Groot balkon of terras met 

zeezicht.

Superior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer, 

hydromassagedouche en groot terras (ca. 20 m²) met tuin en privézwembad.

Luxury Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. vanaf 12 jaar): in een apart gedeelte van het 

resort met veel privacy. Hoog gelegen met schitterend uitzicht. Aparte woon- en 

slaapkamer en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met bad of douche. Groot 

terras (ca. 50 m²) met ligbedden, zithoek en privézwembad. De Luxury Suite ligt 

op ca. 150 m afstand van het hotel.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Olbia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype    mei jun aug sep

Charming Kamer   1459 1579 1928 1625

Suite    1810 1930 2279 2976

Superior Suite  2162 2307 2802 2361

Luxury Suite  2750 2890 3385 2944

  

Extra: een fles wijn bij aankomst op de kamer bij verblijf van min. 7 nachten (m.u.v. Luxury Suite). Een 

fles champagne en fruit op de kamer bij verblijf van min. 7 nachten in een Luxury Suite.

Honeymoon: Mousserende wijn en gebak bij aankomst in de kamer.  

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 22/05/21 t/m 02/10/21 indien geboekt voor 31/01/21, 10% 

indien geboekt van 01/02/21 t/m 31/03/21 en 5% indien geboekt van 01/04/21 t/m 30/04/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Note: Het hotel is geopend van 22 mei t/m 2 oktober 2021.

Luxury Suite
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Baja Sardinia | Sardinië | ITALIË

 L’EA BIANCA LUXURY RESORT
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

        

Junior Suite  

Dit aantrekkelijke boutiquehotel, gelegen aan de geliefde Costa Smeralda, 

is gesitueerd op een rustige locatie in een heerlijke groene tuin en biedt een 

fantastisch uitzicht over de baai van Cala dei Ginepri. Het idyllische terras is de 

perfecte plek voor een romantisch diner. Het hotel onderscheidt zich door zijn 

persoonlijke karakter, service en exclusiviteit. Het mondaine havenplaatsje Porto 

Cervo en de exclusieve 18-holes Pevero golfclub liggen op ca. 7 km (korting op 

de greenfees). De luchthaven Olbia ligt op ca. 32 km. 

FACILITEITEN
Het hotel ligt op een domein van 8 ha. In de fraaie tuin bevindt zich een 

zwembad omringd door zonneterrassen, ligstoelen en parasols. Tevens 

badhanddoekenservice. De poolbar serveert drankjes, snacks, smoothies 

en fruitcocktails. De mooie zandbaai grenst direct aan het hotel (ligstoelen 

en parasols inclusief). U verblijft op basis van halfpension. In het fine dining 

restaurant Lunaria worden à la carte gerechten geserveerd vergezeld van 

uitstekende wijnen uit de eigen wijnkelder. Hier geniet u van de fijne Italiaanse 

keuken met de beste ingrediënten. Geopend voor diner zowel binnen als buiten 

op het terras. Tevens een uitgebreid ontbijtbuffet met verse producten. Op 

verzoek kunt u ook genieten van een romantisch diner bij kaarslicht met uitzicht 

over het strand van Cala dei Ginepri. Trendy beachclub & lounge voor lunch 

en diner. Klein wellnesscenter met sauna, diverse schoonheidsbehandelingen 

(tegen betaling) en fitnessruimte. Gedurende de avond livemuziek.

ACCOMMODATIE
De 31 ruime kamers en suites zijn elegant en in moderne stijl ingericht. Voorzien 

van kingsizebed of 2 aparte bedden, zithoek, airconditioning, kluisje, minibar, 

schrijftafel en flatscreen-tv. Fraaie badkamer met luxe badproducten. Balkon of 

terras. Kamerbezetting 2 volwassenen en 1 kind. 

Superior Kamer (ca. 28 m²): balkon met zeezicht. Badkamer met douche of bad.

Deluxe Kamer (ca. 30 m²): badkamer met jacuzzibad en aparte douche. Balkon 

met zeezicht.

Garden Deluxe Kamer (ca. 30 m²): voorzien van terras en privétuin. Directe 

toegang tot het zwembad. Riante badkamer met jacuzzibad en regendouche.

Junior Suite (ca. 35 m²): in open plan met zithoek. Badkamer met jacuzzibad of 

regendouche. Balkon met zithoek en uitzicht op zee. 

Suite (ca 66 m², max. 4 pers.): woonkamer en aparte zithoek met sofabed. 

Slaapkamer en 2 badkamers waarvan 1 met jacuzzibad. Terras met ligstoelen, 

privétuin en direct toegang tot het zwembad. 

Het hotel beschikt tevens over 5 unieke Villa’s die achter het hotel tegen een 

heuvel liggen. Voorzien van 2 of 3 slaapkamers, keuken, diverse terrassen met 

ligbedden, parasols en schitterend uitzicht. Een perfecte keuze voor families. 

Villa Gardenia (ca. 140 m², max. 4 pers.): ligt verscholen tussen het groen. 

Verdeeld over 2 verdiepingen met grote woonkamer en 2 slaap- en badkamers.

Villa Iris (ca. 250 m², max. 6 pers.): deze villa is verdeeld over 3 verdiepingen. 

Ruime woonkamer met flatscreen-tv, sofa en airconditioning. 3 slaap- en 

badkamers, waarvan 1 slaapkamer op de begane grond met terras en 2 met 

balkon. Raadpleeg onze website voor een beschrijving van de overige villa’s.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Olbia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer     1579 1737 2339 1585

Deluxe Kamer   1664 1822 2521 1670

Garden Deluxe Kamer  1790 2011 2805 1796

Extra: 1x gratis massage per kamer en 20% korting op spa behandelingen bij een minimaal verblijf 

van 7 nachten. Een fles prosecco in de kamer, gratis transfers van/naar Olbia luchthaven en € 50,- 

Spa voucher per kamer bij een verblijf van minimaal 7 nachten in een Junior Suite, Suite en Villa.

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 02/04/21 t/m 31/10/21 in een Kamer of (Junior) Suite. 

14=13 bij verblijf van 02/04/21 t/m 31/10/21 in een Villa.

Honeymoon: Romantisch diner voor 2 personen incl. drankjes.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 02/04/21 t/m 31/10/21 indien geboekt voor 31/01/21 en 20% 

indien geboekt voor 31/03/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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ITALIË | Sardinië | Poltu Quatu

GRAND HOTEL POLTU QUATU
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

       

 Superior Kamer

 

Grand Hotel Poltu Quatu nestelt zich in een natuurlijke inham van Marina 

dell’Orso. De naam van het hotel betekent ‘verborgen baai’ wat verwijst naar de 

jachthaven van Poltu Quatu, waar het hotel zich bevindt. Het heeft een unieke 

architectuur en is gebouwd als een traditioneel Sardijns dorp in Moorse stijl. Al 

tijdens het ontbijt kunt u genieten van het schitterende uitzicht op het eiland La 

Maddalena. Naast het hotel ligt een promenade met boetieks, bars en diverse 

restaurants (seizoengebonden) en tevens de jachthaven waar u de boot kunt 

nemen naar de eilandengroep. De mondaine plaats Porto Cervo ligt op ca. 4 km. 

De 18-holes golfbaan Pevero Golf ligt op ca. 14 km en de luchthaven Olbia 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  

gebouwen zijn schilderachtig gegroepeerd om het mooie zwembad met kleine 

watervallen en het aparte kinderbad. Het moderne Spacenter heeft een breed 

aanbod innovatieve schoonheidsbehandelingen zoals massages, Ayurveda- 

behandelingen en hot-stone massages. Voorts een fitnessruimte, stoombad, 

sauna en een ontspanningsruimte met lichttherapie (inclusief). Het hotel 

biedt verschillende recreatieve en sportieve activiteiten als fietsverhuur en 2 

tennisbanen (tegen betaling). In de nabije omgeving een duikcenter, zeilschool 

en jachtverhuur (seizoengebonden). Het fine dining restaurant Maymon biedt 

culinaire gerechten mediterrane keuken met een fusion van lokale en oosterse 

smaken. Gasten kunnen hier genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en een 

romantisch diner bij kaarslicht. Spectaculair uitzicht op zee en de jachthaven. 

Het Ishter restaurant bij het zwembad biedt lichte lunches en salades. Het 

Tanit restaurant & bar biedt uitzicht over de haven en is gespecialiseerd in 

mediterrane cuisine en zeevruchten. Gratis shuttleservice naar het zandstrand 

op 10 autominuten (van mei tot medio september, ligstoelen en parasols incl.). 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 145 smaakvol ingerichte kamers en suites. Harmo-

nieuze kleuren, terracotta vloeren en meubels in traditioneel Sardijnse stijl. 

Voorzien van flatscreen-tv, kluisje, minibar en telefoon. Badkamer met bad/

douche en balkon. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Classic Kamer (ca. 18 m², max. 2 pers.): met uitzicht over de bergen.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 3 pers.): met uitzicht op het zwembad en tuin.

Deluxe Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): balkon met uitzicht op de jachthaven.

Premier Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers): in open plan met gecombineerde woon/

slaapkamer en uitzicht over de tuin of het zwembad.

Classic Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): met een aparte woon- en slaapkamer en 

2 badkamers. Terras met uitzicht op zee.

Executive Suite (ca. 100 m², max. 4 pers.): elegante suite met een aparte woon- 

en slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met een hydromassagedouche. 

Groot terras met jacuzzi en schitterend uitzicht over de haven en de zee. 

Royal Suite (ca. 100 m², max. 4 pers.): deze ruime suite beschikt over een woon- 

en slaapkamer. In de woonkamer een eettafel en 2 sofa’s. 2 badkamers waarvan 

een met jacuzzibad. Twee grote terrassen met zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van en 

naar Olbia. Luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   mei jun aug sep

Classic Kamer   971 1131 1426 1065

Superior Kamer   1110 1296 1768 1204

Gratis nachten: 4=3 bij verblijf van 29/04/21 t/m 24/06/21 en van 05/09/21 t/m 02/10/21; 6=5 en 

12=10 bij verblijf van 25/06/21 t/m 29/07/21 en van 22/08/21 t/m 04/09/21. Geldig voor Superior 

en Premium Kamer.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 29/04/21 t/m 29/07/21 en van 22/08/21 t/m 02/10/21 indien 

geboekt voor 31/01/21; 20% indien geboekt voor 31/03/21 en 15% indien geboekt voor 30/04/21. 

Geldig voor Classic, Superior en Premium Kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpensi-

on: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure. 

Het hotel is geopend van 29 april t/m 2 oktober 2021.
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 Villasimius | Sardinië | ITALIË

FALKENSTEINER RESORT CAPO BOI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       

 

 Junior Suite  

Omringd door een fraaie tuin met dennenbomen en direct aan een schitterende 

zandbaai met een geweldig uitzicht op de baai van Capo Carbonara, ligt 

Falkensteiner Capo Boi. Het is een van de meest verbazingwekkende resorts 

aan de zuidkust van Sardinië en uitermate geschikt voor gezinnen met (kleine) 

kinderen. Een sfeervol resort in Moorse stijl waar u in een gezellige en intieme 

sfeer kunt genieten van de schitterende ligging. De ongerepte natuur en de 

parelwitte zandstranden van Costa Rei en Villasimius zijn werkelijk spectaculair. 

Door de beschutte ligging tegen een heuvel is het zelfs tot eind oktober een 

heerlijk resort om te verblijven. Ca. 5 km van het dorp Villasimius en ca. 65 km 

van de luchthaven Cagliari.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 4 zwembaden, waarvan 1 speciaal voor ouders met 

kinderen. Met zonneterrassen, parasols, ligbedden, badhanddoeken en poolbar. 

De Acquapura Spa met binnenbad (‘s ochtends ook toegankelijk voor kinderen), 

diverse sauna’s, stoombad, fitnessruimte en ontspanningsruimte (inclusief). 

Tevens Spaverwenpakketten en massages (tegen betaling). Voorts een 

activiteitenprogramma met meditatie, yoga, pilates, stretching, danslessen en 

nordic walking. Verder 2 kunstgras-tennisbanen, snorkelen en fietsverhuur. De 

kidsclub Falky Land verzorgt een geweldig animatieprogramma voor kinderen 

en teenagers (vanaf 3 jaar, 7 dagen per week) waaronder minidisco, diverse 

sportactiviteiten, bioscoop, Falky zwemacademie voor baby’s en kinderen onder 

leiding van een professioneel team. Tevens beschikbaar een baby-kit (buggy, 

waterkoker etc.). U verblijft op basis van halfpension. In het hoofdrestaurant met 

terras wordt een royaal ontbijtbuffet geserveerd en ‘s avonds een uitstekend 

diner met themabuffetten, showcooking en barbecue-avonden. Tevens een 

speciaal buffet voor kinderen en babycorner. In het restaurant aan het strand 

wordt een lunchbuffet en à la carte diner geserveerd (seizoengebonden). 

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 145 junior suites en villakamers. De (junior) suites 

bevinden zich in het hoofdgebouw. De villakamers zijn gesitueerd in de 2 vleugels, 

verspreid in de tuin. Alle voorzien van een kingsizebed, zithoek, airconditioning, 

flatscreen-tv, kluisje en minibar. Riante badkamer met inloopdouche en dubbele 

wastafel. Strandtas met badjas, handdoeken en badschoenen. Balkon of terras.

Junior Suite Parkzicht (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 9 jaar): ingericht 

in heldere witte kleuren en sofabed. Riant terras of balkon met uitzicht over de 

tuin. Ook boekbaar met zijdelings zeezicht en frontaal zeezicht.

Family Kamer Parkzicht (ca. 36 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer en 2 

slaapbanken in de woonkamer. Badkamer met douche.

Family Suite Tuinzicht (ca. 42 m², max. 4 pers.): voorzien van 2 slaapkamers 

waarvan 1 speciaal ingericht voor kinderen met 2 bedden en 1 badkamer met 

douche. Groot terras van ca. 21 m² met ligbedden en zithoek.

2-slaapkamer Villa Parkzicht (ca. 50-60 m², max. 5 pers.): voorzien van 2 

slaapkamers met tweepersoonsbedden, een slaapbank en 2 badkamers met 

douche. Terras met directe toegang tot de tuin. Ook boekbaar met zijzeezicht.

Family Villa Tuinzicht (ca. 55 m², max. 2 volw. + 3 kind.): terras en privétuin. 2 

slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer met 2 aparte bedden, speciaal ingericht 

voor kinderen (babykit inclusief). In de aparte woonkamer 2 slaapbanken. Voorts 

1 badkamer met douche. Ook boekbaar met terras en ligging direct aan zee. 

Villa Bella Vista (ca. 250 m², max. 7 pers.): villa met veel privacy, 3 slaap- en 

badkamers en grote woonkamer. Panoramisch terras met zwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Cagliari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype    apr juni aug okt

Junior Suite Parkzicht    1563 1884 1915 1403

Family Kamer Parkzicht    1773 2039 2069 1581

Junior Suite Zijdelings Zeezicht  2130 2343 2366 1884

Vroegboekkorting: 15% bij min 3 nachten verblijf van 22/05/21 t/m 02/07/21 en van 28/08/21 t/m 

31/10/21 en bij min 7 nachten verblijf van 03/07/21 t/m 27/08/21 indien geboekt voor 15/02/21.

Welkomstattentie: Welkomstdrankje bij aankomst en fles mineraalwater op de kamer.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Het charmante en exclusieve Chia Laguna Resort bestaat uit het sfeervolle 

vijfsterrenhotel Laguna, het gezinsvriendelijke Chia Village, het moderne Spazio 

Oasi en het landelijk gelegen Hotel Baia. U kunt hier genieten van een ongekend 

aantal faciliteiten en een uitstekend gastronomisch aanbod. Het resort is 

harmonisch geïntegreerd in het landschap, omgeven door veel groen in een 

uniek duinenlandschap en de mooiste zandstranden van het Middellandse 

Zeegebied. Een geweldig resort voor jong en oud! Het dorp Domus de Maria ligt 

op ca. 6 km, de luchthaven Cagliari op ca. 58 km afstand. 

FACILITEITEN
In de schitterende tuin een groot zwembad met kinderbad. Uitstekende kids- en 

Junior Club (3-12 jaar) met speeltuin, riant kinderbad en kinderrestaurant. Op 

de levendige ‘Piazza degli Ulivi’ bevindt zich een aantal boetieks en restaurants. 

In het hoogseizoen een entertainmentprogramma in het amfitheater. Het fraaie 

Spacenter is centraal gelegen en beslaat 4 verdiepingen. Voorzien van stoombad, 

hamam, sauna, jacuzzi’s en een groot buitenterras met panoramisch uitzicht 

(inclusief voor hotel Laguna). Het resort beschikt over 9 uitstekende restaurants 

en 8 bars. Dine around is mogelijk (afhankelijk in welk hotel u verblijft, sommige 

à la carte restaurants tegen toeslag). Bougainville is het buffetrestaurant 

voor ontbijt en diner voor gasten die verblijven in Chia Village. Bimbi is het 

kinderrestaurant met speciale menu’s en aangepaste tafels en stoelen. Geopend 

voor lunch (kinderen t/m 3 jaar gratis). Club House Restaurant voor Spazio 

Oasi gasten. La Terrazza, het à la carte restaurant exclusief voor gasten van 

hotel Laguna. Gespecialiseerd in mediterrane gerechten en saladebuffetten. La 

Pergola in hotel Baia biedt een uitgebreid buffet. Een treintje pendelt regelmatig 

naar het zandstrand met strandbar en douches (ca. 2 km). Ligbedden en 

parasols vanaf 3e rij inclusief. Voorts fitnessruimte, 4 tennisbanen, voetbalveld 

en fietsverhuur. Tevens gratis groepslessen in tennis, voetbal, fitness en jogging.

ACCOMMODATIE
5*HOTEL LAGUNA

Dit hoger gelegen hotel biedt een adembenemend uitzicht op de kristalheldere 

zee. Elegante sfeer en een uitstekende service. Receptie, lounge, bar en 

zwembad exclusief voor Laguna-gasten. De 74 kamers en suites zijn elegant 

ingericht met minibar, flatscreen-tv, kluisje, airconditioning en zithoek. Luxe 

badkamer met bad/douche. Groot balkon met ligbedden. Voor de suites zijn de 

ligbedden op de 1e rij aan het strand inclusief. Voor de junior suites de 2e rij.

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers): ruim ingericht met resortzicht.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegant ingericht en groot 

balkon met zijdelings zeezicht en de lagune.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): open plan en balkon met tuin-/zeezicht. 

Garden Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): elegante suite in open plan en 

terras met tuin-/zeezicht.

4*CHIA VILLAGE HOTEL

De 240 villa’s van Chia Village bestaan uit 2 verdiepingen en zijn in moderne stijl 

ingericht. De kamers liggen verspreid in de tuin nabij het zwembad. Voorzien 

van minibar, flatscreen-tv, kluisje en airconditioning. Badkamer met bad/

douche. Zeer geschikt voor gezinnen. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. 

Classic Cottage (ca. 22 m², max. 2 pers): zonder balkon of terras.

Classic Balcony Cottage (ca. 22 m².): op de 1e verdieping met balkon.

Garden Cottage (ca. 22 m², max. 3 pers.): op de begane grond met gedeelde tuin.

Superior Cottage (ca. 22 m², max. 3 pers.): nabij het zwembad met privétuin.

Classic Family Cottage (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): voorzien van 2 slaap- 

kamers en 1 badkamer. 

Garden Family Cottage (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in duplex-stijl met op 

de mezzanine 1 slaapkamer en badkamer met douche voor kinderen en op de 

begane grond 1 slaap- en badkamer. Minimale bezetting 2 volw. en 1 kind.

Superior Family Cottage (ca. 40 m²): als de Garden Family Cottage maar met 

een privétuintje en 2 badkamers.

4*Deluxe HOTEL SPAZIO OASI 

De 34 kamers en suites zijn ruim en modern ingericht met alle faciliteiten. Luxe 

badkamer. Terras of balkon. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Oasi Garden Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): op de begane grond met terras.

Oasi Family Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw. en 1 kind): elegant ingericht.

Oasi Superior Kamer (ca. 44 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de 1e 

verdieping. Elegant ingericht.

Oasi Deluxe Kamer Balcony (ca. 40 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de 1e 

verdieping. Ruim ingericht.
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4*Deluxe HOTEL BAIA

De modern ingerichte kamers zijn hoog gelegen en bieden een spectaculair 

uitzicht over het ongerepte landschap. Het strand is bereikbaar via 60 treden. 

Hotel Baia beschikt over een eigen receptie, een uitstekend Italiaans restaurant 

en een riant zwembad. Een aanrader voor natuurliefhebbers en rustzoekers. 

De 77 kamers zijn ingericht in heldere witte kleuren met designelementen 

en beschikken over een tweepersoonsbed, schrijftafel, flatscreen-tv, minibar, 

airconditioning en kluisje. Badkamer met douche en gemeubileerd balkon.

Prestige Kamer Parkzicht (ca. 26 m², max. 3 pers.): biedt uitzicht over de 

landelijke omgeving. Ook boekbaar met lagunezicht of zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Cagliari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   mei jun aug okt

Superior Kamer - Hotel Laguna   1892 2309 3069 1885 

Deluxe Kamer - Hotel Laguna  2081 2624 3521 2074

Classic Cottage - Hotel Chia Village   1115 1443 1698 1107

Oasi Garden Kamer - Hotel Spazio Oasi   1883 2053 2685 1823

Prestige Kamer Parkzicht - Hotel Baia  1291 1574 1973 1284

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 14/05/21 t/m 09/07/21 en van 04/09/21 t/m 16/10/21 indien 

geboekt voor 31/03/21. 10=9 bij verblijf van 10/07/21 t/m 06/08/21 en van 21/08/21 t/m 03/09/21 

indien geboekt voor 31/03/21 en niet geldig voor Suites.

Honeymoon:  fruit, mousserende wijn en bloemen bij aankomst, gratis kamerupgrade (op basis van 

beschikbaarheid) en early check in en late check out (op basis van beschikbaarheid).

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 14/05/21 t/m 09/07/21 en van 28/08/21 t/m 16/10/21 indien 

geboekt voor 28/02/21 en 10% indien geboekt voor 31/03/21. 15% bij verblijf van 10/07/21 t/m 

27/08/21 indien geboekt voor 28/02/21 en 10% indien geboekt voor 31/03/21 (niet voor Suites).

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of 

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

     Deluxe Kamer Hotel Laguna
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SICILIË

Het fascinerende eiland Sicilië kan bogen op een uitzonderlijk rijk verleden. U vindt er een onuitputtelijke rijkdom aan traditionele ambachten. 

De landschappen variëren van rotsachtige kusten, verborgen stranden tot een overvloedige vegetatie. 

Palace aan. Beide hotels liggen in Taormina Mare. 

Voor de bestemmingen in het zuiden van Sicilië en 

rond Taormina wordt gewoonlijk de luchthaven van 

Catania gebruikt. 

Ontdek de veelzijdigheid van Sicilie tijdens een auto-

reis. De navolgende pagina’s geven een voorbeeld 

van een dergelijke reis. 

Autohuur

De hotels langs de noord-, west- en zuidkust bieden 

wij inclusief autohuur aan. De hotels in Taormina 

en Palermo zijn inclusief privétransfers. U kunt bij 

deze hotels ook kiezen voor een huurauto of voor 

een paar dagen een auto huren en deze bij uw hotel 

laten bezorgen.

Het aangename klimaat, de grillige kustlijn, de 

middeleeuwse stadjes en de indrukwekkende 

landschappen zijn de ideale ingrediënten voor een 

heerlijke vakantie. De traditionele keuken is een 

belevenis op zich. 

In Palermo selecteerden wij het indrukwekkende 

Villa Igiea In 2019 werd Villa Igiea in Palermo 

overgenomen door de prestigieuze Rocco Forte 

hotelgroep. In samenwerking met de beroemde 

ontwerpster Olga Polizzi wordt dit monumentale 

pand momenteel gerestaureerd en zal in het 

voorjaar 2021 opnieuw haar deuren openen. De 

beroemde Basile-kamer, de bar met fresco’s 

en de grote balzaal met spiegels zullen worden 

hersteld in hun natuurlijke schoonheid. Een ideaal 

uitgangspunt voor een bezoek aan de bruisende 

stad Palermo. Verder naar het zuidwesten vindt u 

lange zandstranden, archeologische plaatsen en 

natuurreservaten zoals de tempels en het Park 

Selinunte en het pittoreske vissersstadje Sciacca. 

Op een schitterend landgoed, grenzend aan een 

spectaculaire 18- en 9-holes golfbaan en een 2 

km lang parelwit zandstrand, ligt het geweldige 

Verdura Resort. Verdura is het 2e resort van de 

Rocco Forte Groep. Het hotel is utermate geschikt 

voor sportliefhebbers, koppels en gezinnen. 

 

In Favara op een aantal kilometers van het 

beroemde tempelcomplex van Agrigento vindt u het 

elegante Alba Palace, een voormalig 19e-eeuws 

paleis. In het zuiden van Sicilië, nabij de baroksteden 

Noto en Modica en het plaatsje Ragusa, ligt het 

kleinschalige boutique hotel Eremo della Giubiliana 

wat gevestigd is in een historisch landhuis. Ooit was 

Siracusa een van de mooiste en rijkste steden van 

het Griekse rijk en dat is nog steeds te zien. Een 

aanrader in deze historische stad is het centraal 

gelegen en imposante Ortea Palace hotel, het 

toppunt van elegantie en eigentijdse luxe.

Hét herkenningspunt van Sicilië is de majestueuze 

vulkaan Etna aan de oostkust. Op de hoge bergruggen 

en terrassen boven zee liggen tientallen plaatsjes, 

waaronder het schilderachtige Taormina met haar 

middeleeuwse uitstraling. In de omgeving van het 

schiereiland Isola Bella en aan de kust bieden wij 

het elegante Hotel Atlantis Bay en het Mazzaro Sea 

Agrigento
Siracusa

Palermo

Catania

Taormina

Ragusa

Sciacca Favara
Atlantis

Bay

Ortea Palace

Verdura

Villa Igiea

Eremo della
Giubiliana

Alba Palace

Mazarro
Sea Palace

Sicilië Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C  13  14  15  17  20  25  28  28  25  22  18  15

Watertemperatuur in °C  14  14  15  17  19  23  26  26  25  22  19  16

Zonne-uren per dag  5  5  6  8  9  10  11  10  8  7  6  5

Dagen met enige neerslag  12  8  8 6  3  2  0  2  4  8  8  10
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   Junior Suite  

Verdura is een onweerstaanbare bestemming. Het is een plek waar de 

accommodatie subtiel verweven lijkt te zijn in het Siciliaanse landschap en 

waar u op uw privéterras kunt genieten van een echt gevoel van ruimte en 

ononderbroken uitzicht op de azuurblauwe zee. Dit schitterende resort aan 

de zuidkust van Sicilië heeft een ongekende ligging met bijna twee kilometer 

aan mediterrane kustlijn en beslaat een gebied van 230 ha, rijk aan olijf- en 

sinaasappelbomen. Thuishaven van 2 golfbanen, een 60 m lang zwembad, 

een Spa van wereldklasse en een uitgebreid culinair aanbod. Bovendien 

organiseert Verdura in de zomermaanden veel activiteiten als rugby, voetbal en 

strandvolleybal in samenwerking met gekwalificeerde coaches en celebrities. 

Ca. 48 km van Agrigento en ca. 133 km van de luchthaven Palermo. 

FACILITEITEN
Lobby met diverse luxe boetieks. Schitterend zwembad aan zee met apart 

kinderbad en poolbar. Aan het lange zandstrand, ligstoelen, parasols, beachbar 

en watersportclub. Kidsclub (4-12 jaar, geopend van 10:00-18:00 uur) 

met  activiteiten en speeltuin. Tevens een teensclub met een breed aanbod 

avonturen (13-17 jaar) en oppas voor baby’s (0-3 jaar, tegen betaling). Het fraaie 

Spacenter (ca. 4.000 m²) met 4 thalassotherapiebaden, sauna, binnenzwembad 

(20 m), stoombad en moderne fitnessruimte (inclusief), biedt een uitgebreid 

aanbod schoonheidsbehandelingen, spabar met gezonde gerechten en 11 

behandelkamers. Vier karaktervolle restaurants: Buon Giorno voor een 

uitstekend ontbijt. La Zagara voor fine dining (gasten vanaf 12 jaar) en Trattoria 

Liolà met schitterend uitzicht op zee serveert lokale specialiteiten en pasta’s. 

Het strandrestaurant Amare voor gegrilde vis en barbecues (seizoengebonden). 

Een 18-holes en een 9-holes championship golfbaan ontworpen door Kyle 

Phillips. Een golfacademy, gezellig clubhuis met golfshop en drivingrange. 

Tennisacademy met 6 (verlichte) graveltennisbanen. Gratis introductielessen. 

ACCOMMODATIE
De 203 moderne kamers en suites zijn in warme kleuren en met lokale 

kunstwerken ingericht. Alle kamers bieden uitzicht op de zee en zijn voorzien 

van kingsizebed, flatscreen-tv met internettoegang, schrijftafel, minibar, kluisje, 

airconditioning en fraaie badkamer met separate douche. Groot terras of balkon. 

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): gelegen op de 1e verdieping.

Superior Deluxe: gelegen op de begane grond op de 2e rij van het strand.

Superior Deluxe Seafront: nabij het strand.

Junior Suite (ca. 60 m²): ruim ingericht in open plan met zithoek.

Classic Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): ruim opgezet met gecombineerde woon-/

slaapkamer. Gelegen op de begane grond. Groot terras met zeezicht.

Grand Suite (ca. 72 m², max. 3 pers.): met patio, aparte woon- en slaapkamer en 

kitchenette. Fraaie badkamer en groot terras met hangmat en zithoek.

Raadpleeg onze website voor de overige kamertypen en villa’s.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Palermo, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   1916 1749 3290 1310

Superior Deluxe Kamer   2042 1876 3480 1377

Superior Deluxe Seafront  2109 1935 3611 1477

Kinderen in eigen kamer: 20% korting voor max 2 kinderen t/m 17 jaar bij min 4 nachten verblijf van 

01/04/21 t/m 24/06/21 en van 05/09/21 t/m 16/10/21; 10% bij min 4 nachten verblijf van 25/06/21 

t/m 11/07/21, van 27/07/21 t/m 06/08/21 en van 22/08/21 t/m 04/09/21; 10% bij min 7 nachten 

verblijf van 12/07/21 t/m 26/07/21 en van 07/08/21 t/m 21/08/21; 20% bij min 3 nachten verblijf van 

17/10/21 t/m 31/10/21 (niet geldig voor Villas).

Long Stay: 20% bij een minimum verblijf van 7 nachten van 12/07/21 t/m 26/07/21 en van 07/08/21 

t/m 21/08/21 (niet geldig voor Villas).

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 25/06/21 t/m 11/07/21, van 27/07/21 t/m 06/08/21 en van 

22/08/21 t/m 04/09/21 indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 30 dagen voor aan-

komst geboekt; 15% bij verblijf van 12/07/21 t/m 26/07/21 indien 120 dagen voor aankomst geboekt 

en 5% indien 30 dagen voor aankomst geboekt; 10% bij verblijf van 07/08/21 t/m 21/08/21 indien 

120 dagen voor aankomst geboekt;  5% bij verblijf van 01/04/21 t/m 24/06/21 en van 05/09/21 t/m 

31/10/21 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 
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CULTUURSCHATTEN VAN SICILIË 

Dag 1: Amsterdam - Catania - Siracusa (ca. 65 km)

U vliegt met Transavia van Amsterdam naar 

Catania. Buiten de aankomsthal vindt u het 

autoverhuurbedrijf waar u uw auto in ontvangst 

neemt. Vervolgens rijdt u naar Siracusa voor uw 

eerste overnachting in Ortea Palace Luxury Hotel. 

Het hotel staat beschreven op blz. 271.

Dag 2: Siracusa

Siracusa ligt in een belangrijk archeologisch gebied 

en strekt zich uit naar het eiland Ortigia waar u 

unieke overblijfselen van Romeinse en Griekse 

bouwkunst aantreft. Wij raden u aan om te beginnen 

met een bezoek aan het Neapolis, een archeologisch 

park in een prachtige panoramische omgeving. Hier 

kunt u het Oor van Dionysius, het Griekse theater 

en het Romeinse amfitheater bewonderen. Ook 

is het interessant om een bezoek te brengen aan 

het Archeologische Museum. In Ortigia vindt u 

enkele overblijfselen van de tempels van Apollo 

en Artemis. Dit kleine schiereiland herbergt tevens 

monumenten daterend uit de middeleeuwen en 

de renaissance. Het grootste monument is de 

kathedraal van Siracusa.

Dag 3: Siracusa - Marina di Ragusa (ca. 100 km)

Ragusa wordt gevormd door twee districten die 

worden gescheiden door een vallei. Culturele 

bezienswaardigheden en de door UNESCO tot 

werelderfgoed benoemde steden Modica, Noto en 

Ubla liggen in de nabije omgeving. U verblijft in het 

charmante Eremo della Giubiliana dat gevestigd is 

in een historisch landhuis ten zuiden van Ragusa. 

Het hotel staat beschreven op blz. 270.

Dag 4: Ragusa 

Het hotel is een uitstekende uitvalsbasis 

voor een bezoek aan de UNESCO Val di Noto 

bezienswaardigheden. Noto staat ook wel bekend 

als de mooiste stad van Sicilië. De vele gebouwen 

zijn opgetrokken uit honinggele zandsteen. De 

Cattedrale uit 1776, gewijd aan San Nicolo, is een 

bezoek waard. Naast de talrijke kerken, kloosters, 

palazzi en theaters kunt u de overheerlijke pezzo 

duro proeven; een lokale lekkernij van amandelen, 

chocolade of noten. Op een heldere dag kunt u een 

glimp opvangen van het eiland Malta. U heeft tevens 

de mogelijkheid het archeologisch park van Eremo 

della Giubiliana te bezoeken.

Dag 5: Ragusa - Armerina - Favara (ca. 200 km)

U rijdt naar Piazza Armerina voor een bezoek aan de 

beroemde villa Romana del Casale met zijn fraaie 

Romeinse mozaïeken. Verder richting Agrigento, 

een stad, die meer dan welke andere stad op Sicilië 

erin geslaagd is de architectuur en de ruïnes van 

de Griekse periode te behouden. De stad spreidt 

zich uit langs het spectaculaire tempeldal met tal 

van antieke monumenten en ruïnes. Overnachting 

in het elegante Alba Palace hotel in Favara nabij 

Agrigento, waarvan u op blz. 271 een beschrijving 

vindt.

Dag 6: Favara - Palazzo Adriano - Corleone - 

Palermo (ca. 210 km)

Na het bezoek van het tempelcomplex rijdt u naar 

Palazzo Adriano met als middelpunt het ‘Piazza 

Grande’, bekend van de film ‘Nuovo Cinema Paradiso’. 

Verder richting Corleone en voortzetting van de reis 

door het gebied van de ‘peetvader’ naar Palermo. 

Overnachting in Villa Igiea. Dit monumentale pand 

zal na een ingrijpende renovatie in het voorjaar 

2021 opnieuw haar deuren openen. Villa Igiea is 

een van de bekendste hotels van Sicilië met een 

indrukwekkend interieur. Het hotel ligt op ca. 4 km 

van het centrum van Palermo (shuttleservice) en 

beschikt over een parkeerplaats. Zie blz. 270 voor 

een beschrijving.

Dag 7: Palermo

Palermo heeft een oud centrum met beziens-

waardigheden als Palazzo dei Normanni, waar 

zich de Cappella Palatina bevindt en de imposante 

kathedraal. Wij raden u een dagtocht aan naar het 

op 35 km afstand gelegen Monreale, een voormalig 

Arabisch domein met een kathedraal die als het 

mooiste Normandische werk van Sicilië wordt 

beschouwd. De imposante kathedraal met zijn 

Byzantijnse mozaïeken en prachtige kloostergang 

wordt beschouwd als een van de meest 

spectaculaire kunstuitingen in Europa.

Dag 8: Palermo - Cefalù - Castelbuono - Nicosia - 

Cerami - Taormina Mare (ca. 250 km)

Cefalù is gebouwd tegen de helling van de Rocca 

berg en wordt gedomineerd door een imposante 

kathedraal. Via het kurkwoud van Cefalù rijdt u 

door naar Castelbuono. Dit dorpje is om een kasteel 

gebouwd. De rit voert verder door het gebergte Dei 

Nebrodi en het natuurpark Madoni naar Taormina. 

Overnachting in het op blz. 273 beschreven 

Atlantis Bay, bekend om haar goede restaurant 

en schitterende ligging aan een schilderachtige 

baai. Het pittoreske centrum van Taormina 

met restaurantjes en boetieks bereikt u via een 

kabelbaan (op 400 m).

Dag 9: Taormina

Door haar gunstige ligging en milde klimaat 

lijkt Taormina al sinds de oudheid voorbestemd 

een geliefde toeristische bestemming te zijn. De 

belangrijkste en best bewaarde bezienswaardigheid 

is zonder twijfel het Griekse Theater. Dit amfitheater 

bevindt zich op een panoramisch punt vanwaar men 

een adembenemend uitzicht heeft over de Zee en 

de vulkaan Etna. In het historische centrum van 

Taormina is het zowel overdag als ’s avonds goed 

toeven. In de beroemde hoofdstraat Corso Umberto 

vindt u naast uitstekende restaurants en trattoria’s, 

elegante boetieks en overheerlijke ijssalons. 

Dag 10: Taormina Mare - Catania - Amsterdam (ca. 

65 km)

Vandaag rijdt u naar de luchthaven van Catania waar 

u de huurauto inlevert en weer naar Amsterdam 

vertrekt.

Cultuurschatten van Sicilië, 10-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

In een Tweepersoonskamer 2009 2131 2502 1910 

Hotels

Siracusa Ortea Palace Luxury Hotel 5*

Marina di Ragusa Eremo della Giubiliana 4* deluxe

Favara Alba Palace 4* deluxe

Palermo Villa Igiea 5*

Taormina Atlantis Bay 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

•  Vliegreis naar en van Catania inclusief luchthavenbelastingen.

•  Executive Lounge op Schiphol.

•  Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf

•  9 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten 

 in Siracusa in een Classic Kamer, 2 nachten in Marina di   

 Ragusa in een Classic Duplex Kamer, 1 nacht in Favara in een  

 Superior Kamer, 2 nachten in Palermo in een Superior Kamer,  

 2 nachten in Taormina in een Superior Kamer.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

1, 3 en meer personen contact op met onze verkoopafdeling. 

 Sicilië werd overheerst door Grieken, Romeinen, Arabieren, Noormannen en Spanjaarden die gezamenlijk de cultuur van dit eiland hebben 

bepaald. U maakt kennis met de vele bezienswaardigheden van dit unieke stukje Europa en verblijft in sfeervolle accommodaties.

IONISCHE 
ZEE

TYRREENSE
ZEE

Cefalù

Agrigento Siracusa

Palermo

Catania

Taormina

Ragusa

Marina di Ragusa

Corleone
Palazzo
Adriano

Armerina

Castelbuono
Cerami

Nicosia

Linguaglossa

Favara
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Taormina

 Agrigento Cefalù
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VILLA IGIEA - PALERMO
CITY | CULINAIR | HERITAGE 

 EREMO DE GIUBILIANA - RAGUSA
AUTO INCLUSIEF | CULINAIR | HERITAGE  

        

      

 

 

 

 

In 2019 werd Villa Igiea overgenomen door de prestigieuze Rocco Forte hotelgroep. Het 

monumentale pand wordt momenteel gerestaureerd en zal in het voorjaar 2021 opnieuw haar 

deuren openen. De bar met fresco’s en de grote balzaal met spiegels zullen worden hersteld in hun 

natuurlijke schoonheid, terwijl de kamers en suites zullen worden ontworpen en ingericht in een 

moderne en klassieke stijl. Het hotel ligt op ca. 4 km van het centrum van Palermo (shuttleservice) 

en op ca. 33 km van de luchthaven. Villa Igiea is het 7e hotel van Rocco Forte groep en het 2e hotel 

op Sicilië. Een perfecte aanvulling op het Verdura Resort dat op slechts 90 minuten rijden ligt. Het 

hotel is onderdeel van de autoreis ‘Cultuurschatten van Sicilië’.

FACILITEITEN
Het hotel is gelegen in een fraaie palmentuin direct aan zee en kijkt uit over een kleine jachthaven 

en de baai van Palermo. In de tuin een zwembad en tennisbaan. Het restaurant maakt gebruik 

van de beste lokale producten en ingrediënten. De gewelfde bar met fresco’s serveert Siciliaanse 

aperitieven. Het Spacenter biedt signature behandelingen. Parkeerplaats direct bij het hotel.

ACCOMMODATIE
De 104 kamers en suites zijn ingericht met kunstvoorwerpen en weelderige stoffen in Siciliaanse 

stijl en parketvloeren. Alle voorzien van een flatscreen-tv, minibar, schrijftafel, zithoek, 

airconditioning en kluisje. De badkamer is uitgerust met handgemaakte Siciliaanse vloertegels.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): voorzien van een kingsizebed of 2 aparte 

bedden en hoge ramen met uitzicht over de omgeving van het hotel. Badkamer met douche.  

Deluxe kamer: als de Superior Kamer maar met uitzicht over zee. 

Raadpleeg onze website voor een uitgebreide beschrijving van alle kamertypes en prijzen. 

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 29/04/21 t/m 10/06/21 en van 12/09/21 t/m 09/10/21 indien uiterlijk 21 dagen 

voor aankomst geboekt; bij verblijf van 11/06/21 t/m 11/09/21 indien uiterlijk 30 dagen voor aankomst geboekt; bij verblijf 

van 10/10/21 t/m 06/11/21 indien uiterlijk 14 dagen voor aankomst geboekt.

Charmant hotel dat gevestigd is in een historisch landhuis ten zuiden van Ragusa, omgeven 

door ‘Orto degli aromi’, een heerlijk geurende tuin met eeuwenoude olijfbomen en een Arabische 

fontein. Het hotel is volledig gerenoveerd en van alle moderne gemakken voorzien, waarbij de 

oorspronkelijke sfeer bewaard is gebleven. De inrichting bestaat uit waardevolle meubelen en 

zeldzame kaarten, evenals originele schilderijen uit de 17e eeuw. Het is een ideale uitvalsbasis 

voor een bezoek aan Siracuse en Agrigento. De luchthaven van Catania ligt op ca. 107 km afstand.

FACILITEITEN
Restaurant Don Eusebio biedt haar gasten een bijzondere culinaire ervaring. De Siciliaanse wijnen 

kunnen direct worden geproefd in de wijnkelder. Het hotel beschikt over een eigen landingsbaan, 

zwembad, wellnesscenter en een privéstrand op 12 km. Tevens kookcursussen en gratis fietsen. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 25 kamers die alle uniek ingericht zijn, met verfijnde Siciliaanse stoffen, 

kostbare tapijten en originele ornamenten. Badkamer met bad of douche.

Classic Kamer (ca. 18 m², max. 3 pers.): met uitzicht over de tuin.

Superior Kamer: met lokale kunstvoorwerpen ingericht en uitzicht over de tuin.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 2 overnachtingen o.b.v. 2 personen, logies/ontbijt, vliegreis naar en van Catania, 

luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype   apr jun aug okt

Classic Kamer   553 522 603 487

Superior Kamer   576 545 627 511

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/21 t/m 31/07/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21.

Kamerkorting: 15% bij min 3 nachten verblijf van 01/04/21 t/m 31/07/21 en van 01/09/21 t/m 31/10/21. 

ITALIË | Sicilië | Palermo & Ragusa
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ORTEA PALACE LUXURY HOTEL - SIRACUSA
CITY | HERITAGE

ALBA PALACE HOTEL - FAVARA
BOUTIQUE | HERITAGE  

    

      DELUXE 

 

  

Superior Kamer 

 

Dit karakteristieke hotel is gevestigd in een voormalig postkantoor en is het toppunt van 

historische elegantie en eigentijdse luxe. Liefdevol gerestaureerd en voorzien van alle comfort. 

Een schitterende combinatie van traditionele Italiaanse architectuur met een verfijnde inrichting. 

Ca 250 meter van de Tempel van Apollo en de markt van Ortigia. Op 10 minuten wandelen van 

de kathedraal van Siracusa. De barokstad Noto ligt op ca. 35 km, Catania ligt op ca. 65 km. Ortea 

Palace is onderdeel van de autoreis ‘Cultuurschatten van Sicilië’.

FACILITEITEN 
Imposante lobby met loungebar en Siciliaanse bistro Il Cortile voor lokale gerechten en ontbijt. 

Exclusieve Spa (ca. 450 m²) met een breed aanbod schoonheidsbehandelingen, stoombad, 

sauna, verwarmd binnenbad (tegen betaling) fitnessruimte, kapsalon en juwelier. Het elegante 

fine dining restaurant Incanto biedt een schitterend uitzicht over zee. De Champagnette is een 

ideale ontmoetingsplek voor een hapje en drankje. In The Cellar kunt u kiezen uit meer dan 200 

verschillende wijnen. Ook kan men hier terecht voor wijnproeverijen. Parkeren: ca. €30 per dag. 

ACCOMMODATIE
In de 75 stijlvolle kamers worden moderne accessoires en designlampen gecombineerd met 

mooie stoffen en kleurrijke accenten. Schitterend ingericht met handgeborduurde naam op het 

bedlinnen, elegant meubilair en kamerhoge ramen. Voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

minibar, kluisje en Nespresso-apparaat. Zeer fraaie badkamer met regendouche.

Classic Kamer Duplex (ca. 35 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met queensizebed.

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 2 pers.): biedt gedeeltelijk uitzicht op de haven en de zee.

Junior Suite Duplex (ca. 48 m², max. 2 pers.): deze elegante suite heeft een open slaapgedeelte op 

de 1e verdieping en badkamer met ligbad. Op de benedenverdieping een ruime woonkamer met 

sofa, inloopkast en badkamer met douche. Schitterend uitzicht over zee.

Indicatieprijzen: € 108 - € 177,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

In het hart van Favara, een authentiek stukje Sicilië, slechts ca. 15 km van Agrigento ligt het Alba 

Palace hotel, een schitterend voorbeeld van hedendaagse stijl en innovatie, een perfecte balans 

tussen traditie en moderniteit. Dit intieme hotel is gevestigd in een recent gerestaureerd 19e 

eeuws paleis. Alba Palace is een uitstekende uitvalsbasis voor een bezoek aan de beroemde ‘Valle 

dei Templi’, het spectaculaire tempeldal met tal van antieke monumenten en ruïnes dat in 1997 

door UNESCO op de Werelderfgoedlijst is geplaatst. Het charmante plaatsje Favara beschikt over 

gezellige pleintjes, aantrekkelijke restaurants en historische attracties. Hier proeft u de echte 

Italiaanse sfeer. De luchthaven van Catania ligt op ca. 157 km afstand. Dit hotel is onderdeel van 

de autoreis ‘Cultuurschatten van Sicilië’.

FACILITEITEN
Het fine dining restaurant Le Traveggole, onder leiding van de bekroonde chef-kok Salvatore 

Tortorici, biedt een gastronomische Siciliaanse keuken, vergezeld van een uitgebreide wijnkaart. 

Geopend voor ontbijtbuffet en à la carte diner. Bij goed weer buiten op het terras. Het hotel beschikt 

over een panoramisch terras, loungebar met een ruime selectie cocktails en een wijnkelder.

ACCOMMODATIE
De 20 moderne kamers en suites zijn elegant ingericht met parketvloeren, zachte natuurlijke 

kleuren en design meubilair. Voorzien van schrijftafel, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, 

flatscreen-tv en strijkfaciliteiten. Fraaie badkamer met inloopdouche of bad. 

Classic Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): ingericht met hedendaags meubilair.

Superior Kamer (ca.  25 m², max. 3 pers.): elegant en ruim ingericht.

Deluxe Kamer (ca.  25 m², max. 3 pers.): met fijne stoffen en design meubilair ingericht. Kamerhoge 

ramen. Slaapkamer met kingsizebed.

 

Indicatieprijzen: € 66 -  € 81,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

Autoreis | Siracusa & Favara | ITALIË
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ITALIË | Sicilië | Taormina Mare

MAZZARO SEA PALACE
CULINAIR 

         

 

 Superior Kamer 

Op een adembenemende locatie biedt Mazzaro Sea Palace een magnifiek 

uitzicht over de fraaie baai van Mazzaro. Het hotel is vanaf het niveau van de 

weg naar beneden tegen de rotsen gebouwd met aansluitend aan de onderste 

verdieping het privéstrand van het hotel. De baai van Mazzaro is aan beide zijden 

omsloten door indrukwekkende rotsformaties met in het midden een romantisch 

rotseiland. Een combinatie van professionele service en een verfijnde keuken 

met de zee als decor. Het restaurant serveert excellente gerechten bereid met 

de beste lokale producten, vergezeld door uitstekende wijnen. Ca. 450 m van 

het hotel ligt een kabelbaan die de hotelgasten naar het hooggelegen plaatsje 

Taormina brengt. De luchthaven Catania ligt op ca. 64 km afstand. 

FACILITEITEN
Op de lagere verdiepingen de lounge en de elegante, sfeervolle cocktailbar 

met ‘s avonds pianomuziek. Het restaurant Il Gattopardo werd vele malen 

onderscheiden en heeft een fraai panoramaterras met spectaculair uitzicht over 

de baai. Hier kunt u gebruik maken van het ontbijtbuffet, lunch en diner. Het 

restaurant serveert mediterrane en Siciliaanse specialiteiten. Wellnesscenter 

met Ayurveda- en schoonheidsbehandelingen, massages en moderne 

fitnessruimte. Fraai zwembad omgeven door zonneterrassen, ligstoelen en 

parasols. Voor het hotel ligt een kiezelzandstrand met ligstoelen en parasols 

(inclusief). Parkeerplaats ca. € 20 per dag (vooraf reserveren).

ACCOMMODATIE
Alle 82 kamers en suites zijn ingericht in moderne stijl met parketvloeren. 

Voorzien van zithoek, schrijftafel, airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, 

minibar, kluisje en thee-/koffiezetfaciliteiten. Fraaie marmeren badkamer met 

dubbele wastafel en bad/douche. Terras of balkon met schitterend uitzicht over 

de baai van Mazzaro. Kamers kunnen gecombineerd worden.

Superior Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw. + 1 kind): modern ingerichte kamer met 

balkon en mooi uitzicht over de baai.

Deluxe Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers.): voorzien van parketvloer, kingsizebed of 

2 aparte bedden. Groot terras met ligbedden en zeezicht. 

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): met heldere kleuren ingericht. In 

open plan met zitgedeelte. Slaapkamer met sofabed en kingsizebed. Marmeren 

badkamer met dubbele wastafel en bad/douche. 

Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): voorzien van aparte woonkamer met sofabed, 

Slaapkamer en luxe badkamer. Groot terras met stoelen, tafel en ligbedden. 

Panoramisch uitzicht over de baai.

Terrace Suite Plungepool (ca. 42 m², max. 3 pers.): gewijd aan beroemde 

Siciliaanse schrijvers en kunstenaars zoals Quasimodo, Sciascia Pirandello, 

Verga Archimede en beschikt over een elegante aparte woonkamer. Terras (ca. 

35 m²) voorzien van tafel, stoelen, ligbedden en plungepool met jacuzzi. 

Exclusive Suite (ca. 57 m², max. 4 volw. + 1 kind): deze luxe suite is voorzien van 

2 slaapkamers waarvan 1 met een tweepersoonsbed en 1 met 2 aparte bedden 

en 2 badkamers. Grote woonkamer en riant terras van 55 m² met schitterend 

uitzicht op de baai van Mazzaro. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Taormina, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   1397 1770 3048 1387

Deluxe Kamer   1643 2186 3538 1640

Junior Suite   1962 2490 4161 1958

Extra: € 50,- credit per kamer per verblijf te besteden in bars en restaurants bij min. 3 nachten.

Honeymoon: bloemen en fles mousserende wijn bij aankomst, 1x ontbijt op de kamer en selectie van 

Siciliaanse gebakjes.

Kamerkorting: 20% bij min 5 nachten verblijf van 02/04/21 t/m 29/05/21 en van 03/10/21 t/m 

31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 02/04/21 t/m 31/07/21 en van 05/09/21 t/m 31/10/21 indien 

geboekt voor 28/02/21 en 10% indien geboekt voor 31/03/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor half- 

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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Taormina Mare | Sicilië | ITALIË

GRAND HOTEL ATLANTIS BAY
CULINAIR | WELLNESS

        

Junior Suite  

 

Het Grand Hotel Atlantis Bay is ingericht met zichtbare balken en stenen 

muren. Opvallend is het grote raam in de lobby met uitzicht op het zwembad 

en de zee. Ook is er een prachtig aquarium met tropische vissen in de lobby; 

de overheersende blauwe kleur doet denken aan de natuurlijke kleuren van de 

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. 

De lounge en cocktailbar hebben eveneens een eigentijdse inrichting met 

loungestoelen en een magnifiek uitzicht. Dit hotel is de perfecte keuze voor wie 

op zoek is naar een romantische locatie. Gelegen aan een schilderachtige baai, 

waar lokale vissersboten ‘s avonds terugkeren van zee. Het pittoreske centrum 

van Taormina met vele gezellige restaurantjes, boetieks en winkeltjes bereikt u 

via een kabelbaan (400 m). Achter het hotel loopt een spoorlijn wat soms enige 

geluidoverlast kan veroorzaken. De luchthaven Catania ligt op ca. 50 km afstand. 

FACILITEITEN
Entree met aquarium, lounge met zithoeken en schitterend uitzicht. Groot 

zonneterras met zitjes en fraai uitzicht over de baai. Een terras lager ligt 

het zwembad met ligstoelen, parasols en badhanddoekenservice (inclusief). 

Aansluitend vindt u een houten zonneterras met gratis ligstoelen en parasols 

en een entree naar zee. Spacenter voor een breed aanbod Ayurveda-

behandelingen en massages. Tevens een 24-uurs fitnessruimte met moderne 

apparatuur. Het elegante restaurant Ippocampo biedt uitzicht op de baai. 

Voor een uitgebreid ontbijtbuffet en gevarieerde mediterrane gerechten voor 

lunch en diner. De sfeervolle bar Dioniso heeft een fraai uitzicht en er wordt 

regelmatig live pianomuziek verzorgd. Op een groot terras met uitzicht op zee 

worden drankjes, heerlijke snacks en hapjes geserveerd. Poolbar voor lichte 

gerechten. Parkeerplaats (tegen betaling, ca. € 20 per dag, vooraf reserveren). 

ACCOMMODATIE
De 78 kamers en suites zijn elegant en modern ingericht. Alle met parketvloer 

en elegant meubilair. Voorzien van airconditioning, schrijftafel, flatscreen-tv, 

telefoon, minibar en kluisje. In marmer uitgevoerde badkamer met dubbele 

wastafel en bad of douche. De afmetingen van balkon of terras variëren per 

kamer, sommige zijn uitgerust met ligbedden en sommige met zithoek. Alle 

kamers bieden uitzicht over de baai van Taormina. Kamers kunnen gecombineerd 

worden.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer.

Deluxe Kamer (ca. 26 m², max. 3 pers.): met een groot terras en zithoek.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 volw.): slaapkamer met kingsizebed, zitgedeelte 

met tweepersoonsslaapbank. Badkamer met bad.

Suite (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): mooie suite met aparte woon- 

en slaapkamer, minibar en wijnbar. Groot terras met schitterend uitzicht.

Suite Atlantide (ca. 125 m², max. 2 volw.): bijzonder ingericht op de bovenste 

verdieping. De slaapkamer wordt gescheiden van de riante woonkamer door 

een glazen wand, dinertafel voor 6 pers, zithoek met sofa’s en wijnbar. Luxe 

badkamer met stoomcabine en jacuzzibad. Terras met ligstoelen en jacuzzi.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

en naar Taormina, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer   1503 1770 2824 1387

Deluxe Kamer   1642 1918 3139 1526

Junior Suite  2074 2490 3937 1958

Extra: € 50,- credit per kamer per verblijf te besteden in bars en restaurants bij min. 3 nachten.

Honeymoon:  bloemen & fles mousserende wijn bij aankomst, 1x ontbijt voor twee op de kamer en 

selectie van Siciliaanse gebakjes.

Kamerkorting: 20% bij min 5 nachten verblijf van 23/04/21 t/m 29/05/21 en van 03/10/21 t/m 

31/10/21.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 23/04/21 t/m 31/07/21 en van 05/09/21 t/m 31/10/21 indien 

geboekt voor 28/02/21 en 10% indien geboekt voor 31/03/21.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor half- 

pension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Ibiza Aguas de Ibiza  23 30
 Amare becah Hotel  18 23
 Ibiza Gran Hotel  10 15
  Insotel Fenicia prestige  21 25
 Me Ibiza   27 34
  Nobu Hotel Ibiza  12 17
  OD Talamanca  12 17
 Villas S’Argamassa  26 33
 7 Pines Resort  22 27

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een comfortabele Mercedes C-klasse of gelijkwaardig (max. 
3 inzittenden). In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een 
minibusje (4-7 inzittenden).

Autohuur inclusief
De arrangementen van enkele hotels op deze bestemming bieden wij inclusief autohuur van gerenom-
meerde verhuurbedrijven aan en zijn gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opgehaald 
en ingeleverd op de luchthaven.  Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere 
periode huren dan kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Indien gewenst 
kunnen wij een huurauto laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel 
Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze host(ess) de dag na aankomst contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale 
informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Ter plaatse te betalen
In de hotels geldt een toeristenbelasting van ca. € 4,40 per persoon per dag (wijzigingen voorbehouden, 
afhankelijk van het hotel ). U dient deze belastingen ter plaatse in het hotel af te rekenen.

Wifi
Alle hotels op Ibiza bieden gratis wifi aan (onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Het eiland Ibiza kent zachte winters en warme zomers. In de zomermaanden valt er bijna geen neer-
slag en er zijn vele zonuren. Het is dan ook relatief droog op het eiland, hoewel er incidenteel in de 
zomermaanden een pittige onweersbui kan voorkomen.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parke-
ren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Ibiza een loungebezoek voor u regelen voor de prijs 
van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze lokale 
agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

 

TRANSAVIA   TRANSAVIA   KLM   TUI FLY

SPANJE  Ibiza

IBIZA

dagelijks: HV 5671 / HV 5672  
H:  Amsterdam v. 06.05
 Ibiza a. 08.40
T:  Ibiza v. 09.25
 Amsterdam a. 12.05
  
dagelijks: HV 5679 / HV 5680  
H:  Amsterdam v. 12.40
 Ibiza a. 15.15
T:  Ibiza v. 22.15
 Amsterdam a. 00.55*
  
ma, za: HV 6517 / HV 6518  
H:  Eindhoven v. 13.15
 Ibiza a. 15.40
T:  Ibiza v. 10.10
 Eindhoven a. 12.35
*  Aankomst de volgende dag  

dagelijks: HV 5689 / HV 5682  
H:  Rotterdam v. 06.55
 Ibiza a. 09.20
T:  Ibiza v. 15.35
 Rotterdam a. 17.55
  
dagelijks: HV 5681 / HV 5690  
H:  Rotterdam v. 18.15
 Ibiza a. 20.40
T:  Ibiza v. 16.25
 Rotterdam a. 18.45
  
di, wo, vr, zo: HV 6517 / HV 6518  
H:  Eindhoven v. 07.00
 Ibiza a. 09.25
T:  Ibiza v. 20.05
 Eindhoven a. 22.30

za, zo: KL 1497 / KL 1498 *  
H:  Amsterdam v. 13.45
 Ibiza a. 16.15
T:  Ibiza v. 17.20
 Amsterdam a. 19.55
*  Van 3 juli  t/m 29 augustus worden  
 deze vluchten dagelijks uitgevoerd 
 
  
za, zo: KL 1495 / KL 1496 *  
H:  Amsterdam v. 10.20
 Ibiza a. 12.55
T:  Ibiza v. 14.00
 Amsterdam a. 16.35
*  Extra vluchten van 3 juli  t/m 29 aug.

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!
  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.108,-
Comfort Zone stoel retour € 28,-

ma, vr, zo: OR 599 / OR 600 *  
 Amsterdam ** v. 
 Ibiza a. 
T:  Ibiza ** v. 
 Amsterdam a. 
*  Van 14 juli t/m 23 sept. ook op 
 woe en don  
**  Mogelijk met een tussenlanding  
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 20,-

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten

Palma de Mallorca  Iberostar Playa de Muro  61 50
 Jumeirah Port Soller   35 45
 Nixe Palace  18 15
  Pure Salt Garonda  7 12
 Iberostar  Portals Nous  23 20
 Secrets Mallorca Villamil  32 26
  Sheraton Mallorca Arabella  18 19
  St. Regis Mardavall  23 25

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een comfortabele Mercedes C-klasse of gelijkwaardig (max. 
3 inzittenden). In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een 
minibusje (4-7 inzittenden).

Autohuur inclusief
De arrangementen van enkele hotels op deze bestemming bieden wij inclusief autohuur van gere-
nommeerde verhuurbedrijven aan en deze zijn gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt 
opgehaald en ingeleverd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor 
een kortere periode huren dan kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. 
Indien gewenst kunnen wij een huurauto laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag 
onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze host(ess) contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale informatie verstrekken, 
uw retourvlucht bevestigen en u informeren over uw transfer terug.

Ter plaatse te betalen
In de hotels geldt een toeristenbelasting van ca. € 4,40 per persoon per dag (wijzigingen voorbehouden, 
afhankelijk van het hotel ). U dient deze belastingen ter plaatse in het hotel af te rekenen.

Wifi
Alle door Silverjet Vakanties gecontracteerde hotels op Mallorca bieden gratis wifi aan (onder voorbe-
houd van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Geen tijdsverschi
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Op Mallorca heerst een mediterraan klimaat met warme zomers en zachte winters. De zomermaanden 
zijn zonnig en warm met veel zonuren. In de wintermaanden is het aan de kust zacht en blijft de tem-
peratuur altijd ruim boven nul. Neerslag is er niet veel en het eiland kent geen grote seizoenschomme-
lingen. De hoger gelegen gebieden op Mallorca zijn wat koeler en natter. In de wintermaanden is er op 
de hoogste plekken kans op sneeuw.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parkeren. 
Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Palma de Mallorca een loungebezoek voor u regelen 
voor de speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking 
te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.

Meet & Greet 
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze lokale 
agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.
 

TRANSAVIA   TRANSAVIA   EUROWINGS   TUI FLY

SPANJE  Mallorca

PALMA DE MALLORCA

ma, di, wo, vr, za, zo: HV 5627 / HV 5628 * 
H:  Amsterdam v. 06.30
 Palma de Mallorca a. 08.55
T:  Palma de Mallorca v. 09.40
 Amsterdam a. 12.10
*  Vanaf 1 juli ook op donderdag 
 
do: HV 5623 / HV 5624 *  
H:  Amsterdam v. 12.40
 Palma de Mallorca a. 15.05
T:  Palma de Mallorca v. 15.50
 Amsterdam a. 18.20
*  T/m 24 juni  
  
di, vr, zo: HV 6191 / HV 6192 *  
H:  Rotterdam v. 12.50
 Palma de Mallorca a. 15.05
T:  Palma de Mallorca v. 09.45
 Rotterdam a. 12.05
*  Van 12 juli t/m 23 aug. ook op maa.
  
za: HV 6191 / HV 6192 *  
H:  Rotterdam v. 12.50
 Palma de Mallorca a. 15.05
T:  Palma de Mallorca v. 15.50
 Rotterdam a. 18.10
*  Van 8 juli t/m 26 augustus ook op don. 
 

di, wo, do: HV 6511 / HV 6512  
H:  Eindhoven v. 07.00
 Palma de Mallorca a. 09.15
T:  Palma de Mallorca v. 10.00
 Eindhoven a. 12.25
  
ma, za, zo: HV 6511 / HV 6512  
H:  Eindhoven v. 11.40
 Palma de Mallorca a. 13.55
T:  Palma de Mallorca v. 14.40
 Eindhoven a. 17.05
  
vr:  HV 6511 / HV 6512  
H:  Eindhoven v. 19.20
 Palma de Mallorca a. 21.35
T:  Palma de Mallorca v. 15.25
 Eindhoven a. 17.50

dagelijks: EW 9584 / EW 9585  
H:  Düsseldorf v. 06.05
 Palma de Mallorca a. 08.30
T:  Palma de Mallorca v. 09.15
 Düsseldorf a. 11.40
  
dagelijks: EW 9590 / EW 9581  
H:  Düsseldorf v. 11.00
 Palma de Mallorca a. 13.25
T:  Palma de Mallorca v. 14.30
 Düsseldorf a. 16.35
  
di, wo, do, vr, za, zo: EW 9586 / EW 9587 
H:  Düsseldorf v. 16.15
 Palma de Mallorca a. 18.40
T:  Palma de Mallorca v. 19.25
 Düsseldorf a. 21.50

wo, vr, za, zo: OR 617 / OR 618 *  
H: Amsterdam ** v. 
 Palma de Mallorca a. 
T:  Palma de Mallorca ** v. 
 Amsterdam a. 
*  Van 9 juli t/m 22 aug dagelijks  
**  Mogelijk met een tussenlanding  
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!
  
Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 20,-

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Barcelona Dolce Sitges  33 33
Gerona Mas Tapiolas & Suites  23 25
 Mas de Torrent  53 45

Autohuur inclusief
De arrangementen van de hotels op deze bestemming bieden wij inclusief autohuur van gerenom-
meerde verhuurbedrijven aan en zijn gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opgehaald 
en ingeleverd op de luchthaven.  Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere 
periode huren dan kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Indien gewenst 
kunnen wij een huurauto laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel 
Consultants. 

Ter plaatse te betalen
In Barcelona geldt een toeristenbelasting van € 1,25 per persoon per nacht voor 4* hotels en € 2.50,- per 
persoon per nacht voor 5* hotels (onder voorbehoud van wijzigingen). U betaalt deze belasting ter 
plaatse bij het verlaten van het hotel.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels in Barcelona bieden gratis wifi aan (informatie onder voorbehoud van 
wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Barcelona heeft door haar ligging aan de kust in het noordoosten van Spanje een mediterraan klimaat 
met zachte winters en zwoele zomers. In de zomer kunnen vooral de nachten erg warm zijn en gemak-
kelijk op temperaturen van 20°C en hoger blijven steken. Veel regen kent Barcelona niet, maar als het 
valt komt het vaak met bakken uit de lucht.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse luchtha-
vens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parkeren. 
Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele klassen, zoals de Pre-
mium-  of de Business Class. Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.
 

KLM   TRANSAVIA   VUELING   TRANSAVIA

SPANJE  Costa Brava & Costa Dorada

BARCELONA    GERONA

dagelijks: KL 1665 / KL 1666  
H:  Amsterdam v. 08.15
 Barcelona a. 10.25
T:  Barcelona v. 11.10
 Amsterdam a. 13.35
  
dagelijks: KL 1669 / KL 1670  
H:  Amsterdam v. 10.20
 Barcelona a. 12.35
T:  Barcelona v. 13.20
 Amsterdam a. 15.45
  
dagelijks: KL 1675 / KL 1674  
H:  Amsterdam v. 16.45
 Barcelona a. 18.50
T:  Barcelona v. 17.15
 Amsterdam a. 19.35

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.199,-
Comfort Zone stoel retour € 28,-

dagelijks: HV 5131 / HV 5132  
H:  Amsterdam v. 06.00
 Barcelona a. 08.10
T:  Barcelona v. 08.55
 Amsterdam a. 11.20
  
wo, do, vr: HV 5135 / HV 5136  
H:  Amsterdam v. 12.25
 Barcelona a. 14.35
T:  Barcelona v. 15.20
 Amsterdam a. 17.45
  
dagelijks: HV 6789 / HV 6788  
H:  Eindhoven v. 12.40
 Barcelona a. 14.45
T:  Barcelona v. 20.05
 Eindhoven a. 22.20
  
ma, di, wo, vr, za, zo: HV 6061 / HV 6062  
H:  Rotterdam v. 07.00
 Barcelona a. 09.00
T:  Barcelona v. 09.45
 Rotterdam a. 12.00
  
do:  HV 6063 / HV 6064  
H:  Rotterdam v. 18.35
 Barcelona a. 20.35
T:  Barcelona v. 15.20
 Rotterdam a. 17.35

dagelijks: VY 8301 / VY 8302  
H:  Amsterdam v. 10.15
 Barcelona a. 12.35
T:  Barcelona v. 12.00
 Amsterdam a. 14.25
  
dagelijks: VY 8303 / VY 8308  
H:  Amsterdam v. 15.10
 Barcelona a. 17.30
T:  Barcelona v. 15.45
 Amsterdam a. 18.10
  
dagelijks: VY 8307 / VY 8304  
H:  Amsterdam v. 18.30
 Barcelona a. 20.50
T:  Barcelona v. 18.35
 Amsterdam a. 21.00
  
dagelijks: VY 1899 / VY 1898  
H:  Düsseldorf v. 15.45
 Barcelona a. 18.05
T:  Barcelona v. 12.45
 Düsseldorf a. 15.05

di, do: HV 5763 / HV 5764 *  
H:  Amsterdam v. 13.05
 Gerona a. 15.05
T:  Gerona v. 15.45
 Amsterdam a. 17.55
*  Van 5 juli t/m 25 aug ook op 
 maa en woe  
  
vr, za, zo: HV 5765 / HV 5766  
H:  Amsterdam v. 19.40
 Gerona a. 21.40
T:  Gerona v. 22.20
 Amsterdam a. 00.30*
*  Aankomst de volgende dag  
  
ma, do, zo: HV 5067 / HV 5068  
H:  Rotterdam v. 07.10
 Gerona a. 09.00
T:  Gerona v. 09.35
 Rotterdam a. 11.30
  
di, vr, za: HV 5067 / HV 5068 *  
H:  Rotterdam v. 18.30
 Gerona a. 20.20
T:  Gerona v. 20.55
 Rotterdam a. 22.50
*  Van 7 juli t/m 25 aug ook op woensdag 
 

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Valencia The Westin Valencia  11 19
 Hospes Valencia  11 19
  Las Arenas  23 26

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Citroën C5 of gelijkwaardig (max. 3 inzittenden). In geval van 
grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een minibusje (4-7 inzittenden).

Autohuur
De accommodaties op deze bestemming bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt 
u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants. 

Service ter plaatse
In Valencia beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Wifi
Alle door ons gecontracteerde hotels in Valencia leveren gratis wifi op de kamer (informatie onder voor- 
behoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat 
Valencia heeft door haar ligging aan de Middellandse Zee een mediterraan klimaat met warme zomers 
waar de temperatuur niet onder de 25°C komt. Het voorjaar is ideaal met een gemiddelde tempera-
tuur van zo’n 20°C. Valencia kent weinig regen, maar als het wat regent, valt het hoofdzakelijk in de 
wintermaanden. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parkeren. 
Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Valencia een loungebezoek voor u regelen voor 
de speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking 
te reserveren

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class.
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.

KLM   TRANSAVIA   VUELING   EUROWINGS

SPANJE  Valencia

VALENCIA

dagelijks: KL 1503 / KL 1504  
H:  Amsterdam v. 14.05
 Valencia a. 16.30
T:  Valencia v. 17.15
 Amsterdam a. 19.55
  
dagelijks: KL 1501 / KL 1502  
H:  Amsterdam v. 20.35
 Valencia a. 23.00
T:  Valencia v. 06.20
 Amsterdam a. 08.55

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 1.121,-
Comfort Zone stoel retour € 36,-

ma, za, zo: HV 6337 / HV 6338  
H:  Amsterdam v. 12.40
 Valencia a. 15.05
T:  Valencia v. 22.05
 Amsterdam a. 00.40*
  
di, wo, do, vr: HV 6335 / HV 6336  
H:  Amsterdam v. 06.00
 Valencia a. 08.25
T:  Valencia v. 21.35
 Amsterdam a. 00.10*
  
dagelijks: HV 5105 / HV 5106  
H:  Eindhoven v. 07.00
 Valencia a. 09.20
T:  Valencia v. 10.00
 Eindhoven a. 12.25
  
ma, do, vr, zo: HV 6441 / HV 6442  
H:  Rotterdam v. 07.50
 Valencia a. 10.05
T:  Valencia v. 10.50
 Rotterdam a. 13.10
*  Aankomst de volgende dag  

ma: VY 8351 / VY 8352  
H:  Amsterdam v. 17.45
 Valencia a. 20.10
T:  Valencia v. 14.20
 Amsterdam a. 17.05
  
wo, vr, zo: VY 8351 / VY 8352  
H:  Amsterdam v. 21.10
 Valencia a. 23.35
T:  Valencia v. 17.45
 Amsterdam a. 20.30
  
do: VY 8351 / VY 8352  
H:  Amsterdam v. 15.15
 Valencia a. 17.40
T:  Valencia v. 11.50
 Amsterdam a. 14.35
  
dagelijks: VY 8921 / VY 8920  
H:  Brussel v. 17.55
 Valencia a. 20.10
T:  Valencia v. 14.55
 Brussel a. 17.20

ma, di, wo, do, vr: EW 9538 / EW 9539 
H:  Düsseldorf v. 11.50
 Valencia a. 14.20
T:  Valencia v. 15.00
 Düsseldorf a. 17.30
  
za:  EW 9538 / EW 9539  
H:  Düsseldorf v. 07.20
 Valencia a. 09.50
T:  Valencia v. 10.35
 Düsseldorf a. 13.05
  
zo:  EW 9538 / EW 9539  
H:  Düsseldorf v. 15.30
 Valencia a. 18.00
T:  Valencia v. 18.40
 Düsseldorf a. 21.10

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Alicante Asia Gardens Hotel   54 34

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Citroën C5 of gelijkwaardig (max. 3 inzittenden). In geval van 
grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een minibusje (4-7 inzittenden).

Autohuur
De accommodatie op deze bestemming bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt 
u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants.

Service ter plaatse
Aan de Costa Blanca beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Wifi
Het Asia Gardens Hotel & Thai Spa, a Royal Hideaway Hotel aan de Costa Blanca biedt gratis wifi op de 
kamer (informatie onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
De Costa Blanca kent een mediterraan klimaat dat garant staat voor veel zonovergoten dagen en over-
wegend aangename temperaturen. De zomermaanden kennen een gemiddelde temperatuur van 30 
graden, maar ook in het voor- en najaar is de temperatuur zeer aangenaam en komt nauwelijks onder 
de 20 graden. Vanwege de bergen in het achterland is de Costa Blanca beschut tegen slecht weer en 
is de kans op regen erg klein. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parkeren. 
Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Alicante een loungebezoek voor u regelen voor de 
speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class.
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.

TRANSAVIA   TRANSAVIA   VUELING   EASYJET.NL
            

SPANJE  Costa Blanca

ALICANTE

dagelijks: HV 6143 / HV 6144  
H:  Amsterdam v. 06.25
 Alicante a. 09.05
T:  Alicante v. 10.15
 Amsterdam a. 13.00
  
dagelijks: HV 6149 / HV 6150  
H:  Amsterdam v. 18.10
 Alicante a. 20.50
T:  Alicante v. 21.35
 Amsterdam a. 00.20*
  
ma, di, wo, vr, za, zo: HV 6625 / HV 6626 
H:  Eindhoven v. 07.10
 Alicante a. 09.40
T:  Alicante v. 09.25
 Eindhoven a. 12.00
  
do:  HV 6625 / HV 6626  
H:  Eindhoven v. 07.55
 Alicante a. 10.25
T:  Alicante v. 11.10
 Eindhoven a. 13.45
*  Aankomst de volgende dag  
  

ma: HV 5051 / HV 5052  
H:  Rotterdam v. 12.25
 Alicante a. 14.55
T:  Alicante v. 15.40
 Rotterdam a. 18.10
  
di, wo, do, vr: HV 5051 / HV 5052  
H:  Rotterdam v. 07.00
 Alicante a. 09.30
T:  Alicante v. 10.10
 Rotterdam a. 12.40
  
vr, za, zo: HV 5051 / HV 5052  
H:  Rotterdam v. 17.00
 Alicante a. 19.30
T:  Alicante v. 20.15
 Rotterdam a. 22.45
  
ma, di, wo, vr, za: HV 6623 / HV 6624  
H:  Eindhoven v. 16.35
 Alicante a. 19.05
T:  Alicante v. 19.50
 Eindhoven a. 22.25

dagelijks: VY 1375 / VY 1374  
H:  Amsterdam v. 14.10
 Alicante a. 16.50
T:  Alicante v. 10.35
 Amsterdam a. 13.25
  
ma, di, wo, do, vr, zo: VY 1333 / VY 1332 
H:  Brussel v. 20.55
 Alicante a. 23.20
T:  Alicante v. 17.40
 Brussel a. 20.15

di:  U2 7943 / U2 7944  
H:  Amsterdam v. 14.55
 Alicante a. 17.40
T:  Alicante v. 18.15
 Amsterdam a. 21.15
  
za:  U2 7943 / U2 7944  
H:  Amsterdam v. 11.35
 Alicante a. 14.20
T:  Alicante v. 14.55
 Amsterdam a. 17.40

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Málaga Gran Hotel Miramar  12 24
 Don Carlos & Oasis  42 36
 Fuerte Marbella  49 38
 Amare Marbella  49 38
 Gran Melia Don Pepe  50 55
 Puente Romano  55 41
 Marbella Club  54 41
 Melia Marbella Banus  55 42
 Ikos Andalusie  72 54
 Kempinski  Bahia Estepona   80 60

Uw privétransfers naar en van de accommodaties aan de Costa del Sol worden uitgevoerd in een comfor- 
tabele Mercedes E-klasse (max. 3 inzittenden) of gelijkwaardig. In geval van grotere reisgezelschappen 
of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een Mercedes Viano (max. 7 inzittenden) of gelijkwaardig.

Autohuur
De accommodaties op deze bestemming bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt 
u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor categorieën en prijzen vraag onze 
Luxury Travel Consultants.

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze host(ess) contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale informatie verstrekken 
en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels aan de Costa del Sol bieden gratis wifi op de kamer aan (onder voor-
behoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Costa del Sol betekent letterlijk ‘zonnekust’. Deze naam heeft de streek te danken aan de vele uren 
zonneschijn en het overheerlijke mediterrane klimaat. Zonovergoten zomerdagen met temperaturen 
die overdag kunnen uitkomen op 30 graden maken van de Costa del Sol een van de belangrijkste 
zonbestemmingen van Spanje. Als de Terral (een föhnwind) over de streek waait, wordt het nog een 
stuk warmer. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Malaga een loungebezoek voor u regelen voor de 
speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
In geval u de autoreis door Andalusië hebt geboekt vervoegt u zich zelfstandig bij de verhuurbalie van 
Avis om uw huurauto in ontvangst te nemen. Hebt u aan strandvakantie aan de Costa del Sol geboekt, 
dan wordt u bij aankomst op de luchthaven van Malaga verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er 
van onze lokale agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

TRANSAVIA   TRANSAVIA   KLM   VUELING

SPANJE  Costa del Sol

MALAGA

dagelijks: HV 6115 / HV 6116  
H:  Amsterdam v. 06.50
 Malaga a. 09.50
T:  Malaga v. 10.40
 Amsterdam a. 13.45
  
wo, do, vr, zo: HV 6119 / HV 6120  
H:  Amsterdam v. 09.05
 Malaga a. 12.10
T:  Malaga v. 12.55
 Amsterdam a. 16.00
  
dagelijks: HV 6109 / HV 6120  
H:  Amsterdam v. 17.00
 Malaga a. 20.00
T:  Malaga v. 20.35
 Amsterdam a. 23.40

ma, di, wo, do, za, zo: HV 6653 / HV 6652 
H:  Eindhoven v. 07.40
 Malaga a. 10.30
T:  Malaga v. 11.20
 Eindhoven a. 14.15
  
dagelijks: HV 6651 / HV 6652  
H:  Eindhoven v. 15.45
 Malaga a. 18.35
T:  Malaga v. 19.25
 Eindhoven a. 22.20
  
ma, di, do, vr, zo: HV 5021 / HV 5022 
H:  Rotterdam v. 07.55
 Malaga a. 10.45
T:  Malaga v. 11.40
 Rotterdam a. 14.30
  
dagelijks: HV 5023 / HV 5024  
H:  Rotterdam v. 16.00
 Malaga a. 18.55
T:  Malaga v. 19.40
 Rotterdam a. 22.30

za, zo: KL 1039 / KL 1040 *  
H:  Amsterdam v. 12.55
 Malaga a. 16.05
T:  Malaga v. 16.50
 Amsterdam a. 20.00
*  T/m 28 juni en vanaf 5 september 
 
dagelijks: KL 1037 / KL 1038 *  
H:  Amsterdam v. 09.35
 Malaga a. 12.35
T:  Malaga v. 13.20
 Amsterdam a. 16.25
*  Van 3 juli t/m 29 augustus  
  
za:  KL 1041 / KL 1042 *  
H:  Amsterdam v. 16.45
 Malaga a. 19.40
T:  Malaga v. 20.25
 Amsterdam a. 23.35
*  Vanaf 3 juli

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!
  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.147,-
Comfort Zone stoel retour € 28,-

ma, di, wo, do, vr, zo: VY 8367 / VY 8366 
H:  Amsterdam v. 19.55
 Malaga a. 23.00
T:  Malaga v. 16.00
 Amsterdam a. 19.10
  
za:  VY 8367 / VY 8366  
H:  Amsterdam v. 10.40
 Malaga a. 13.45
T:  Malaga v. 06.50
 Amsterdam a. 10.00
  
ma, do, vr, zo: VY 2151 / VY 2150  
H:  Brussel v. 21.15
 Malaga a. 00.05*
T:  Malaga v. 17.40
 Brussel a. 20.35
*  Aankomst de volgende dag  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
 COSTA DE LA LUZ
Jerez de la Frontera Melia Sancti Petri  63 41
 Iberostar Andalucia Playa  63 41
 Barcelo Conil Playa  75 43
Sevilla Melia Sancti Petri  146 90
 Iberostar Andalucia Playa  146 90
 Barcelo Conil Playa  145 90
 SEVILLA
Sevilla Barceló Sevilla Renacimiento 10 16
  H10 Casa de la Plata  12 25

De arrangementen van de hotels in Sevilla worden aangeboden inclusief privétransfers en worden uitge- 
voerd in een comfortabele Mercedes E-klasse (max. 3 inzittenden) of gelijkwaardig. In geval van grotere 
reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een Mercedes Viano (max. 7 inzittenden) 
of gelijkwaardig.

Autohuur inclusief
De arrangementen aan de Costa de la Luz bieden wij inclusief autohuur van gerenommeerde verhuur-
bedrijven aan en zijn gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opgehaald en ingeleverd op 
de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere periode huren 
dan kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Indien gewenst kunnen wij een 
huurauto laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
In Sevilla en aan de Costa de la Luz beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoor-
diging.

Wifi
De door ons aangeboden hotels aan de Costa de la Luz en Sevilla bieden gratis wifi op de kamer aan 
(informatie onder voorbehoud van wijzigingen). 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Sevilla heeft een mediterraan klimaat met erg hete zomers. De temperaturen stijgen met regelmaat 
boven de 40 °C en de winters zijn over het algemeen erg mild. In de maanden september en oktober 
zijn er soms onweersbuien, maar deze worden meestal direct weer gevolgd door zonneschijn.
De Costa de la Luz heeft een gematigd mediterraan klimaat dat door de Middellandse Zee en door de 
Atlantische Oceaan wordt beïnvloed. Door deze invloed komen er hier zelden tot nooit weersextremen 
voor. De invloed van de Atlantische Oceaan zorgt er hier voor dat de gemiddelde temperatuur in de 
zomermaanden net iets lager liggen dan in de meer oostelijk gelegen delen van Spanje. Het is vooral de 
constante westelijke wind die koele lucht vanuit de oceaan over de streek waait. Hierdoor is de streek 
erg populair bij windsurfers.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parkeren. 
Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Sevilla een loungebezoek voor u regelen voor de 
speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.

TRANSAVIA   VUELING   IBERIA   CONDOR

SPANJE  Sevilla & Costa de la Luz

SEVILLA   JEREZ DE LA FRONTERA

ma, di, wo, vr, za, zo: HV 6727 / HV 6728 * 
H:  Amsterdam v. 07.00
 Sevilla a. 09.55
T:  Sevilla v. 10.40
 Amsterdam a. 13.30
*  Van 10 juli t/m 28 aug niet op zaterdag 
 
ma, wo, do, vr: HV 6729 / HV 6730   
H:  Amsterdam v. 17.25
 Sevilla a. 20.20
T:  Sevilla v. 21.05
 Amsterdam a. 23.55
  
di, vr: HV 5085 / HV 5086 *  
H:  Eindhoven v. 16.05
 Sevilla a. 18.50
T:  Sevilla v. 19.35
 Eindhoven a. 22.20
*  Van 2 juli t/m 27 aug niet op vrijdag 
 
do, zo: HV 5085 / HV 5086  
H:  Eindhoven v. 08.00
 Sevilla a. 10.45
T:  Sevilla v. 11.30
 Eindhoven a. 14.15

dagelijks: VY 8301 / VY 2226  
H:  Amsterdam v. 10.15
 Barcelona a. 12.35
 Barcelona v. 16.20
 Sevilla a. 18.00
  
dagelijks: VY 2210 / VY 8302  
T:  Sevilla v. 09.05
 Barcelona a. 10.45
 Barcelona v. 12.00
 Amsterdam a. 14.25

dagelijks: IB 3721 / IB 8904  
H:  Amsterdam v. 07.40
 Madrid a. 10.20
 Madrid v. 11.40
 Jerez de la Frontera a. 12.55
  
ma, vr, za, zo: IB 3723 / IB 8906  
H:  Amsterdam v. 12.05
 Madrid a. 14.50
 Madrid v. 17.05
 Jerez de la Frontera a. 18.20
  
ma, vr, za, zo: IB 8911 / IB 3722  
T:  Jerez de la Frontera v. 06.45
 Madrid a. 08.00
 Madrid v. 08.45
 Amsterdam a. 11.25
  
di, wo, do: IB 8905 / IB 3724  
T:  Jerez de la Frontera v. 13.35
 Madrid a. 14.50
 Madrid v. 15.45
 Amsterdam a. 18.25
 

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class €     514,-

ma, wo: DE 1556 / DE 1557  
H:  Düsseldorf v. 14.30
 Jerez de la Frontera a. 17.35
T:  Jerez de la Frontera v. 18.30
 Düsseldorf a. 21.30
  
vr:  DE 1556 / DE 1557  
H:  Düsseldorf v. 05.55
 Jerez de la Frontera a. 09.00
T:  Jerez de la Frontera v. 10.00
 Düsseldorf a. 13.00
  
za:  DE 1556 / DE 1557  
H:  Düsseldorf v. 07.10
 Jerez de la Frontera a. 10.10
T:  Jerez de la Frontera v. 19.35
 Düsseldorf a. 22.35

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Las Palmas Bohemia Suites  33 24
 Don Gregory by Dunas  25 20
 Faro Lopesan Collection  35 26
 Grand Hotel Residencia  35 26
  Lopesan Baobab  35 26
 Lopesan Costa Meloneras  35 26
  Lopesan Villa del Conde  37 27
  Palm Beach  36 30
   
Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes C-klasse, Skoda Superb 1800 of gelijkwaardig 
(max. 3 inzittenden) of een minibusje (4-7 inzittenden).

Autohuur
De hotels op deze bestemming bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 
voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. Indien gewenst 
kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor categorieën en prijzen vraag onze Luxury Travel 
Consultants.

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze host(ess) contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale informatie verstrekken 
en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle hotels die wij op Gran Canaria hebben gecontracteerd leveren een gratis wifi service (informatie 
onder voorbehoud van wijzingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Het is op Gran Canaria 1 uur vroeger
Elektriciteit: 220.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Het klimaat op Gran Canaria wordt gekenmerkt door de noordoostpassaat en de Canarische Stroom, 
waardoor de temperaturen in de kustgebieden het hele jaar door redelijk constant zijn. Dit maakt van 
Gran Canaria een ideale vakantiebestemming, zowel in de zomer als in de winter. Ook de tamelijk 
constante zeetemperatuur werkt hier aan mee. Zorgt de zo goed als altijd aanwezige zeebries voor 
aangename verkoeling; in de wintermaanden is het vrijwel altijd lenteachtig weer met een grote kans 
op zon, aangename temperaturen en een vrij lage kans op neerslag.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parkeren. 
Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Las Palmas een loungebezoek voor u regelen voor 
de speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Las Palmas wordt u opgewacht door onze vertegenwoordig(st)er. 
Hij/zij overhandigt u uw welkomstenvelop waarna u naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer 
wordt gebracht.

TRANSAVIA   TUI FLY   CONDOR   AIR EUROPA
            

SPANJE  Gran Canaria

LAS PALMAS

ma, do, vr, za: HV 5665 / HV 5666  
H:  Amsterdam v. 14.30
 Las Palmas a. 18.10
T:  Las Palmas v. 19.00
 Amsterdam a. 00.30*
*  Aankomst de volgende dag  
  
wo, zo: HV 5663 / HV 5664 *  
H:  Amsterdam v. 06.10
 Las Palmas a. 09.50
T:  Las Palmas v. 10.40
 Amsterdam a. 16.10
*  Van 13 juli t/m 24 aug ook op dinsdag 
 
wo, za: HV 6779 / HV 6780  
H:  Eindhoven v. 13.10
 Las Palmas a. 16.45
T:  Las Palmas v. 17.35
 Eindhoven a. 22.55
  
ma, do: HV 6301 / HV 6302  
H:  Rotterdam v. 07.00
 Las Palmas a. 10.35
T:  Las Palmas v. 11.20
 Rotterdam a. 16.40

ma, wo, vr, zo: OR 575 / OR 576 **  
H:  Amsterdam * v. 
 Las Palmas a. 
T:  Las Palmas * v. 
 Amsterdam a. 
**  Van 15 juli t/m 21 aug ook op don / zat 
 
wo, zo: OR 1 / OR 2   
H:  Eindhoven * v. 
 Las Palmas a. 
T:  Las Palmas * v. 
 Eindhoven a. 
*  Mogelijk met tussenlanding  
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!
  
Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 30,-

wo, za, zo: DE 1434 / DE 1435  
H:  Düsseldorf v. 12.40
 Las Palmas a. 16.25
T:  Las Palmas v. 17.25
 Düsseldorf a. 22.55
  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

dagelijks: UX 1098 / UX 9164  
H:  Amsterdam v. 11.05
 Madrid a. 13.40
 Madrid v. 15.05
 Las Palmas a. 17.00
  
dagelijks: UX 9161 / UX 1093  
T:  Las Palmas v. 10.00
 Madrid a. 13.45
 Madrid v. 14.55
 Amsterdam a. 17.30
 
  
  
  
  
  
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 581,-
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Tenerife Sur Bahia del Duque  22 21
 Baobab Suites   22 21
 Jardin Tropical   17 19
 Gran Melia Palacio de Isora - Red Level 45 42
 Hotel Suite Villa Maria  26 23
 Iberostar Anthelia, Grand Salomé  21 19
 Iberostar El Mirador  21 19
 Jardines de Nivaria  20 19
 Melia Hacienda del Conde  70 73
 Royal Garden Villas  25 22
 Royal River   24 21
 Royal Hideaway Corales Suite-Beach 23 21
  Sheraton la Caleta  25 23
 The Ritz-Carlton, Abama  34 32
 Las Terrzas de Abama  34 32
 Jardin Tecina    87 170

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Mercedes C-klasse of gelijkwaardig (max. 3 inzittenden) of een 
minibusje (4-7 inzittenden). Jardin Tecina op la Gomera boeken wij inclusief de transfer van luchthaven 
Tenerife Sud naar de haven, overtocht per ferry naar La Gomera en een privétransfer van de haven 
naar het hotel en v.v. Tijdens het samenstellen van deze reisbrochure waren de ferrytijden  
Tenerife-La Gomera v.v. nog niet bekend. Ferrymaatschappijen kunnen schema’s gedurende het sei-
zoen wijzigen. Indien weersomstandigheden of een schemawijziging het noodzakelijk maken zullen wij 
de reis aanpassen door de eerste of laatste overnachting op Tenerife  te organiseren i.p.v. op La Gomera. 

 Autohuur
De hotels op deze bestemming bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 
voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants. Las Terrazas de Abama bieden wij inclusief autohuur van gerenommeerde ver-
huurbedrijven aan en dit arrangement is gebaseerd op een middenklasse categorie  die wordt opge-
haald en ingeleverd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een 
kortere periode huren dan kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. 

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze host(ess) contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale informatie verstrekken 
en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle hotels die wij op Tenerife hebben gecontracteerd leveren een gratis wifi service. 
In The Ritz-Carlton, Abama is dit low speed wifi (informatie onder voorbehoud van wijzigingen). 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Het is op Tenerife 1 uur vroeger
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Het zuiden van het eiland Tenerife is droog en zonnig. Vrijwel het hele jaar ligt de temperatuur overdag 
tussen de 20 en 30 graden en 's nachts koelt het af naar waarden van 15 tot 22 graden. Niet voor niets 
dat in het zuiden van Tenerife het hele jaar toeristen komen om hun zonvakantie te vieren, zowel in de 
zomer als in de winter. Het kan in de wintermaanden ook regenen en fris aanvoelen op Tenerife, maar 
het aantal aangename dagen wint het doorgaans ruimschoots van de mindere dagen. In verhouding tot 
het zuiden is het in het noorden dan wat natter en bewolkter.
Vanwege het milde klimaat is La Gomera een populaire winterzonbestemming. Massatoerisme kent La 
Gomera niet. Dit is mede te danken aan het ontbreken van rechtstreekse chartervluchten vanuit Europa 
naar La Gomera. Ook tijdens de zomermaanden is het op La Gomera niet heel druk. Voor veel gasten is 
de ‘eeuwige lente’, prettig voor lijf en leden. In de wintermaanden kan het in het noorden en binnenland 
van La Gomera best fris zijn. Dit geldt zomers ook voor de hoger gelegen delen. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parkeren. 
Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven Tenerife Sur een loungebezoek voor u regelen voor 
de speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking 
te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Tenerife wordt u opgewacht door onze vertegenwoordig(st)er en 
naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht.

TRANSAVIA   TUI FLY   CONDOR   IBERIA / BINTER CANARIAS

SPANJE  Tenerife & La Gomera

TENERIFE ZUID    LA GOMERA

ma, wo, za: HV 6671 / HV 6672 *  
H:  Amsterdam v. 14.25
 Tenerife (TFS) a. 18.10
T:  Tenerife (TFS) v. 18.50
 Amsterdam a. 00.20**
*  Van 8 juli t/m 26 augustus ook op don.
  
vr:  HV 6673 / HV 6674 *  
H:  Amsterdam v. 06.10
 Tenerife (TFS) a. 09.55
T:  Tenerife (TFS) v. 10.40
 Amsterdam a. 16.10
*  Van 11 juli t/m 29 augustus ook op zon. 
 
di, vr: HV 6215 / HV 6216  
H:  Eindhoven v. 07.00
 Tenerife (TFS) a. 10.40
T:  Tenerife (TFS) v. 11.25
 Eindhoven a. 16.45
  
wo, za: HV 5833 / HV 5834  
H:  Rotterdam v. 13.15
 Tenerife (TFS) a. 16.50
T:  Tenerife (TFS) v. 17.35
 Rotterdam a. 22.55
**  Aankomst de volgende dag  
  

ma, wo, do, vr, za, zo: OR 611 / OR 612 *  
H:  Amsterdam ** v. 
 Tenerife (TFS) a. 
T:  Tenerife (TFS) v. 
 Amsterdam a. 
*  Van 10 mei t/m 5 juli niet op maa en zat 
   Van 27 aug t/m 24 sep niet op vrij  
**  Mogelijk met tussenlanding  
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!  
  

 

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 40,-

ma, wo, vr, za: DE 1428 / DE 1429  
H:  Düsseldorf v. 12.30
 Tenerife (TFS) a. 16.10
T:  Tenerife (TFS) v. 17.25
 Düsseldorf a. 22.55
  
zo:  DE 1428 / DE 1429  
H:  Düsseldorf v. 06.15
 Tenerife (TFS) a. 10.00
T:  Tenerife (TFS) v. 11.00
 Düsseldorf a. 16.25

De reizen naar la Gomera zijn gebaseerd op 
vliegen met Transavia naar Tenerife Sud (zie 
schema 1e kolom) incl. transfers naar en van 
de haven van Tenerife met aansluitend een 
bootovertocht naar la Gomera. 
Wijzigingen in vliegschema's alsmede in boot- 
dienstregelingen gedurende het seizoen als 
ook weersomstandigheden kunnen tot gevolg 
hebben dat er op alternatieve wijze naar La Go-
mera gereisd moet worden, bijvoorbeeld con- 
form onderstaand schema.   

dagelijks: IB 3721 / IB 3946 / NT 653 
H:  Amsterdam v. 07.40
 Madrid a. 10.20
 Madrid v. 11.30
 Tenerife Norte (TFN) a. 13.20
 Tenerife Norte (TFN) v. 17.00
 La Gomera a. 17.30
  
dagelijks: NT 650 / IB 3937 / IB 3720 
T:  La Gomera v. 10.30
 Tenerife Norte (TFN) a. 11.00
 Tenerife Norte (TFN) v. 14.00
 Madrid a. 17.45
 Madrid v. 19.50
 Amsterdam a. 22.25

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Fuerteventura Sheraton Fuerteventura  8 10
 Royal Palm Resort & Spa  79 70
   
Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Audi A6 of gelijkwaardig (max. 3 inzittenden) of een mini-
busje (4-7 inzittenden).
 
Autohuur
Gran Hotel Atlantis Bahia Real en Sheraton Fuerteventura bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats 
hiervan kunt u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een 
auto huren. 
Royal Palm resort & Spa  bieden wij inclusief autohuur van gerenommeerde verhuurbedrijven aan en 
dit arrangement is gebaseerd op een middenklasse categorie  die wordt opgehaald en ingeleverd op de 
luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere periode huren dan 
kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. 
Indien gewenst kunnen wij de huurauto laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze 
Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze host(ess) contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale informatie verstrekken 
en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Op Fuerteventura is wifi op de kamer gratis in alle hotels (informatie onder voorbehoud van wijzigingen). 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Het is op Fuerteventura 1 uur vroeger
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Fuerteventura is het zonnigste van alle Canarische eilanden en dankzij de constante noordnoordoos-
tenwind wordt de temperatuur er vrijwel nooit onaangenaam. De naam Fuerteventura betekent dan 
ook "sterke wind". De regenval op Fuerteventura is zo gering dat al het drinkwater geïmporteerd moet 
worden vanaf Gran Canaria of Tenerife. De zonzekerheid en het feit dat het op Fuerteventura zelden 
benauwd wordt maken het tot een zeer populaire strandbestemming. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parkeren. 
Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.
 
Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze lokale 
agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze. Hij/zij zal u ook uw 
welkomstenvelop overhandigen.

 

TRANSAVIA   TUI FLY   CONDOR   IBERIA

SPANJE  Fuerteventura

FUERTEVENTURA

do:  HV 6705 / HV 6706  
H:  Amsterdam v. 14.40
 Fuerteventura a. 18.15
T:  Fuerteventura v. 19.00
 Amsterdam a. 00.15*
  
zo:  HV 6705 / HV 6706  
H:  Amsterdam v. 06.15
 Fuerteventura a. 09.50
T:  Fuerteventura v. 10.40
 Amsterdam a. 15.55
*  Aankomst de volgende dag  

di, do, zo: OR 523 / OR 524  
H:  Amsterdam * v. 
 Fuerteventura a. 
T:  Fuerteventura * v. 
 Amsterdam a. 
  
wo, za: OR 1 / OR 2  
H:  Rotterdam * v. 
 Fuerteventura a. 
T:  Fuerteventura * v. 
 Rotterdam a. 
*  Mogelijk met tussenlanding  
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!
  
Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 40,-

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

dagelijks: IB 3721 / IB 3906  
H:  Amsterdam v. 07.40
 Madrid a. 10.20
 Madrid v. 11.25
 Fuerteventura a. 13.10
  
dagelijks: IB 3907 / IB 3720  
T:  Fuerteventura v. 13.50
 Madrid a. 17.25
 Madrid v. 19.50
 Amsterdam a. 22.25 
 
  
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 532,-

ma, di, do, za: DE 1456 / DE 1457  
H:  Düsseldorf v. 13.00
 Fuerteventura a. 16.25
T:  Fuerteventura v. 17.30
 Düsseldorf a. 22.45
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dagelijks: IB 3721 / IB 3856  
H:  Amsterdam v. 07.50
 Madrid a. 10.20
 Madrid v. 11.25
 Arrecife a. 13.05
  
dagelijks: IB 3857 / IB 3720  
T:  Arrecife v. 13.40
 Madrid a. 17.10
 Madrid v. 19.50
 Amsterdam a. 22.25
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 581,-

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Arrecife Hotel Fariones  10 11
  Hotel Volcán Lanzarote  30 35
 Princesa Yaiza  30 35

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een goede middenklasse privétaxi (max. 3 inzittenden). In geval 
van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een minibus.

Autohuur
De hotels op deze bestemming bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 
voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants.

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze host(ess) contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale informatie verstrekken 
en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle hotels die wij op Lanzarote hebben gecontracteerd leveren een gratis wifi service (informatie onder 
voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

 

Bestemmingsinformatie Bonaire
Taal: Spaans
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Het is op Lanzarote 1 uur vroeger
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
Lanzarote is een van de meest aangename bestemmingen van Europa. Door de ligging ten westen 
van het Afrikaanse vasteland wordt overdag vrijwel altijd de 20 graden grens bereikt en loopt de tem-
peratuur in de zomermaanden al snel op tot zo'n 28 graden. Doordat het grootste deel van het eiland 
gedurende een groot deel van het jaar te maken heeft met vrij sterke passaatwinden voelt het zelden 
te heet aan. Veel hangt af van de ligging. Plaatsen zoals Puerto del Carmen voelen doordat de wind 
hier minder goed voelbaar is een stuk warmer aan dan bijvoorbeeld de iets hoger gelegen residentiële 
gebieden rondom Playa Blanca in het zuiden van het eiland. Neerslag valt er weinig op Lanzarote. 
Gemiddeld krijgt het eiland slechts zo'n 150 mm regen per jaar te verwerken, waarvan vrijwel alles in 
de periode oktober tot mei valt. In de zomermaanden is neerslag vrij zeldzaam.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parkeren. 
Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking .

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Arrecife een loungebezoek voor u regelen voor de 
speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze lokale 
agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze. Hij/zij zal u ook uw 
welkomstenvelop overhandigen.

TRANSAVIA   TUI FLY   CONDOR   IBERIA

SPANJE   Lanzarote  

di:  HV 5685 / HV 5686 *  
H:  Amsterdam v. 06.05
 Arrecife a. 09.35
T:  Arrecife v. 10.20
 Amsterdam a. 15.35
*  Van 8 juli t/m 26 aug. ook op don. 
 
za:  HV 5683 / HV 5684  
H:  Amsterdam v. 15.35
 Arrecife a. 19.05
T:  Arrecife v. 19.50
 Amsterdam a. 01.05*
*  Aankomst de volgende dag  
  
di, za: HV 6357 / HV 6358  
H:  Eindhoven v. 13.00
 Arrecife a. 16.25
T:  Arrecife v. 17.10
 Eindhoven a. 22.15

di, do, zo: OR 523 / OR 524  
H: Amsterdam * v. 
Arrecife a. 
T: Arrecife * v. 
Amsterdam a. 
  
ma, do: OR 1 / OR 2  
H: Rotterdam * v. 
Arrecife a. 
T: Arrecife ** v. 
Rotterdam a. 
* Mogelijk met tussenlanding  
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!  
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, van 

harte aanbevelen!
  
Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 30,-

di, vr: DE 1420 / DE 1421  
H:  Düsseldorf v. 13.00
 Arrecife a. 16.25
T:  Arrecife v. 17.25
 Düsseldorf a. 22.45  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

ARRECIFE
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Faro Anantara Vilamoura  25 35
 Bela Vista   74 60
 Iberostar Lagos  88 60
 Cascade Resort  90 60
 Pestana Alvor South Beach  76 55 
 Epic Sana  29 30 
 Pine Cliffs Resort  30 30
 Vidamar Resort  60 45
 The Lake Spa Resort  25 35
 Tivoli Carvoeiro  66 50
 Tivoli Marina Vilamoura  25 30
 Vila Vita Parc Resort  57 45
 Vilalara Thalassa Resort  57 45
 Vila Monte Farm House   25 30

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes E-klasse of gelijkwaardig (max. 3 inzittenden). 
In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een Mercedes Viano 
(max. 6 inzittenden). Er geldt een transfertoeslag voor transfers die na 21.00 uur worden uitgevoerd.

Autohuur inclusief
De arrangementen van enkele hotels op deze bestemming bieden wij inclusief autohuur van gerenom-
meerde verhuurbedrijven aan en zijn gebaseerd op een middenklasse categorie  die wordt opgehaald 
en ingeleverd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere 
periode huren dan kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Indien gewenst 
kunnen wij een huurauto laten afleveren bij uw hotel. Bent u van plan met uw huurauto Spanje te be-
zoeken dan dient u dit bij afhalen van de auto te melden. Sommige leveranciers bieden deze mogelijk-
heid gratis aan, bij sommige dient u hiervoor een toeslag te betalen om ook in Spanje goed verzekerd 
rond te kunnen rijden. Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze host(ess) contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale informatie verstrekken 
en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels in de Algarve bieden gratis wifi aan (informatie onder voorbehoud 
van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Portugees.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil: Het is in Portugal 1 uur vroeger.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
De Algarve heeft een Middellandse Zeeklimaat. In de winter zijn er overdag vaak aangename lenteach-
tige temperaturen van zo'n 15 tot 18 graden en in zomermaanden valt er erg weinig neerslag. 
Het binnenland en het oostelijk deel van de Algarve kunnen in juli en augustus te maken krijgen met 
hoge temperaturen van wel 35 graden. Als het heel erg warm is, zorgt de relatief lage luchtvochtigheid 
ervoor dat het niet te benauwd wordt en langs de kust is de hitte, vanwege het koelere zeewater van de 
Atlantische Oceaan, over het algemeen goed te verdragen. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parkeren. 
Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Faro een loungebezoek voor u regelen voor de 
speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de  
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze lokale 
agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

 

TRANSAVIA   TRANSAVIA   TAP AIR PORTUGAL   EUROWINGS
            

PORTUGAL  Algarve

FARO

ma, wo, vr, za, zo: HV 5355 / HV 5356  
H:  Amsterdam v. 05.55
 Faro a. 08.00
T:  Faro v. 08.40
 Amsterdam a. 12.40
  
di, wo, do, zo: HV 5357 / HV 5358  
H:  Amsterdam v. 17.05
 Faro a. 19.10
T:  Faro v. 19.50
 Amsterdam a. 23.50
  
ma, vr: HV 6607 / HV 6608  
H:  Eindhoven v. 07.30
 Faro a. 09.30
T:  Faro v. 10.10
 Eindhoven a. 14.05
  
dagelijks: HV 5513 / HV 5514  
H: Eindhoven v. 16.05
 Faro a. 18.05
T:  Faro v. 18.45
 Eindhoven a. 22.40

ma, vr, za: HV 6093 / HV 6094  
H:  Rotterdam v. 18.25
 Faro a. 20.25
T:  Faro v. 08.15
 Rotterdam a. 12.05
  
ma, di, wo, do, zo: HV 6093 / HV 6094  
H:  Rotterdam v. 16.10
 Faro a. 18.10
T:  Faro v. 18.55
 Rotterdam a. 22.45

dagelijks: TP 669 / TP 1907  
H:  Amsterdam v. 07.00
 Lissabon a. 09.00
 Lissabon v. 09.45
 Faro a. 10.30
  
dagelijks: TP 671 / TP 1909  
H:  Amsterdam v. 19.50
 Lissabon a. 21.50
 Lissabon v. 23.00
 Faro a. 23.45
  
dagelijks: TP 1902 / TP 672  
T:  Faro v. 11.15
 Lissabon a. 12.05
 Lissabon v. 15.00
 Amsterdam a. 19.00
  
dagelijks: TP 1906 / TP 668  
T:  Faro v. 13.35
 Lissabon a. 14.20
 Lissabon v. 18.25
 Amsterdam a. 22.20

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 496,-

ma, vr: EW 9642 / EW 9643  
H:  Düsseldorf v. 14.35
 Faro a. 16.40
T:  Faro v. 17.25
 Düsseldorf a. 21.30
  
wo, za: EW 9642 / EW 9643  
H:  Düsseldorf v. 15.20
 Faro a. 17.25
T:  Faro v. 18.10
 Düsseldorf a. 22.10
  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers            Tijdsduur in minuten
Funchal Castanheiro Boutique Hotel  20 20
 Quinta da Casa Branca  23 20
 Quinta Jardins do Lago  20 20
  The Cliff Bay  23 25
 Les Suites at The Cliff Bay  23 25
 Savoy Palace  20 20

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een goede middenklasse privétaxi (max. 3 inzittenden). In geval 
van grotere gezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een minibus (4-7 inzittenden).

Autohuur
De hotels op deze bestemming bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt u ook kie-
zen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor categorieën en prijzen vraag onze 
Luxury Travel Consultants.

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze host(ess) telefonisch contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale informatie 
verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle door ons gecontracteerde hotels op Madeira bieden gratis wifi aan.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Portugees.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil: Het is op Madeira 1 uur vroeger.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Het eiland Madeira, ook wel eiland van de eeuwige lente genoemd, heeft een zacht en mild subtropisch 
klimaat. De temperatuur is bijna altijd aangenaam en het is zeker niet te warm, hoewel in de zomer 
het kwik incidenteel boven de 30 graden uit kan komen wanneer de Afrikaanse leste-wind waait. Deze 
wind brengt een bijzonder droge warme lucht naar het eiland toe. De grote hoogteverschillen zorgen 
ervoor dat er op Madeira meerdere microklimaten voorkomen. De hoofdstad Funchal en omgeving zijn 
een stuk droger en zonniger dan de rest van het eiland.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parkeren. 
Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Funchal een loungebezoek voor u regelen voor de 
speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze lokale 
agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.
 

TRANSAVIA   TUI FLY   TAP AIR PORTUGAL   CONDOR

PORTUGAL  Madeira

FUNCHAL

di, za: HV 6629 / HV 6630 *  
H:  Amsterdam v. 06.35
 Funchal a. 09.45
T:  Funchal v. 10.30
 Amsterdam a. 15.30
*  Van 8 juli t/m 26 aug. ook op don. 
 

wo, do, za: OR 647 / OR 648   
H:  Amsterdam v. 
 Funchal a. 
T:  Funchal * v. 
 Amsterdam a. 
*  Mogelijk met een tussenlanding  
  
NB. Daar TUI fly haar vluchten op 
zogeheten charterbasis uitvoert worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!  
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 30,-

dagelijks: TP 669 / TP 1697  
H: Amsterdam v. 07.00
Lissabon a. 09.00
Lissabon v. 10.00
Funchal a. 11.45
  
dagelijks: TP 673 / TP 1687  
H: Amsterdam v. 13.55
Lissabon a. 15.55
Lissabon v. 16.40
Funchal a. 18.30
  
dagelijks: TP 1696 / TP 672  
T: Funchal v. 12.35
Lissabon a. 14.15
Lissabon v. 15.00
Amsterdam a. 19.00
  
dagelijks: TP 1686 / TP 668  
T: Funchal v. 16.00
Lissabon a. 17.40
Lissabon v. 18.25
Amsterdam a. 22.20
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 596,-
  

ma, do, za: DE 1414 / DE 1415  
H:  Düsseldorf v. 13.25
 Funchal a. 16.40
T:  Funchal v. 17.50
 Düsseldorf a. 22.40

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie  
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
 ATHENE
Athene Grecotel Pallas Athene  28 40
 Cape Sounio   50 50
 Four Seasons Astir Palace  25 30
 COSTA NAVARINO
Athene  The Westin  300 190
 The Romanos  300 190
Kalamata The Westin   45 60
 The Romanos  45 60

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Mercedes E-klasse of gelijkwaardig (max. 3 inzittenden). 
Naar en van The Westin Resort vinden uw privétransfers plaats in een Nissan Evalia of gelijkwaardig 
(max. 3 inzittenden). In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt 
van een Mercedes Minivan. 

Autohuur
De accommodaties op deze bestemming bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt 
u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants.

Wifi
De door ons aangeboden hotels in Athene en op de Peloponnesos bieden gratis wifi aan (onder voor-
behoud van wijzigingen). 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Het is in Griekenland 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Het schiereiland Peloponnesos heeft mediterraan klimaat met warme droge zomers en natte milde 
winters. In de zomermaanden lopen de temperaturen al snel op naar waardes rond de 30 graden. 
Hittegolven met temperaturen van 35°C of hoger komen ook regelmatig voor. Aan de oostkant van het 
schiereiland valt aanzienlijk minder neerslag dan aan de westkant.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking .

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij voor u op de luchthaven van Athene een loungebezoek regelen voor de 
speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Athene of Kalamata wordt u opgewacht door een vertegenwoor-
dig(st)er van uw hotel en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. 

KLM   TRANSAVIA   TRANSAVIA   CONDOR
            

GRIEKENLAND  Athene & Peloponnesos

ATHENE   KALAMATA

dagelijks: KL 1575 / KL 1576  
H:  Amsterdam v. 12.20
 Athene a. 16.35
T:  Athene v. 17.20
 Amsterdam a. 19.55
  
dagelijks: KL 1581 / KL 1572  
H:  Amsterdam v. 20.55
 Athene a. 01.10*
T:  Athene v. 06.00
 Amsterdam a. 08.30
*  Aankomst de volgende dag  
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!
  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 943,-
Comfort Zone stoel retour € 36,-

ma, do, za: HV 6867 / HV 6868  
H:  Amsterdam v. 06.40
 Athene a. 10.55
T:  Athene v. 11.40
 Amsterdam a. 14.15
  
di, wo, vr, zo: HV 6867 / HV 6868  
H:  Amsterdam v. 15.55
 Athene a. 20.10
T:  Athene v. 20.55
 Amsterdam a. 23.30
  
ma, za, zo: HV 6709 / HV 6710  
H:  Eindhoven v. 14.50
 Athene a. 18.55
T:  Athene v. 19.40
 Eindhoven a. 22.00
  
wo, vr: HV 6709 / HV 6710 *  
H:  Eindhoven v. 07.45
 Athene a. 11.50
T:  Athene v. 12.35
 Eindhoven a. 14.55
*  Van 1 juli t/m 26 aug. ook op don. 

ma, za: HV 6737 / HV 6738  
H:  Amsterdam v. 06.35
 Kalamata a. 10.55
T:  Kalamata v. 11.40
 Amsterdam a. 14.05

ma: DE 1698 / DE 1699  
H:  Düsseldorf v. 15.30
 Kalamata a. 19.40
T:  Kalamata v. 20.30
 Düsseldorf a. 22.40
  
vr:  DE 1698 / DE 1699  
H:  Düsseldorf v. 05.50
 Kalamata a. 10.00
T:  Kalamata v. 10.00
 Düsseldorf a. 12.10

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Skiathos Elivi Resort  15 25
 Aegean Suites  5 10
 Princess Resort  10 20

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes E-klasse taxi of gelijkwaardig (max. 3 inzittenden). 
In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een Mercedes Sprinter. 

Autohuur
De accommodaties op deze bestemming bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt 
u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants.

Service ter plaatse
Onze lokale vertegenwoordiging zal ter plaatse telefonisch contact met u opnemen. U kunt bij hem/haar 
terecht voor informatie en/of het boeken van excursies. 

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Skiathos bieden gratis wifi aan. 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Het is op Skiathos 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat   
Skiathos heeft mediterraan klimaat met warme droge zomers en natte milde winters. In de zomer-
maanden lopen de temperaturen al snel op naar waardes rond de 30 graden.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Imperial, Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederland-
se luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen 
betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Skiathos wordt u opgewacht door onze vertegenwoordig(st)er en 
naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. 

 

TUI FLY   AEGEAN AIRLINES /    CONDOR
    SKY EXPRESS   

GRIEKENLAND  Skiathos

SKIATHOS

vr:  OR 277 / OR 278  
H:  Amsterdam * v. 
 Skiathos a. 
T:  Skiathos * v. 
 Amsterdam a. 
*  Mogelijk met een tussenlanding  
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!  
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 30,-

ma, wo, do, za: A3 625 / GQ 430  
H:  Amsterdam v. 12.00
 Athene * a. 16.15
 Athene v. 10.30
 Skiathos a. 11.10
*  Overnachten in Athene  
  
di, vr, zo: GQ 413 / A3 626  
T:  Skiathos v. 11.40
 Athene a. 12.20
 Athene v. 13.15
 Amsterdam a. 15.45
  
  
  
  
  
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 326,-

wo: DE 1690 / DE 1691  
H:  Düsseldorf v. 06.10
 Skiathos a. 10.05
T:  Skiathos v. 11.05
 Düsseldorf a. 13.00

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
 HALKIDIKI
Thessaloniki Cavo  Olympo  120 75
 Eagles Palace  110 100
 Eagles Villas  110 100
 Ikos Oceania  52 40
 Ikos Olivia  70 60
  Sani Resort  75 60
 CORFU 
Corfu Marbella Nido  16 25
 Ikos Dassia  13 25
 Angsana Corfu  10 20
 Domes Miramare  20 30
 Kontokali Bay  10 20

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes taxi of gelijkwaardig (max. 3 inzittenden). In geval 
van grotere gezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een Mercedes Minivan of gelijk-
waardig (max. 6 inzittenden).

Autohuur
De accommodaties op deze bestemmingen bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan 
kunt u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto 
huren. Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze 
Luxury Travel Consultants.

Service ter plaatse
Op de luchthaven van Thessaloniki dan wel Corfu verstrekt onze vertegenwoordig(st)er u lokale infor-
matie en informeert u over uw transfer terug. U kunt daarnaast altijd telefonisch contact opnemen met 
onze lokale agent.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels in Thessaloniki, Halkidiki en op Corfu bieden gratis wifi op de kamer 
aan (onder voorbehoud van wijzigingen). 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Het is in Griekenland 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Halkidiki heeft een warm mediterraan klimaat dat iets koeler is dan de meer zuidelijk gelegen plaatsen 
in Griekenland. De wintermaanden zijn er koel en erg nat. De zomermaanden zijn erg aangenaam warm 
en tijdens de warmste zomerdagen ligt de temperatuur ver boven de 30 °C. In de buurt van de zee zorgt 
de altijd aanwezige zeewind voor de nodige verkoeling.
Het Ionische eiland Corfu heeft een mediterraan klimaat, maar door zijn noordelijke ligging is het hier 
in het algemeen iets koeler is dan op de meeste andere Griekse eilanden. Het voorjaar laat een mooi 
groen eiland zien als alles volop in bloei staat. De zomermaanden zijn aangenaam warm en de altijd 
aanwezig zeewind zorgt in deze periode voor de nodige verkoeling. Het zeewater is in het voorjaar nog 
tamelijk fris, maar vanaf juni warmt de zee snel op en kan men hier heerlijk zwemmen. Langs de west-
kust is de zee over het algemeen iets koeler vanwege de open  zee en aanwezige wind. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Imperial, Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederland-
se luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen 
betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Thessaloniki dan wel Corfu wordt u opgewacht door onze vertegen-
woordig(st)er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht.

TRANSAVIA   TRANSAVIA   TUI FLY   EASYJET.NL
            

GRIEKENLAND  Halkidiki & Corfu

THESSALONIKI CORFU

ma, vr: HV 5805 / HV 5806  
H:  Amsterdam v. 07.15
 Thessaloniki a. 11.05
T:  Thessaloniki v. 11.50
 Amsterdam a. 14.00
  
di, wo, za, zo: HV 5807 / HV 5808  
H:  Amsterdam v. 09.40
 Thessaloniki a. 13.30
T:  Thessaloniki v. 14.15
 Amsterdam a. 16.20
  
do:  HV 5807 / HV 5808  
H:  Amsterdam v. 16.30
 Thessaloniki a. 20.20
T:  Thessaloniki v. 21.05
 Amsterdam a. 23.10

ma, wo, za: HV 5311 / HV 5312 *  
H:  Amsterdam v. 06.00
 Corfu a. 09.45
T:  Corfu v. 10.30
 Amsterdam a. 12.30
*  Van 8 juli t/m 27 aug 
 ook op don. heen en vrij. terug  
  
di, vr: HV 6783 / HV 6784  
H:  Rotterdam v. 15.30
 Corfu a. 19.10
T:  Corfu v. 19.55
 Rotterdam a. 21.45

di, za: OR 201 / OR 202 *  
H:  Amsterdam v. 
 Corfu a. 
T:  Corfu v. 
 Amsterdam a. 
*  Vanaf 15 juli ook op donderdag  
    Mogelijk met een tussenlanding  
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!  
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!
 
Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 30,-

di:  U2 7983 / U2 7984 *  
H:  Amsterdam v. 07.10
 Corfu a. 11.00
T:  Corfu v. 11.40
 Amsterdam a. 13.40
  
vr:  U2 7981 / U2 7982 *  
H:  Amsterdam v. 05.30
 Corfu a. 09.20
T:  Corfu v. 10.00
 Amsterdam a. 12.00
*  Van 29 juni t/m 3 september  
   

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie  
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Zakynthos  Porto Zante Villas & Spa  13 20
 Lesante Blu   13 20
 Lesante Classic Hotel  10 15
 Zante Maris Suites  9 15
 Olea All Suites Hotel  9 15

Bij verblijf in Zakynthos worden  uw privétransfers uitgevoerd in een Mercedes E-klasse taxi of gelijk-
waardig (max. 3 inzittenden). Alléén bij verblijf in Porto Zante worden uw privétransfers uitgevoerd in 
Mercedes S-klasse, Range Rover Sport, Mercedes Viano VIP of gelijkwaardig (max. 3 inzittenden). In ge-
val van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een Mercedes Sprinter.

Autohuur
De accommodaties op deze bestemmingen bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt 
u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants.

Service ter plaatse
Onze lokale vertegenwoordiging neemt een dag na aankomst telefonisch contact met u op. U kunt bij 
hem/haar terecht voor informatie en/of het boeken van excursies.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Kefalonia en Zakynthos bieden gratis wifi aan (onder voorbehoud 
van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Het is op Kefalonia en Zakynthos 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Zakynthos ligt voor de westkust van Griekenland en behoort tot de Ionische Eilanden. De eilanden  
hebben  een mediterraan klimaat met warme droge zomers met een gemiddelde temperatuur tijdens 
de zomermaanden van ca. 31 graden. Soms waait er in de zomer een noordwestenwind die voor wat 
verkoeling kan zorgen.  

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties op Zakynthos 
boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse luchthavens. Boekt 
u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6  Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de  
Premium -  of soms de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Indien u in Lesante Blu of The Bay verblijft wordt u  bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door 
een vertegenwoordig(st)er van onze lokale agent om u te assisteren bij de privétransfer naar uw ac-
commodatie. Indien u in Porto Zante verblijft wordt u bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door 
een vertegenwoordig(st)er van het hotel om u te assisteren bij de privétransfer naar uw accommodatie.

TRANSAVIA   TUI FLY   CONDOR   AEGEAN AIRLINES / 
            SKY EXPRESS

GRIEKENLAND  Zakynthos

ZAKYNTHOS

ma, wo: HV 5093 / HV 5094  
H:  Amsterdam v. 16.00
 Zakynthos a. 20.10
T:  Zakynthos v. 20.55
 Amsterdam a. 23.15
  
za:  HV 5093 / HV 5094 *  
H:  Amsterdam v. 06.00
 Zakynthos a. 10.10
T:  Zakynthos v. 10.55
 Amsterdam a. 13.15
*  Van 13 juli t/m 24 aug. ook op dinsdag 
 
zo:  HV 5093 / HV 5094  
H:  Amsterdam v. 11.35
 Zakynthos a. 15.45
T:  Zakynthos v. 16.30
 Amsterdam a. 18.50
  
do, zo: HV 5413 / HV 5414  
H:  Eindhoven v. 15.25
 Zakynthos a. 19.20
T:  Zakynthos v. 20.05
 Eindhoven a. 22.15

ma, wo, vr, za: OR 277 / OR 278 **  
H:  Amsterdam * v. 
 Zakynthos a. 
T:  Zakynthos * v. 
 Amsterdam a. 
*  Mogelijk met een tussenlanding  
**  Van 1 juli t/m 19 aug ook op don. 
 
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!  
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!
 
Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 50,-

do: DE 1146 / DE 1147  
H:  Düsseldorf v. 15.30
 Zakynthos a. 19.25
T:  Zakynthos v. 20.20
 Düsseldorf a. 22.20
  
zo:  DE 1146 / DE 1147  
H:  Düsseldorf v. 05.50
 Zakynthos a. 09.45
T:  Zakynthos v. 10.45
 Düsseldorf a. 12.45

ma, wo, do: A3 625 / GQ 424  
H:  Amsterdam v. 12.00
 Athene a. 16.15
 Athene v. 19.00
 Zakynthos a. 20.00
  
di, vr, zo: GQ 421 / A3 626  
T:  Zakynthos v. 11.20
 Athene a. 12.20
 Athene v. 13.15
 Amsterdam a. 15.45
  
  
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 327,-

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Chania Avra Imperial   45 45
 Domes Noruz Chania  25 30
 Pepper Sea Club Hotel  50 50
 Anemos Luxury Grand Resort 45 45
Heraklion Blue Palace  70 60
 Daios Cove Luxury Resort  66 65
 Elounda Gulf Villas & Suites  65 55
 Nana Princess  30 30
  St. Nicolas Bay  55 45

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes E-klasse taxi of gelijkwaardig (max. 3 inzitten-
den). In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een Mercedes 
Sprinter.

Autohuur
De accommodaties op deze bestemming bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt 
u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants.

Service ter plaatse
Een dag na aankomst zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met u opnemen. U kunt 
bij hem/haar terecht voor informatie en/of het boeken van excursies. 

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Kreta bieden gratis wifi aan (onder voorbehoud van wijzigingen). 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Het is op Kreta 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Kreta heeft een mediterraan klimaat met redelijk zachte winters en warme, droge zomers. De zuidkust 
van Kreta heeft te maken met aanzienlijk meer neerslag dan de drogere noordkust. In de zomer kan 
het op Kreta erg heet worden met soms temperaturen van wel 40 graden. Buiten de maanden juli en 
augustus kan het ‘s avonds afkoelen door een wind van zee en voelt het aan de kust wat frisser aan.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Imperial, Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederland-
se luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen 
betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Heraklion een loungebezoek voor u regelen voor 
de speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Chania dan wel Heraklion wordt u opgewacht door onze vertegen-
woordig(st)er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. 

 

TRANSAVIA   TRANSAVIA   TUI FLY   AEGEAN AIRLINES 

GRIEKENLAND  Kreta

CHANIA HERAKLION

ma, vr: HV 5887 / HV 5888  
H:  Amsterdam v. 15.30
 Chania a. 20.00
T:  Chania v. 20.45
 Amsterdam a. 23.35
  
zo: HV 5887 / HV 5888 *  
H:  Amsterdam v. 05.30
 Chania a. 10.00
T:  Chania v. 10.45
 Amsterdam a. 13.35
*  Van 8 juli t/m 26 aug. ook op donderdag 
 
  

ma, wo, do, za, zo: HV 6871 / HV 6872  
H:  Amsterdam v. 06.25
 Heraklion a. 10.55
T:  Heraklion v. 11.40
 Amsterdam a. 14.30
  
di, vr, za: HV 6875 / HV 6876  
H:  Amsterdam v. 16.35
 Heraklion a. 21.05
T:  Heraklion v. 21.50
 Amsterdam a. 00.40*
*  Aankomst de volgende dag  
  
ma, di, wo, vr, za: HV 5909 / HV 5910 *  
H:  Eindhoven v. 07.55
 Heraklion a. 12.15
T:  Heraklion v. 13.00
 Eindhoven a. 15.40
*  Van 8 juli  t/m 29 augustus dagelijks 
 
ma, wo, vr, zo: HV 5367 / HV 5368 *  
H:  Rotterdam v. 07.55
 Heraklion a. 12.20
T:  Heraklion v. 13.05
 Rotterdam a. 15.45
*  Van 8 juli  t/m 26 aug. ook op don. 
 

ma, wo, vr, zo: OR 241 / OR 242 **  
H: Amsterdam * v. 
Heraklion a. 
T: Heraklion * v. 
Amsterdam a. 
* Mogelijk met een tussenlanding  
** In juli en augustus dagelijks  
  
do, zo: OR 1 / OR 2 **  
H: Rotterdam * v. 
Heraklion a. 
T: Heraklion * v. 
Rotterdam a. 
* Mogelijk met een tussenlanding  
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!  
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 30,-

wo, za, zo: A3 439 / A3 438  
H:  Düsseldorf v. 11.20
 Heraklion a. 15.45
T:  Heraklion v. 08.10
 Düsseldorf a. 10.35
  
ma, wo, do, za: A3 625 / A3 7320  
H:  Amsterdam v. 12.00
 Athene a. 16.15
 Athene v. 19.30
 Heraklion a. 20.20
  
di, vr, zo: A3 7307 / A3 626  
T:  Heraklion v. 11.30
 Athene a. 12.20
 Athene v. 08.25
 Amsterdam a. 11.10
  
 
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class af Düsseldorf € 630,-
Business Class af Amsterdam € 518,-

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
 KOS
Kos Aqua Blu Boutique Hotel & Spa 25 35
 Lango Design Hotel & Spa  25 35
 Ikos Aria  15 25
 PATMOS
Kos Patmos Aktis Suites & Spa  110 190

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes E-klasse taxi of gelijkwaardig (max. 3 inzittenden). 
Er geldt een toeslag voor transfers die worden uitgevoerd tussen 23:00-07:00 uur. In geval van grotere 
reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een minivan.

Bootovertocht Patmos
Tijdens het samenstellen van deze reisbrochure, waren de ferrytijden  Kos-Patmos v.v. nog niet bekend. 
Ferry maatschappijen kunnen schema’s tijdens het seizoen wijzigen. Indien de weersomstandigheden 
of schemawijziging het noodzakelijk maken, zullen wij de reis aanpassen door de eerste of laatste 
overnachting op Kos te organiseren i.p.v. Patmos.  

Autohuur
De accommodaties op deze bestemmingen bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt 
u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants.

Service ter plaatse
Na aankomst zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met u opnemen. U kunt bij hem/
haar terecht voor informatie en/of het boeken van excursies.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Kos en Patmos bieden gratis wifi aan in de openbare ruimten en 
op uw kamer (onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

 

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Het is op  Kos en Patmos 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Kos en Patmos hebben een mediterraan klimaat met milde, tamelijk natte winters en warme, droge 
zomers. In juli en augustus kan de temperatuur makkelijk de 35°C bereiken. Beide eilanden hebben 
relatief veel zonuren en in de zomer heerlijk warme zeewatertemperaturen. De zeewatertemperatu-
ren behoren tot de hoogste in de Egeïsche zee en maken het een heerlijk gebied om te snorkelen en 
te duiken. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze lokale 
agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

TRANSAVIA   TRANSAVIA   TUI FLY   EUROWINGS

GRIEKENLAND  Kos & Patmos

KOS

di, do, zo: HV 5041 / HV 5042 *  
H:  Amsterdam v. 06.05
 Kos a. 10.35
T:  Kos v. 11.20
 Amsterdam a. 14.10
*  Van 9 juli t/m 28 augustus 
 ook op woe / vrij / zat  
  
wo: HV 5041 / HV 5042 *  
H:  Amsterdam v. 18.25
 Kos a. 22.55
T:  Kos v. 23.40
 Amsterdam a. 02.30**
*  Van 8 juli t/m 26 augustus  
  
za: HV 5043 / HV 5044 *  
H:  Amsterdam v. 17.25
 Kos a. 21.55
T:  Kos v. 22.40
 Amsterdam a. 01.30**
*  Van 10 juli t/m 28 augustus  
**  Aankomst de volgende dag  

ma, vr: HV 6841 / HV 6842 *  
H:  Rotterdam v. 14.05
 Kos a. 18.30
T:  Kos v. 19.15
 Rotterdam a. 22.00
*  In juli en augustus wordt deze vlucht  
 niet uitgevoerd op vrijdag  
  
do: HV 6841 / HV 6842 *  
H:  Rotterdam v. 06.50
 Kos a. 11.20
T:  Kos v. 10.45
 Rotterdam a. 13.35
*  Van 1 juli t/m 26 augustus  
  
do, zo: HV 5915 / HV 5916 *  
H:  Eindhoven v. 07.45
 Kos a. 12.05
T:  Kos v. 12.55
 Eindhoven a. 15.30
*  Van 13 juli t/m 24 augustus 
 ook op dinsdag  

ma, di, wo, za, zo: OR 297 / OR 298 *  
 Amsterdam ** v. 
 Kos a. 
T:  Kos ** v. 
 Amsterdam a. 
*  Vanaf 8 juli ook op donderdag  
**  Mogelijk met een tussenlanding  
  
di, vr: OR 1 / OR 2 *  
 Rotterdam ** v. 
 Kos a. 
T:  Kos ** v. 
 Rotterdam a. 
*  Van 3 juli t/m 21 augustus 
 ook op don en zat  
**  Mogelijk met een tussenlanding  
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 30,-

wo, za: EW 9636 / EW 9637  
H:  Düsseldorf v. 06.40
 Kos a. 11.00
T:  Kos v. 11.55
 Düsseldorf a. 14.30
  
vr:  EW 9636 / EW 9637  
H:  Düsseldorf v. 11.05
 Kos a. 15.25
T:  Kos v. 16.10
 Düsseldorf a. 18.45
  
wo, za: EW 658 / EW 659  
H:  Keulen v. 04.50
 Kos a. 09.05
T:  Kos v. 09.55
 Keulen a. 12.25

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
 MYKONOS
Mykonos Myconian Ambassador  4 10
 Myconian Utopia  11 20
 Mykonos Ammos  4 10
 Mykonos Blanc  4 10
 Grecotel Mykonos Blu  4 10
 Katikies Mykonos  6 15
 The Wild by Interni  11 20
 SANTORINI
Santorini Ambassador Aegean Santorini 10 20
 Nikki Beach  5 10
  Andronis Concept Wellness Resort 10 15
 Andronis Arcadia  15 25
 Katikies Garden  5 15
 San Antonio   10 15
 Kirini   15 25

Op Mykonos  & Santorini wordt uw privétransfers uitgevoerd in een middenklasse taxi of gelijkwaardig 
(max. 3 inzittenden). Er geldt een toeslag voor transfers die worden uitgevoerd tussen 23:00-07:00 uur. 
In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een minibusje.

Autohuur
De accommodaties op deze bestemmingen bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt 
u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants.

Service ter plaatse
Op de luchthaven van Mykonos dan wel Santorini verstrekt onze vertegenwoordig(st)er u lokale infor-
matie en informeert u over uw transfer terug. U kunt daarnaast altijd telefonisch contact opnemen met 
onze lokale agent.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Mykonos & Santorini bieden gratis wifi aan. 

VIP Vertrekservice
Op de luchthaven van Mykonos kunt u, in afwachting van uw retourvlucht, tegen betaling gebruik maken 
van de Goldair Handling CIP Lounge, voorzien van o.a. airconditioning, hapjes en drankjes, wifi  en lees-
voer. De lounge, waar u max. 3 uur mag verblijven, is rookvrij en dagelijks geopend van ’s ochtends vroeg 
tot in de avond. Onze Luxury Travel Consultants verstrekken u hierover graag nadere informatie.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Het is op Mykonos & Paros 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Mykonos & Santorini behoren tot de Cycladische eilandengroep met een warm mediterraan klimaat dat 
onder grote invloed staat van zijn ligging in de Egeïsche zee. De zomers zijn er warm en kurkdroog. Aan 
de kust zorgt een zeewind voor de nodige afkoeling tijdens de heetste zomerdagen. De wintermaanden 
zijn er zacht en aangenaam, maar zien veel neerslag. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Imperial, Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederland-
se luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen 
betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Mykonos een loungebezoek voor u regelen voor 
de speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking 
te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze lokale 
agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

 

TRANSAVIA   AEGEAN AIRLINES   TRANSAVIA   CONDOR

MYKONOS   SANTORINI

ma, do, za: HV 6463 / HV 6464  
H:  Amsterdam v. 05.50
 Mykonos a. 10.10
T:  Mykonos v. 10.55
 Amsterdam a. 13.35

ma, wo, do, za: A3 625 / A3 7380 *  
H:  Amsterdam v. 12.00
 Athene a. 16.15
 Athene v. 19.10
 Mykonos a. 19.45
*  Van 17 mei t/m 30 oktober  
  
di, vr, zo: A3 627 / A3 7384 *  
H:  Amsterdam v. 16.40
 Athene a. 20.55
 Athene v. 22.50
 Mykonos a. 23.30
*  Van 1 juni t/m 12 september  
  
ma, wo, do, za: A3 7371 / A3 624  
T:  Mykonos v. 06.25
 Athene a. 07.05
 Athene v. 08.25
 Amsterdam a. 11.10
  
di, vr, zo: A3 7373 / A3 626  
T:  Mykonos v. 09.45
 Athene a. 10.25
 Athene v. 13.15
 Amsterdam a. 15.45
  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 358,-

ma: HV 6891 / HV 6892  
H:  Amsterdam v. 07.20
 Santorini a. 11.45
T:  Santorini v. 12.30
 Amsterdam a. 15.10
  
di, do, vr: HV 6891 / HV 6892  
H:  Amsterdam v. 05.45
 Santorini a. 10.10
T:  Santorini v. 10.55
 Amsterdam a. 13.35

wo: DE 1618 / DE 1618  
H:  Düsseldorf v. 14.00
 Santorini * a. 19.30
T:  Santorini v. 20.25
 Düsseldorf a. 22.50
*  Via Mykonos  
  
zo:  DE 1618 / DE 1619  
H:  Düsseldorf v. 06.00
 Santorini a. 10.15
T:  Santorini v. 11.15
 Düsseldorf a. 13.40

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

GRIEKENLAND  Mykonos & Santorini
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Paphos Almyra   14 20
 Amara Hotel  73 58
 Anassa   63 45
 Asimina Suites Hotel  15 20
 Columbia Beach Resort  31 27
  Elysium   15 18
  Parklane  74 60
Larnaca Almyra   134 97
 Amara Hotel  53 39
 Anassa   170 125
  Asimina Suites Hotel  131 91
 Columbia Beach Resort  107 76
  Elysium   134 97
 Parklane  52 37
    
Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes of gelijkwaardig (max. 3 inzittenden). In geval van 
grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een minibus.

Autohuur
De arrangementen van hotel Anassa en hotel Columbia bieden wij inclusief autohuur van gerenom-
meerde verhuurbedrijven aan en deze zijn gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opge-
haald en ingeleverd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een 
kortere periode huren dan kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. 
Indien gewenst kunnen wij een huurauto laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag 
onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze host(ess) contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale informatie verstrekken, 
uw retourvlucht bevestigen en u informeren over uw transfer terug. 

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Cyprus bieden gratis wifi op de kamer aan (onder voorbehoud van 
wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks/ Turks, maar er wordt ook veel Engels gesproken.
Valuta: Euro
Tijdsverschil: Het is in Cyprus 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Cyprus heeft een Middellands Zeeklimaat gecombineerd met invloeden van een woestijnklimaat. In 
de zomermaanden is het warm en erg droog. Een zuchtje zeewind zorgt echter voor een behaaglijk 
klimaat in de kustplaatsen. De winterperiode is zacht en relatief nat en in het Troodosgebergte kan 
zelfs sneeuw vallen. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden om uw auto tijdens uw vakantie te parkeren. 
Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire/
Menzies Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond 
Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Paphos, dan wel Larnaca een loungebezoek voor u 
regelen voor de speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf 
bij boeking te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze lokale 
agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze. 

 

TRANSAVIA   TUI FLY   TRANSAVIA   CONDOR

PAPHOS   LARNACA

wo, za: HV 5517 / HV 5518 *  
H:  Amsterdam v. 14.55
 Paphos a. 20.00
T:  Paphos v. 20.45
 Amsterdam a. 00.15**
*  Van 5 juli t/m 30 aug. ook op maandag  
**  Aankomst de volgende dag  

do, zo: OR 965 / OR 966 *  
H:  Amsterdam ** v. 
 Paphos a. 
T:  Paphos ** v. 
 Amsterdam a. 
*  Van 12 juli t/m 31 aug. 
 ook op maa / woe / zat  
**  Mogelijk met een tussenlanding  
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten werkt worden 
de vertrek- en aankomsttijden op een later 
tijdstip bekend gemaakt!  
   

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 30,-

di:  HV 5313 / HV 5314  
H:  Amsterdam v. 06.25
 Larnaca a. 11.35
T:  Larnaca v. 12.20
 Amsterdam a. 16.00
  
do, zo: HV 5313 / HV 5314 *  
H:  Amsterdam v. 14.15
 Larnaca a. 19.25
T:  Larnaca v. 20.10
 Amsterdam a. 23.50
*  Van 1 juli t/m 27 aug. 
 op vrijdag i.p.v. donderdag  

ma, vr: DE 1684 / DE 1685  
H:  Düsseldorf v. 13.10
 Larnaca a. 18.05
T:  Larnaca v. 19.05
 Düsseldorf a. 22.30

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

CYPRUS



295 - SILVERJET VAKANTIES

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Genua Royal Hotel San Remo  140 105
Nice Royal Hotel San Remo  64 60

Autohuur inclusief
Het hotel op deze bestemming bieden wij inclusief autohuur van gerenommeerde verhuurbedrijven 
aan en deze zijn gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opgehaald en ingeleverd op de 
luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere periode huren dan 
kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Indien gewenst kunnen wij een 
huurauto laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
In San Remo beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Ter plaatse te betalen
In Royal Hotel San Remo geldt een toeristenbelasting van ca. € 2,50 - 5,50 per persoon per dag (wij-
zigingen voorbehouden, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het hotel af te 
rekenen.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staat onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Over het algemeen is het klimaat in Ligurië zeer aangenaam. De lente heeft gemiddelde temperaturen 
van rond de 20°C en in de zomer is het er warm en droog met temperaturen tussen de 25°C en 30°C.  
In de nacht loopt de temperatuur vervolgens terug tot rond de 20°C, wat zeer aangenaam genoemd 
mag worden. Het aantal uren dat de zon schijnt schommelt rond de negen in de zomermaanden.  
De winters zijn mild met meer neerslag en gemiddeld 5 zonuren per dag.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij een loungebezoek op de luchthaven van Genua of Nice voor u regelen voor 
de speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

KLM   LUFTHANSA   KLM   TRANSAVIA

GENUA  NICE

dagelijks: KL 1565 / KL 1566  
H:  Amsterdam v. 11.40
 Genua a. 13.25
T:  Genua v. 13.55
 Amsterdam a. 15.50
  
zo:  KL 1561 / KL 1562  
H:  Amsterdam v. 08.30
 Genua a. 10.15
T:  Genua v. 10.45
 Amsterdam a. 12.35
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 840,-
Comfort Zone stoel retour € 28,-

dagelijks: LH 2301 / LH 1890  
H:  Amsterdam v. 08.55
 München a. 10.20
 München v. 12.10
 Genua a. 13.20
  
dagelijks: LH 1893 / LH 2308  
T:  Genua v. 16.55
 München a. 18.05
 München v. 19.05
 Amsterdam a. 20.35
  
  
  
  
   

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 195,-

dagelijks: KL 1253 / KL 1254  
H:  Amsterdam v. 09.30
 Nice a. 11.25
T:  Nice v. 12.10
 Amsterdam a. 14.15
  
dagelijks: KL 1257 / KL 1258  
H:  Amsterdam v. 14.20
 Nice a. 16.15
T:  Nice v. 17.00
 Amsterdam a. 19.00
  

  
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.439,-
Comfort Zone stoel retour € 28,-

ma, di, wo, do, vr, zo: HV 5583 / HV 5584 *  
H:  Amsterdam v. 19.20
 Nice a. 21.15
T:  Nice v. 22.00
 Amsterdam a. 00.05**
*  Van 5 juli t/m 25 aug. 
 niet op maa. en woe.  
  
za:  HV 5581 / HV 5582  
H:  Amsterdam v. 06.30
 Nice a. 08.25
T:  Nice v. 09.10
 Amsterdam a. 11.10
  
ma, wo, do, za, zo: HV 6473 / HV 6474  
H:  Eindhoven v. 13.10
 Nice a. 14.55
T:  Nice v. 15.40
 Eindhoven a. 17.20
  
di, vr: HV 6473 / HV 6474 *  
H:  Eindhoven v. 18.10
 Nice a. 19.55
T:  Nice v. 20.40
 Eindhoven a. 22.20
*  Vanaf 5 okt. niet op dinsdag  
**  Aankomst de volgende dag  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

ITALIË  Ligurië



296 - SILVERJET VAKANTIES

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Rome Gran Meliá Villa Agrippina  28 35

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Mercedes E-klasse (max. 2 inzittenden) of een minibusje 
(3-6 inzittenden).

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door de chauffeur van onze lokale agent om u te 
assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

Service ter plaatse
In Rome beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Ter plaatse te betalen
In Rome geldt een toeristenbelasting van ca. € 7,- per persoon per dag (wijzigingen voorbehouden, 
afhankelijk van het hotel, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het hotel af 
te rekenen.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels in Rome bieden gratis wifi aan (onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
De beste perioden om Rome te bezoeken zijn de lente en de herfst. In de zomer kunnen de temperaturen 
soms hoog oplopen. In de winter zijn koude dagen een zeldzaamheid.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport  is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij een loungebezoek op de luchthaven van Rome voor u regelen voor de 
speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

 

KLM   TRANSAVIA   EUROWINGS   EASYJET.NL

ROME

dagelijks: KL 1601 / KL 1598  
H:  Amsterdam v. 09.35
 Rome (FCO) a. 11.50
T:  Rome (FCO) v. 10.20
 Amsterdam a. 12.55
  
dagelijks: KL 1603 / KL 1604  
H:  Amsterdam v. 14.25
 Rome (FCO) a. 16.35
T:  Rome (FCO) v. 17.25
 Amsterdam a. 20.00
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.291,-
Comfort Zone stoel retour € 28,-

ma, do, vr: HV 6035 / HV 6036  
H:  Rotterdam v. 06.55
 Rome (FCO) a. 09.10
T:  Rome (FCO) v. 09.55
 Rotterdam a. 12.15
  
zo:  HV 6037 / HV 6038  
H:  Rotterdam v. 17.40
 Rome (FCO) a. 19.50
T:  Rome (FCO) v. 20.35
 Rotterdam a. 22.55
  
NB. Van 1 juli t/m 29 aug. wordt   
 deze route niet uitgevoerd.

ma, di, wo, do: EW 9882 / EW 9883  
H:  Düsseldorf v. 10.30
 Rome (FCO) a. 12.35
T:  Rome (FCO) v. 13.20
 Düsseldorf a. 15.40
  
ma, di, wo, do, vr, zo: EW 9886 / EW 9887  
H:  Düsseldorf v. 16.35
 Rome (FCO) a. 18.45
T:  Rome (FCO) v. 19.25
 Düsseldorf a. 21.50
  
vr, za, zo: EW 9882 / EW 9883  
H:  Düsseldorf v. 07.40
 Rome (FCO) a. 09.50
T:  Rome (FCO) v. 10.35
 Düsseldorf a. 12.55
  
ma, di, wo, do, vr: EW 886 / EW 887  
H:  Keulen v. 13.00
 Rome (FCO) a. 15.00
T:  Rome (FCO) v. 15.45
 Keulen a. 17.50

ma, di, wo, do, vr, za: U2 7975 / U2 7976  
H:  Amsterdam v. 07.15
 Rome (FCO) a. 09.35
T:  Rome (FCO) v. 10.10
 Amsterdam a. 12.50
  
zo:  U2 7975 / U2 7976  
H:  Amsterdam v. 12.30
 Rome (FCO) a. 14.55
T:  Rome (FCO) v. 15.30
 Amsterdam a. 18.00

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

ITALIË  Rome



297 - SILVERJET VAKANTIES

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
 TOSCANE
Florence Hotel Byron  100 65
 Principe di Piemonte  88 60
Pisa Hotel Byron  42 30
 Principe di Piemonte  35 30

De arrangementen van de hotels buiten Florence en de Toscane bieden wij inclusief autohuur van ge-
renommeerde verhuurbedrijven aan en deze zijn gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt 
opgehaald en ingeleverd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor 
een kortere periode huren dan kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. 
Indien gewenst kunnen wij een huurauto laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag 
onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
In Florence en Perugia beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Ter plaatse te betalen
In de hotels geldt een toeristenbelasting van ca. € 2,50 - 5,50 per persoon per dag (wijzigingen voor-
behouden, afhankelijk van het hotel, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het 
hotel af te rekenen.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels in de Toscane bieden gratis wifi aan.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staat onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Over het algemeen is het klimaat in Toscane heel aangenaam. De lente heeft gemiddelde temperaturen 
van rond de 20°C en de zomer is het er warm en droog. Vanwege de grote verschillen in hoogteniveau, 
in beschutting en in de ligging aan zee of in het binnenland kunnen er echter grote variaties in het weer 
optreden. De wintermaanden kenmerken zich door vrij onvoorspelbaar weer.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij een loungebezoek op de luchthaven van Florence en Pisa voor u regelen 
voor de speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking 
te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class.
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

KLM   VUELING   TRANSAVIA   EUROWINGS

FLORENCE  PISA

dagelijks: KL 1641 / KL 1640  
H:  Amsterdam v. 09.35
 Florence a. 11.30
T:  Florence v. 11.20
 Amsterdam a. 13.30
  
dagelijks: KL 1643 / KL 1644  
H:  Amsterdam v. 14.55
 Florence a. 16.55
T:  Florence v. 17.40
 Amsterdam a. 19.55
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.384,-
Comfort Zone stoel retour € 36,-

ma, do, vr, zo: VY 6815 / VY 6814  
H:  Amsterdam v. 21.00
 Florence a. 23.00
T:  Florence v. 18.05
 Amsterdam a. 20.20
  
wo: VY 6815 / VY 6814  
H:  Amsterdam v. 14.15
 Florence a. 16.15
T:  Florence v. 11.20
 Amsterdam a. 13.35

ma, di, do, za: HV 5423 / HV 5424  
H:  Amsterdam v. 12.45
 Pisa a. 14.40
T:  Pisa v. 15.25
 Amsterdam a. 17.30
  
wo, zo: HV 5423 / HV 5424  
H:  Amsterdam v. 06.05
 Pisa a. 08.00
T:  Pisa v. 08.45
 Amsterdam a. 10.50
  
wo, vr, za, zo: HV 5427 / HV 5428  
H:  Amsterdam v. 18.55
 Pisa a. 20.50
T:  Pisa v. 21.35
 Amsterdam a. 23.40

do: EW 896 / EW 897  
H:  Keulen v. 20.00
 Pisa a. 21.40
T:  Pisa v. 22.15
 Keulen a. 23.55
  
za, zo: EW 896 / EW 897  
H:  Keulen v. 19.20
 Pisa a. 21.00
T:  Pisa v. 22.00
 Keulen a. 23.40

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

ITALIË  Florence & Toscane
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Bari Borgo Egnazia  70 60
 Canne Bianche  80 60
 La Fiermontina  161 110
 Furnirussi Tenuta  195 135
 Masseria Bagnara  135 105
 Masseria Il Melograno  58 45
Brindisi La Fiermontina  47 40
 Furnirussi Tenuta  82 70
 Masseria Bagnara  72 70
 Masseria Il Melograno  70 47

Autohuur inclusief
De arrangementen op deze bestemming bieden wij inclusief autohuur van gerenommeerde verhuurbe-
drijven aan en deze zijn gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opgehaald en ingeleverd 
op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere periode huren 
dan kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Indien gewenst kunnen wij een 
huurauto laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
In Puglia beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Ter plaatse te betalen
In Puglia geldt een toeristenbelasting van ca. € 2,50 per persoon per dag (wijzigingen voorbehouden, 
afhankelijk van het hotel, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het hotel af te 
rekenen.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Puglia bieden gratis wifi aan (onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Puglia heeft een gematigd mediterraan klimaat met aangename warme zomermaanden en een koele 
milde winterperiode. De meeste neerslag valt hier tijdens de vroege wintermaanden, in de zomer-
maanden ligt de gemiddelde neerslag hier erg laag. De gemiddelde dagtemperaturen in de zomer-
maanden liggen net iets onder de 30 graden Celsius.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij een loungebezoek op de luchthaven van Bari voor u regelen voor de 
speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.
Op de luchthaven van Brindisi is geen lounge aanwezig.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

 

TRANSAVIA   EUROWINGS   TRANSAVIA   TUI FLY

BARI  BRINDISI

ma, do, vr, za: HV 5821 / HV 5822 *  
H:  Amsterdam v. 06.05
 Bari a. 08.35
T:  Bari v. 09.20
 Amsterdam a. 12.00
*  In oktober niet meer op vrijdag  
  
di, wo: HV 5821 / HV 5822 *  
H:  Amsterdam v. 18.25
 Bari a. 20.55
T:  Bari v. 21.40
 Amsterdam a. 00.20**
 *  In oktober alleen op dinsdag  
  
za, zo: HV 5821 / HV 5822  
H:  Amsterdam v. 11.55
 Bari a. 14.25
T:  Bari v. 15.10
 Amsterdam a. 17.50
**  Aankomst de volgende dag

di:  EW 9872 / EW 9873  
H:  Düsseldorf v. 16.20
 Bari a. 18.35
T:  Bari v. 19.20
 Düsseldorf a. 21.45
  
za:  EW 9872 / EW 9873  
H:  Düsseldorf v. 17.10
 Bari a. 19.25
T:  Bari v. 20.05
 Düsseldorf a. 22.30
  
wo: EW 876 / EW 877  
H:  Keulen v. 06.55
 Bari a. 09.05
T:  Bari v. 09.45
 Keulen a. 12.00
  
za:  EW 876 / EW 877  
H:  Keulen v. 20.00
 Bari a. 22.20
T:  Bari v. 22.55
 Keulen a. 01.10*
* Aankomst de volgende dag

ma: HV 5033 / HV 5034 *  
H:  Rotterdam v. 16.45
 Brindisi a. 19.15
T:  Brindisi v. 20.00
 Rotterdam a. 22.40
*  Wordt niet uitgevoerd van 
 5 juli t/m 23 aug.  
  
wo, za: HV 5033 / HV 5034 *  
H:  Rotterdam v. 07.15
 Brindisi a. 09.45
T:  Brindisi v. 10.30
 Rotterdam a. 13.10
*  Van 6 juli t/m 24 aug. ook op dinsdag

di, vr: OR 673 / OR 674 **  
H:  Amsterdam v. 13.55
 Brindisi a. 16.50
T:  Brindisi * v. 17.20
 Amsterdam a. 18.55
*  Mogelijk met een tussenlanding  
**  Van 23 april t/m 24 september  
  
NB. Daar TUI fly op basis van 
zogeheten chartervluchten vliegt is 
de kans op wijzigingen van vertrek- en 
aankomsttijden reëel aanwezig!  
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Comfort stoel, gelegen 
voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vanaf-prijs hogere klasse:  
Comfort Stoel retour € 20,-

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

ITALIË  Puglia
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
 NAPELS
Napels Grand Hotel Vesuvio  12 40
 CAPRI
Napels Capri Palace  40 70
 Villa Blu Capri  40 70
 AMALFIKUST
Napels Convento di Amalfi  65 90
 Santa Caterina  65 90
  Grand Hotel Royal  50 75

Napels & Amalfikust. Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes E-klasse of gelijkwaardig  
(max. 2 inzittenden). In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt 
van een minibusje.
Capri. Verblijft u op Capri, dan wordt u naar de haven van Napels gebracht. De oversteek naar en van 
Capri vindt per openbare hydrofoil plaats. De transfer naar en van Capri Palace wordt door het hotel 
uitgevoerd, de transfer naar en van Villa Blu Capri wordt door een privétaxi uitgevoerd. 

Autohuur inclusief
De hotels op deze bestemming bieden wij inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt u ook 
kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblijf of voor een paar dagen een auto huren. Indien 
gewenst kunnen wij deze laten afleveren bij uw hotel. Voor categorieën en prijzen vraag onze Luxury 
Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf in Napels of omgeving zal de vertegenwoordiger van onze lokale agent telefonisch 
contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale informatie verstrekken, uw retourvlucht bevestigen en u 
informeren over uw transfer terug.

Ter plaatse te betalen
In de Zuid-Italiaanse hotels geldt een toeristenbelasting van ca. € 5,- per persoon per dag (wijzigingen 
voorbehouden, afhankelijk van het hotel, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse 
in het hotel af te rekenen. Op Capri geldt (nog) geen toeristenbelasting bij het ter perse gaan van deze 
brochure.

Wifi
Alle door ons gecontracteerde hotels in Napels, op Capri en aan de Amalfikust bieden gratis wifi aan 
(onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Het klimaat in Zuid-Italië kenmerkt zich in de zomer door hoge temperaturen die kunnen oplopen tot 
boven de 35°C. In de winter kan het variëren van mild tot koud. Dit is afhankelijk van de windrichting, 
of de wind vanuit de bergen of vanuit zee komt. In de lente en de herfst is de temperatuur aangenaam.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij een loungebezoek op de luchthaven van Napels voor u regelen voor de 
speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door de chauffeur van onze lokale agent om u te 
assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze dan wel naar de haven van Napels 
voor de overtocht naar Capri.

Excursies 
Tijdens uw verblijf in Napels kunt u ter plaatse bij onze lokale vertegenwoordiging of voorafgaande 
aan uw reis bij een van onze verkoopmedewerkers excursies boeken. Een selectie: Dagtour Pompeii & 
Vesuvio, Salerno, Rome, de eilanden Ischia en Capri, een dagtour langs de Amalfi-kust per Spider, een 
dag varen met een privéjacht vanuit Sorrento naar Capri.

TRANSAVIA   EUROWINGS   EASYJET.NL   BRUSSELS AIRLINES
            

NAPELS

di, do, vr: HV 6411 / HV 6412 *  
H:  Amsterdam v. 06.15
 Napels a. 08.35
T:  Napels v. 09.20
 Amsterdam a. 12.00
*  Van 13 juli t/m 24 aug. niet op dinsdag
  
ma, wo, za, zo: HV 6411 / HV 6412  
H:  Amsterdam v. 13.10
 Napels a. 15.30
T:  Napels v. 16.15
 Amsterdam a. 18.55

di, za, zo: EW 9860 / EW 9861  
H:  Düsseldorf v. 07.30
 Napels a. 09.45
T:  Napels v. 10.30
 Düsseldorf a. 12.50
  
do:  EW 9860 / EW 9861  
H:  Düsseldorf v. 11.05
 Napels a. 13.20
T:  Napels v. 14.00
 Düsseldorf a. 16.20
  
di, zo: EW 862 / 4U 863  
H:  Keulen v. 06.50
 Napels a. 09.00
T:  Napels v. 09.40
 Keulen a. 11.50
  
do, za: EW 862 / 4U 863  
H:  Keulen v. 18.00
 Napels a. 20.05
T:  Napels v. 21.45
 Keulen a. 23.55

ma, di, wo, do, vr, zo: U2 4892 / U2 4891  
H:  Amsterdam v. 16.35
 Napels a. 19.00
T:  Napels v. 13.15
 Amsterdam a. 16.00
  
vr, zo: U2 4894 / U2 4893  
H:  Amsterdam v. 20.15
 Napels a. 22.45
T:  Napels v. 16.55
 Amsterdam a. 19.35

dagelijks: SN 3169 / SN 3170  
H:  Brussel v. 10.35
 Napels a. 12.55
T:  Napels v. 13.45
 Brussel a. 16.05
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 562,-

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

ITALIË  Amalfikust & Capri
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Olbia Grand Hotel Poltu Quatu  35 42
 Villa del Golfo Lifestyle Hotel 31 35
 L'ea Bianca Luxury Resort  28 36
Cagliari Chia Laguna Resort  56 55
 Falkensteiner Capo Boi  57 60
 Falkensteiner Chia Resort  56 55

Autohuur inclusief
De arrangementen op deze bestemming bieden wij inclusief autohuur van gerenommeerde verhuurbe-
drijven aan en deze zijn gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opgehaald en ingeleverd 
op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere periode huren 
dan kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Indien gewenst kunnen wij een 
huurauto laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Op Sardinië beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Ter plaatse te betalen
Op Sardinië geldt een toeristenbelasting van ca. € 2,50 - € 5,- per persoon per dag (wijzigingen voor-
behouden, afhankelijk van het hotel, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het 
hotel af te rekenen.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Sardinië bieden gratis wifi aan (onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Sardinië heeft een subtropisch mediterraan klimaat met warme zomers en milde winters. Het eiland 
staat onder invloed van wind uit zee en de mistral vanuit Zuid-Frankrijk. Deze kan enkele dagen aan-
houden.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij een loungebezoek op de luchthaven van Olbia voor u regelen voor de 
speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

 

TRANSAVIA   EUROWINGS   EASYJET.NL   KLM

OLBIA   CAGLIARI

ma, wo, do: HV 6917 / HV 6918 *  
H:  Amsterdam v. 07.05
 Olbia a. 09.20
T:  Olbia v. 10.00
 Amsterdam a. 12.20
*  Van 8 juli t/m 26 aug niet op donderdag 
 
  
vr, za: HV 6915 / HV 6916  
H:  Amsterdam v. 12.55
 Olbia a. 15.10
T:  Olbia v. 15.55
 Amsterdam a. 18.15
  
zo:  HV 6915 / HV 6916  
H:  Amsterdam v. 05.30
 Olbia a. 07.45
T:  Olbia v. 08.25
 Amsterdam a. 10.45

di:  EW 9844 / EW 9845  
H:  Düsseldorf v. 11.20
 Olbia a. 13.30
T:  Olbia v. 14.10
 Düsseldorf a. 16.25
  
wo, do, vr, za, zo: EW 9844 / EW 9845  
H:  Düsseldorf v. 07.20
 Olbia a. 09.30
T:  Olbia v. 10.15
 Düsseldorf a. 12.30
  
ma, zo: EW 844 / EW 845  
H:  Keulen v. 12.50
 Olbia a. 14.50
T:  Olbia v. 15.30
 Keulen a. 17.30
  
wo, vr, za: EW 844 / EW 845  
H:  Keulen v. 07.00
 Olbia a. 09.00
T:  Olbia v. 09.40
 Keulen a. 11.35

ma, di, do, vr, zo: U2 7985 / U2 7986 *  
H:  Amsterdam v. 12.35
 Olbia a. 14.55
T:  Olbia v. 15.30
 Amsterdam a. 17.55
*  T/m 27 juni en vanaf 6 sept 
 alleen op dinsdag  
  
wo, za: U2 7985 / U2 7986 *  
H:  Amsterdam v. 17.05
 Olbia a. 19.25
T:  Olbia v. 20.00
 Amsterdam a. 22.25
*  T/m 26 juni en vanaf 5 sept 
 alleen op zaterdag

za, zo: KL 1569 / KL 1570  
H:  Amsterdam v. 13.55
 Cagliari a. 16.20
T:  Cagliari v. 17.00
 Amsterdam a. 19.35
*  Van 3 juli t/m 29 aug wordt deze  
 vlucht dagelijks uitgevoerd  
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.296,-
Comfort Zone stoel retour € 28,-

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

ITALIË  Sardinië
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Catania Atlantis Bay  65 50
 Eremo della Giubiliana  109 90
 Mazzaro Sea Palace  65 50
 Ortea Palace Luxury Hotel  65 50
 Verdura Resort  217 165
Palermo Alba Palace Hotel  60 50
 Verdura Resort  130 90
 Villa Igiea  29 30

Uw privétransfers naar Atlantis Bay en Mazarro Sea Palace van en naar de luchthaven van Catania wor-
den uitgevoerd in een Mercedes E-klasse of gelijkwaardig (max. 3 inzittenden). Uw privétransfer naar 
het Hotel Villa Igiea in Palermo wordt tevens uitgevoerd in een Mercedes E-klasse of gelijkwaardig. 
In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een minibusje.

Autohuur inclusief
De arrangementen van de hotels buiten Catania en Palermo bieden wij inclusief autohuur van gere-
nommeerde verhuurbedrijven aan en deze zijn gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt 
opgehaald en ingeleverd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor 
een kortere periode huren dan kunnen wij transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. 
Indien gewenst kunnen wij een huurauto laten afleveren bij uw hotel. Voor nadere informatie vraag 
onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf in Taorminia zal de vertegenwoordigster van onze lokale agent contact met u opne-
men. Hij/zij zal u lokale informatie verstrekken, uw retourvlucht bevestigen en u informeren over uw 
transfer terug. In de overige plaatsen op Sicilië is geen hostess service aanwezig, de vertegenwoordi-
ger van onze lokale agent zal telefonisch contact met u opnemen.

Ter plaatse te betalen
Op Sicilië geldt een toeristenbelasting van ca. € 5,- per persoon per dag (wijzigingen voorbehouden, 
afhankelijk van het hotel, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het hotel af 
te rekenen.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Sicilië bieden gratis wifi aan (onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen maken? Wij regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tijdsverschil: Geen tijdsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Sicilië heeft een mild zeeklimaat. In de winter komen de temperaturen zelden onder de 10°C. De zee 
zorgt op sommige plaatsen voor afkoeling, maar over het algemeen is het er altijd aangenaam. In de 
zomer is het op Sicilië vrij warm.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij u P6 Valet Parking van harte aan! 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Eindhoven, Düsseldorf 
en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit de Aspire 
Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge. 
Voor de terugreis kunnen wij op de luchthaven van Palermo een loungebezoek voor u regelen voor 
de speciale prijs van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij boeking 
te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals deComfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door de chauffeur van onze lokale agent om u te 
assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

 

TRANSAVIA   KLM   EASYJET.NL   TRANSAVIA

CATANIA   PALERMO

ma, di, za: HV 5217 / HV 5218 *  
H:  Amsterdam v. 19.05
 Catania a. 21.55
T:  Catania v. 22.40
 Amsterdam a. 01.50**
 * In oktober niet meer op dinsdag  
  
wo, do: HV 5215 / HV 5216  
H:  Amsterdam v. 07.00
 Catania a. 09.50
T:  Catania v. 10.35
 Amsterdam a. 13.45
  
vr, zo: HV 5215 / HV 5216  
H:  Amsterdam v. 17.00
 Catania a. 19.50
T:  Catania v. 20.35
 Amsterdam a. 23.45
**  Aankomst de volgende dag

za, zo: KL 911 / KL 912  
H:  Amsterdam v. 13.05
 Catania a. 15.55
T:  Catania v. 16.40
 Amsterdam a. 19.45
*  Van 3 juli t/m 29 aug wordt deze 
 vlucht dagelijks uitgevoerd  
  

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen!

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.372,-
Comfort Zone stoel retour € 28,-

di, do, zo: U2 7965 / U2 7966  
H:  Amsterdam v. 07.35
 Catania a. 10.30
T:  Catania v. 11.05
 Amsterdam a. 14.25

wo, za: HV 5639 / HV 5640 *  
H:  Rotterdam v. 06.55
 Palermo a. 09.30
T:  Palermo v. 10.15
 Rotterdam a. 12.50
*  T/m 30 juni en vanaf 1 september 
 
di:  HV 5639 / HV 5640 *  
H:  Rotterdam v. 07.10
 Palermo a. 09.45
T:  Palermo v. 10.40
 Rotterdam a. 13.15
*  Van 6 juli t/m 24 augustus  
  
vr:  HV 5639 / HV 5640 *  
H:  Rotterdam v. 16.45
 Palermo a. 19.20
T:  Palermo v. 20.05
 Rotterdam a. 22.40
*  Van 2 juli t/m 27 augustus  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en 
in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), 

boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2020 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

ITALIË  Sicilië
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ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWA ARDEN
ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWAARDEN
Onderstaand publiceren wij slechts een selectie van onze 
Algemene Informatie en Voorwaarden. Voor de volledige tekst 
van deze voorwaarden verwijzen wij u naar onze website, 
www.silverjet.nl/voorwaarden.  

Tijdens uw aanvraag ontvangt u bij de offerte de gehele Silverjet 
Vakantie voorwaarden en ANVR Reizigersvoorwaarden per 
mail. Wanneer u de voorwaarden liever per post ontvangt dan 
kunt u deze opvragen via een mail aan
klantenservice@silverjet.nl of telefonisch via 055 - 3575500. 

ANVR REIZIGERSVOORWAARDEN 
EN ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
SILVERJET VAKANTIES
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is aangeslo- 

ten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisonder-
nemingen (ANVR). Deze vereniging hanteert strenge normen 
voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen 
en informatie daarover. De reizen in deze brochure worden 
aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van 
toepassing zijn op alle arrangementen in deze reisgids tenzij 
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 

Deze ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgeno- 
men in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet 
weten als je op reis gaat’. De brochure bevat  
naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere 
belangrijke informatie. De ANVR-Reizigersvoor-

waarden en overige informatie zijn te vinden op: 
www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf . 

Indien u een Silverjet vakantie boekt bij een ANVR reisburo of 
een Zelfstandig Reis Adviseur  dan gelden in basis de ANVR-
Reizigersvoorwaarden. Wanneer betreffende wederverkoper 
aanvullende diensten (bv. een huurauto) toevoegt aan de 
Silverjetreis dan gelden de ANVR GRA-voorwaarden (GRA 
betekent Gekoppeld Reis Arrangement). Een afschrift daarvan 
kunt u bij uw wederverkoper verkrijgen. De GRA-voorwaarden 
zijn ook gepubliceerd op www.anvr.nl

De navolgende bepalingen zijn door Silverjet Vakanties zelf 
vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze 
artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en 
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep 
Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. 
Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen 
kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de 
ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als 
aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld 
staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de 
reiziger verder te versterken.

ANNULERING
Silverjet Vakanties hanteert de volgende annuleringskosten op 
alle arrangementen:
• Bij annulering tot de 30e kalenderdag (exclusief) 
 vóór de vertrekdag: de volledige aanbetaling 
• Bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) tot 
 de 15e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van  
 de reissom of de volledige aanbetaling als deze hoger is;
• Bij annulering vanaf de 15e kalenderdag (inclusief) 
 de volledige reissom (=100%)

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Wij maken u nadrukkelijk attent op het feit dat sommige 
hotels in het hoogseizoen, rond feestdagen en in geval van 
een vroegboekactie regelmatig strengere betalings- en annu- 
leringsbepalingen hanteren. In voorkomende gevallen infor- 
meren wij u bij boeking over deze afwijking. Voor afslag-tijden 
bij golfarrangementen zijn wisselende voorwaarden van 
toepassing, waarover u ook geïnformeerd wordt bij boeking. 
Voorts gelden bij low cost airlines en bepaalde lijndienst- 
reserveringen eveneens afwijkende annuleringsvoorwaar- 
den, te weten 100% kosten direct na boeking. Wellicht een extra 
reden om bij boeking een pas-sende verzekering af te sluiten. 

REISSOMMEN & AANBETALINGEN
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een 
aanbetaling van tenminste 15% van de totale overeengekomen 
reissom, verhoogd met (indien van toepassing) de volledige 
ticketprijs, binnen 8 kalenderdagen te zijn voldaan. Het restant 
van de reissom moet uiterlijk 42 dagen voor vertrek in het 
bezit zijn van Silverjet Vakanties. Boekingen welke gemaakt 
worden binnen 42 dagen voor vertrek dienen in zijn geheel per 
omgaande te worden voldaan. Na ontvangst van het volledige 
bedrag geven wij de reisbescheiden af. Afwijkende condities, 
soms van toepassing in geval van specials of bij zeer exclusieve 
accommodaties met name in het hoogseizoen, worden aan u 
bekend gemaakt bij boeking.Meestal houdt dit een verhoogde 
aanbetaling in, soms tot wel 100%. In dergelijke gevallen dient 
u ook rekening te houden met strengere annuleringscondities.

Aanpassing reissom
Silverjet Vakanties behoudt zich het recht voor tot 20 dagen 
voor vertrek de reissom te verhogen i.v.m. wijzigingen van 
vervoerskosten, brandstoftoeslagen, verschuldigde belastin- 
gen, actuele wisselkoersen of eventuele consequenties i.v.m. 
geluidshindermaatregelen en/of milieubelastingen. Voor zover 
deze kosten bekend waren bij het vaststellen van de indi-
catieprijzen van onze reizen (november 2019) zijn zij daarin 
opgenomen. Het is echter niet uitgesloten dat na het verschij-
nen van de brochure (december 2019) een heffing alsnog moet 
worden aangepast. Deze zal op de factuur duidelijk worden aan- 
gegeven. Verhogingen zullen niet worden doorberekend vanaf 
het moment dat de gehele reissom op de bankrekening van 
Silverjet Vakanties is bijgeschreven. In geval er niet rechtstreeks 
aan Silverjet Vakanties wordt betaald dient het reisbureau 
de gehele reissom aan Silverjet Vakanties te hebben voldaan.

AANBETALING LOW COST AIRLINES EN 
VERVROEGD GEPRINTE LIJNDIENSTTICKETS
Voor elke zgn. low cost vliegreservering brengen wij de 
volledige ticketprijs (naast de reguliere aanbetaling voor het 
hotel, meestal 15%) als aanbetaling in rekening om reden dat 
direct bij boeking de tickets (automatisch en elektronisch) 
geprint worden en daarmee direct betaald zijn. Voor dergelijke 
boekingen hebben wij de betalingsvoorwaarden hierop moeten 
aanpassen. Deze aanbetaling dient binnen 8 kalenderdagen 
na boeking in ons bezit te zijn en wordt met de restbetaling 
verrekend. Soms kan het ook voor lijndiensten noodzakelijk 
of voordelig zijn een reservering te maken waarbij de tickets 
direct geprint moeten worden. Hiervoor gelden dezelfde 
betalingsvoorwaarden. 

Uitzondering i.g.v. buitengewone omstandigheden
Er kunnen zich buitengewone omstandigheden voordoen 
(denk aan een pandemie zoals corona) die wijzigingen in onze 
voorwaarden wenselijk of zelfs noodzakelijk maken. Op het 
moment van uitkomen van deze brochure (november 2020) 
hebben wij in nauwe samenwerking met alle hoteliers en 
luchtvaartmaatschappijen onze aanbetalings-, wijzigings- en 
annuleringsvoorwaarden tot nader order aanzienlijk kunnen 
versoepelen. Voor de details en laatste updates van dergelijke 
tijdelijke  afwijkingen in de voorwaarden verwijzen wij u naar de 
website: www.silverjet.nl/algemene-voorwaarden

RESERVERINGSKOSTEN
Wij brengen u voor iedere boeking eenmalig € 35,- reserve- 
ringskosten in rekening.

PREFERENTIE OF ESSENTIE
Silverjet Vakanties zal zich uiteraard optimaal inspannen om aan 
eventuele preferenties (lees: voorkeuren), bij boeking opgege-
ven, te voldoen. Echter een garantie hiervoor kan nooit worden 
gegeven. Wilt u slechts boeken indien aan uw speciale wens(en) 
wordt voldaan dan is sprake van een essentie. Uw wensen 
worden schriftelijk aangevraagd en door de leverancier schrif- 
telijk bevestigd, waarmee uw verzoek gegarandeerd is. De kos- 
ten voor een essentie bedragen € 30,- per bevestigde aanvraag. 
Een aantal van onze accommodaties beschikt over voor- 
zieningen voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. Silverjet 
Vakanties wil v.w.b. de beschikbaarheid altijd zekerheid kunnen 
bieden en zal de aanvraag van deze speciale voorzieningen als 
een essentie behandelen. Zij zal de accommodatieverschaffer 
om een schriftelijke bevestiging vragen.

WIJZIGINGSKOSTEN
Voor vertrek:
• € 30,- voor elke wijziging of aanvulling (zoals wijziging van 
 verzorging, type kamer, naam, preferentie/essentie of ver- 
 voer) vanaf de dag na de boekingsbevestiging. 
 Geheel afhankelijk van wat de aanpassing/wijziging is wordt 
 deze binnen 28 dagen voor vertrek niet beschouwd als een 
  wijziging maar als een annulering. 
• Low cost airlines berekenen wijzigingskosten volgens de door 
  hen gehanteerde voorwaarden, in de meeste gevallen 100%. 
• Lijndiensten berekenen wijzigingskosten volgens de door 
  hen gehanteerde voorwaarden plus eventuele extra kosten  
 die de luchtvaart-maatschappij in rekening brengt vanwege 
  bijv. een duurdere boekingsklasse.

Na vertrek:
• Tijdens uw verblijf verlengen of eerder terugkeren € 60,- p.p. 
 excl. de aanvullende en van toepassing zijnde kosten, die 
  hotels en/of luchtvaartmaatschappijen in rekening brengen. 

STICHTING GARANTIEFONDS 
REISGELDEN
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is aangesloten 
bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U 
kunt dit controleren via www.sgr.nl  

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in 
deze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. 
Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd 
 

is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de 
wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen 
prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst 
mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is 
bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Daar waar dit 
garantiefonds tot op heden (november 2020) kosteloos gedekt 
was zal (vanwege uitzonderlijke omstandigheden) per 1 januari 
2021 een heffing worden ingevoerd van € 5,- per persoon.

STICHTING CALAMITEITENFONDS 
REIZEN
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is tevens aan- 
gesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds  Reizen. 

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger 
deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: 
-  (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als 
 gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen 
  uitvoeren
-  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als 
  gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of 
  indien wij u vervroegd moeten repatriëren. 
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp 
veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Bij een calamiteit kunt u 
aanspraak maken op de garantieregeling van het Calamitei-
tenfonds indien en voor zover de regeling daarin voorziet. 

VERANTWOORD TOERISME
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met 
mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen 
voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen 
genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat 
om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale 
cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal 
gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor 
betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we 
een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op 
de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen 
die op de vakantiebestemming wonen.

BESTRIJDING SEKSUELE UITBUITING 
VAN KINDEREN
Wij steunen actief de ANVR en Defence for 
Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuit-
buiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met 

ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden 
op www.meldkindersekstoerisme.nl  

DUURZAAMHEID
Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met 
mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen 
voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen 
genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat 
om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale 
cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal 
gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor 
betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we 
een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op 
de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen 
die op de vakantiebestemming wonen.

GREENSEAT
Silverjet Vakanties realiseert zich goed dat de 

schoonheid van de natuur onderdeel is van een onvergetelijke 
vakantie en steunt daarom GreenSeat. GreenSeat biedt u 
de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van uw vliegreis te 
compenseren door de aanplant en bescherming van bossen 
wereldwijd. Zo kunt u eenvoudig een steentje bijdragen aan 
het tegengaan van het klimaatprobleem en tegelijkertijd de 
prachtige natuur op aarde in stand houden, zodat u blijvend 
kunt genieten van de mooiste vakantiebestemmingen. Meer 
weten en meedoen? Ga naar www.greenseat.nl.

Silverjet Vakanties is een handelsnaam van:
Traveljet Vakanties BV, Kvk nr 8075155
Dit programma wordt u aangeboden door:
SILVERJET VAKANTIES, Nederland
Vlijtseweg 230, 7317 AN APELDOORN
Tel.: 055-357 5500 / Fax: 055-357 55 09
E-mail: info@silverjet.nl / www.silverjet.nl

Silverjet Vakanties is lid van IATA
(International Air Transport Association).
IATA deelnemersnummer 57 2 1252 5
ANVR deelnemersnummer 4213
SGR deelnemersnummer 2686

COPYRIGHT Silverjet Vakanties
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gege-
vensbestand zonder schriftelijke toestemming van Silverjet 
Vakanties. Voor alle aanbiedingen, de gewenste reisduur en de 
juiste prijs vraag uw reisadviseur of kijk op www.silverjet.nl.
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