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WINTERZON

Reisjournalist Sander Groen blikt terug op de evolutie 
van e interse op ar vakantie aan e oele ĳ e van 
Europa.

ice is e eest ritse sta  van rankrĳk  ei b rge ees
ter Christian Estrosi onlangs. Er staat een kloeke neogo-
tisc e Anglicaanse kerk  e pro inente en kilo eters
lange stran bo levar  eet e ro ena e es Anglais  
en op de chique heuvel van Cimiez staat een enorm wit-
marmeren standbeeld van koningin Victoria die door vier 
jonge Françaises wordt overladen met bloemen. 
Het staat in de tuin voor het voormalige hotel Excelsior 

gina alace  at speciaal voor aar er  gebo  e 
Britse vorstin verbleef er in haar nadagen meermaals 
maandenlang en checkte dan steevast in onder de schuil-
naam Lady Balmoral. 

ie poging o  on er e ra ar te blĳven as ta elĳk al
slac tig  aange ien e koningin e co plete estvle gel 
met zeventig kamers afhuurde en arriveerde per konink-
lĳke trein et een o o ing van on er  an  on er ie 
een regiment Schotse doedelzakspelers in kilts en een
 o ĳn In iase bo es et t lban en

It s nice in ice  sc ree  Victoria naar is  Ter ĳl vriesko
en regen et t islan  teister e  as et ier aan e 

ranse ivi ra roog en s btropisc  e vorstin ver-
plaatste zich door de stad op een uit Engeland meege-
brac te e el  eel e aal oe en it aan be elaars en 

inkel e volgens e overlevering bĳ aison A er  een 
bonbonnni re van een c ocolaterie  ie e e ank ĳ e 
Victoriaanse goe ke ring nog altĳ  bestaat  In Victoria s 
koninklĳke kiel og toog een stoet van vorsten  prinsen  
presidenten en aristocraten naar Nice. Ook de Britse ko-
ningen ar  II en eorge V vier en er vakantie  net als 
Winston Churchill en de Belgische koning Leopold II. 

e k nst van et over interen

Tegen et n e si cle as ice et stip ropa s avorie-
te interbeste ing  ank ĳ een itsteken e spoorver-
bin ing  et e l e e iterrann e press  alias 

e Train le  r e e reis aar een et aal  volg e 
aarna e gegoe e b rgerĳ  es ivernants  er en

ze genoemd; de overwinteraars. En die moesten allemaal 
ergens on ergebrac t or en  at lei e tot een onge-
breidelde en competitieve bouwwoede – vandaar al die 
suikertaarten van paleishotels aan de Promenade des An-
glais. Vanwege de cultuurhistorische waarde werd Nice
als et over interoor  aan e ivi ra  onlangs toege-
voeg  aan e erel er goe lĳst

Koningin Victoria zette de toon en verhief het overwin-
teren tot levensk nst  aar ee as e e egberei-
der voor de moderne varianten die gedurende de 20ste 
ee  opk a en en itein elĳk c l ineer en in interse 
volksver i ingen naar e Spaanse costa s  ort gal en 

arokko  ank ĳ voortvaren e to roperators en aantrek
kelĳke vliegtarieven as over interen bereikbaar ge or

en voor e ge one  an  o a  koningin Victoria et 
niet voor ogen  ĳ von  in aar tĳ  et casino van onte

arlo al een ver erpelĳk etablisse ent at naar en on-
guur uitziend volk aantrok.

Tĳ ens aar laatste be oek aan ice in  sc ree  Vic
toria in aar agboek  elaas  ĳn laatste rĳto r oor 

it nat rpara ĳs  at ik ongaarne verlaat  aar ik e 
er ie er jaar eer aan ec t  et tegen in keer ik ter g 
naar et onlo e noor en  ankbaar voor al at ik ier 

eb genoten  ice vin t  niet ter g in e e broc re  
aar el alige beste ingen als an arote  a eira o  
arrakes  aar et s inters een st k be aaglĳker is 
an in ollan  s volg et koninklĳke voorbeel  boek 

nog een eekje inter on bĳ  o  t ee  en nee  et er-
van. Victoria vindt het goed.

San er roen  reisjo rnalist
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Vlieg  en eisin or atie per beste ing   

Alge ene In or atie en Voor aar en  

Naast bovenstaand aanbod in deze zorgvuldig samengestelde brochure 

bie en ĳ  nog veel eer beste ingen en aanbo  op on e ebsite 

www. silverjet.nl

Ultiem genieten met Silverjet Vakanties.

nt ek e erel  van Silverjet Vakanties vol co ort  service en stĳl  Al bĳna   jaar selecteert ons iterst

pro essionele tea  alle vakantieon er elen tot in e kleinste etails  o at  orgeloos k nt genieten van  vakantie 

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

HET ERVAREN TEAM SILVERJET VAKANTIES
Silverjet Vakanties is al bĳna vĳ ent intig jaar specialist in et sa enstellen van 

nieke en l e k aliteitsvakanties en aar ĳn ĳ trots op  o ra   vakantie-

wensen in onze handen legt komt u in contact met onze ervaren Luxury Travel Con-

s ltants ie bĳ on ere  so s niet alle aagse ensen o etten in onbetaalbare 

herinneringen. Vanuit onze eigen passie voor reizen op het hoogste niveau denken 

ĳ et  ee en etten on e kennis in o   te a viseren  raag ver orgen ĳ  

gehele reis tot in het kleinste detail!

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

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

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

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

comfortabel en snel weer voor uw eigen voordeur af te zetten. Boekt u een vakantie 

in een o al o  resi ential S ite (o  gelĳk aar ig) an bie t Silverjet Vakanties 

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

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

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

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

gratis gebruik maken van een Executive Lounge. 

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

vertrekken an k nnen ĳ voor  et VI  entre Sc ip ol reserveren  cl siviteit 

ten top  ok voor e ter greis vana  e beste ing k nnen ĳ op veel l c t avens 

een ec tive o nge voor  reserveren voor e vaste (gere ceer e) prĳs van 

€ 25,- per persoon. 

Voor na ere etails ver ĳ en ĳ  naar e pagina s  en  van e e broc re

COMFORTABEL VLIEGEN & PRIVETRANSFERS
Uitgerust aankomen op uw bestemming is een goede start van uw vakantie. Een zo 

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

p nt een rec tstreekse vl c t van it A ster a  In e vliegin or atie pagina s 

ac terin e e broc re vin t  e oor ons eest aanbevolen vliegsc e a s en 

aken ĳ  attent op e ogelĳk e en van rei en op een stoel et eer been-

ruimte middels een “Vliegtip!”. 

Hier vindt u tevens een indicatie van de toeslagen voor deze stoel en voor vliegen in 

b siness class in ien e e opties voor  beste ing besc ikbaar ĳn  verigens 

betekent vliegen in business class binnen Europa meestal vliegen voorin het eco-

no  class ge eelte aarbĳ e i elste stoel in een rĳ van  leeg gelaten or t  

oe  ook vliegt  op e beste ing or t  per l e priv trans er et c a e r 

naar  otel  resort o  vakantievilla gebrac t

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

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

betrouwbare partner in zorgeloos reizen een ruim pakket aan zekerheden waar 

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

samengevat in de volgende 6 zekerheden.

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

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

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

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

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

e kosten iervoor nee t Silverjet Vakanties voor aar rekening

VEILIG & GEÏNSPECTEERD
Onze accommodaties worden met regelmaat bezocht en geïnspecteerd. 

U kunt er op vertrouwen dat onze selectie voldoet aan alle eisen 

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

van gi ne en ge on ei

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

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

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

er alles aan voor dit soort situaties versoepelde afspraken omtrent 

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

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

is veiliggesteld voor een eventueel faillissement van de organisator 

van ieder onderdeel van uw reis.

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

onze Luxury Travel Consultants en onze lokale vertegenwoordiging 

voor  klaar  s ook s nac ts en in et eeken

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

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

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

U hoeft alleen nog maar te genieten van het vooruitzicht op een exclusieve en compleet verzorgde vakantie.
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U vliegt vanaf de luchthaven die u zelf uitkiest en daar vertrekt u vanaf een plek waar

alleen  en  reisge elsc ap ko en  een grote groepen ensen bĳ elkaar  geen 

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

bĳko stig ei   oe t slec ts kort voor vertrek op e l c t aven aan e ig te ĳn

 bepaalt el  e vertrektĳ  o el voor e een  als voor e ter gvl c t en nat r

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

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

waarvan u zelf aangeeft wat u onderweg ter beschikking wilt hebben. 

o t  van een goe  glas ĳn  c a pagne  een bepaal  bier o  toc  liever van een 

risse versnapering   gee t voora  oor at  ensen ĳn en er or t inv lling 

aan gegeven.

orto  vliegen et a i ale privac  et alleen  eigen reisgenoten en volle-

ige e ibiliteit in alle acetten  at is ook Silverjet

ĳ bie en  in sa en erking et on er an ere on e gereno eer e partner 

Aero na ics rivate ets  o erne en l e jets voor  tot  personen  aar ee 

alle l c t avens snel en iter ate co ortabel bereikbaar ĳn  eker als  et 

eer ere personen reist o  e prĳs van vliegen et een rivate et  o aar ee

kunnen vallen. 

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

kĳken naar e ogelĳk e en

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

VLIEGEN ONDER 
HET GENOT 

VAN RUIMTE, 
LUXE EN 

EXCLUSIVITEIT
linkt  it als iek in e oren  

Dan past vliegen per Private Jet 
precies bij u!
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Aspire Lounge Schiphol

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

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

bieden u gratis toegang tot de Executive Lounges op deze luchthavens indien u

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

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

hapjes en diverse dagbladen. Tevens bevinden zich hier oplaadpunten voor uw mo-

biele telefoon of laptop.

EEN ONTSPANNEN 
START VAN 

UW VAKANTIE
Silverjet Vakanties doet er alles aan om uw reis zo comfortabel 
ogelĳk te laten verlopen  ierbĳ past een rela te start van  reis 

in een ontspannen en rustige omgeving.

eker ook in r kke perio es k nnen ĳ ons voorstellen at  voor 
aanvang van uw terugvlucht naar huis gebruik wilt maken van een 

lounge op de luchthaven. 

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

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

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

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

ĳ ra en  e e e tra service van arte aan

Een Silverjet vakantie,

comfortabel en ontspannen!

VOORDELIG 
RELAXEN IN 

DE LOUNGE VOOR 
UW TERUGREIS

Prima Vista Lounge Rotterdam Airport

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

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

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

Verblijf in de lounge
In  lo nge k nt  ic  a sl iten van e agelĳkse r kte en k nt  genieten van 

quality time met uw reisgezelschap. Eten en drinken is inbegrepen en het VIP cen-

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

uit een uitgebreid aanbod van internationale kranten en magazines. 

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

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

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

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

het vliegtuig in een luxe auto.

Exclusieve faciliteiten
Naast het uitgebreide food- en beverage aanbod biedt het VIP centre een groot 

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

service van XpresSpa en van de GASSAN personal shopping service en heeft u de 

besc ikking over een e cellent i  net erk  

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.  

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

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

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

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

on e r  Travel ons ltants  ĳ elpen  graag

Wij raden u deze exclusieve service van harte aan!

VIP CENTRE
SCHIPHOL

Start uw reis geheel ontspannen en in alle rust met de VIP service 
van Sc ip ol  e e service bie t  e eest e cl sieve anier 

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

Het VIP Centre ademt het Nederlands erfgoed en design. 
e internationaal gereno eer e ont erpst io 

van arcel an ers na  et interie r voor ĳn rekening  
Gasten van het VIP centre ervaren de Nederlandse cultuur en 
gesc ie enis et iconisc  esign  sc il er  en k nst erken 

ie istorisc  an el e en aags ĳn  
Ie ere s ite kreeg ĳn eigen s eer o  t e a
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TRAVEL YOUR STYLE

In e e broc re vin t  bĳ ie er orgv l ig gese-

lecteerd hotel op een bestemming één of meerdere

t e a s o   i elĳk te aken voor ie e e otels

vooral gesc ikt ĳn  

ĳ ver ĳ en  ook graag naar e sectie Travel o r

St le  op www.silverjet.nl. aar vin t  e otels 

resorts op thema en doelgroep geordend met aanvul-

len e in or atie over ogelĳke t e a aanbie ingen

ACTIVE
Voor een itgebalanceer e i  van genieten  actie en 

avontuur. Active staat voor hotels en resorts met de 

allerbeste sport aciliteiten  op et lan  en vaak ook op 

het water. 

ADULTS ONLY
ven e volle ige oc s op alit  ti e  et elkaar

In a lts onl  otels or t r st gecre er  oor et

anteren van een ini  lee tĳ  Veelal betekent

it at gasten vana   jaar elko  ĳn  so s oplo-

pen  tot  jaar  e resta rants  Spa en overige voor-

ieningen ĳn ierop ingeric t

ALL-INCLUSIVE
it is orgeloos vakantie vieren  Voora  eten aar  

aan toe bent a itgaven en eerlĳk voor e kin eren 

die hun eigen pad kunnen kiezen. Geniet van uitsteken-

e aaltĳ en in geselecteer e resta rants  snacks en 

rankjes  ok ĳn e eeste aciliteiten onbeperkt in-

begrepen.

BOUTIQUE
leinsc alige  s eervolle otels et een persoon

lĳke service   ervaart een intie e s eer en belee t

et o e a a  ro  o e  gevoel  

e een oekt absol te r st in een o geving van itte stran en

Voor een an er is een a ilie otel et veel sportieve activiteiten en een itsteken e ki scl b  e beste ke e

ĳ elpen  op eg oor aan e otels it on e collectie t e a s toe te kennen

o k nt  ltie  gaan genieten op een anier ie bĳ  en  reisge elsc ap past

Vaak ĳn e e bo ti e otels gevestig  op in bĳ on-

ere locaties en gebo en  e e ĳn bĳvoorbeel  ge-

vestig  in eren i en  kasteeltjes en kloosters et 

een authentieke uitstraling. 

CITY
Luxe hotels die stuk voor stuk beantwoorden aan de 

wensen van de veeleisende reiziger: omgeven door 

prac tige c lt r  rĳke istorie  een leven ig en geva-

rieer  itgaansleven en itgebrei e ogelĳk e en o  

te shoppen.

CULINAIR
In e e otels is et ltie  genieten van ne ining  

o  go r etresta rants  e otels en resorts et it 

thema genieten vaak internationale faam omdat het 

resta rant verbon en is aan een ic elin sterrenkok  

Voeg de unieke ervaring van een bezoek aan een topni-

vea  ic elin sterrenresta rant toe aan  vakantie

DESIGN
e lie ebber van esign geniet van e arc itect r 

en inrichting van écht onderscheidende hotels met 

een tren  look  oor een i  van a t enticiteit en

o ern is e stĳl op n inst it on erlĳk te noe en

Veelal met de signatuur van een bekende designer en 

so s el s et een bĳ on ere k nstcollectie  

FAMILY
 geniet pas als  kin eren genieten  bĳ voorke r in 

een veilige o geving  ĳ resorts et it t e a vin t  

speciale faciliteiten zoals een kinderzwembad en een

ki scl b  et s pervisie  Veelal ĳn er nog eer voor-

ieningen oals kin erresta rants en en s  a i-

lieka ers o  s ites en prĳsvoor elen

GOLF
otels en resorts et  opti ale gol aciliteiten  o el

voor beginnen e gol ers als veeleisen e spelers  e 

golfbaan behoort tot het hotel of ligt direct in de buurt 

en bevindt zich veelal in een schitterende omgeving. 

HERITAGE
Vervlogen tĳ en erleven in klassieke gebo en it

vorige ee en et e gran e r van eleer   verblĳ t

in voor alige palei en o  i en van rĳke kooplie en

so s klassieke (koloniale) otels ie al ecennia lang

tot e gran e a es  van een sta  or en gereken

en erel beroe  ĳn

HIDEAWAY
e naa  verklapt et al  it ĳn acco o aties et 

een nieke  versc olen ligging aar e r st van el

sprekend is en de natuur een heilzame werking heeft.

Ver on er  over e r i te en stilte  ie in e i ige

hectische wereld zo zeldzaam is geworden.

HONEYMOON
Onze aanbevolen honeymoon-hotels herkent u aan een 

eigen one oon icoontje  en collectie van s eer

volle  ro antisc e otels op onvergetelĳke beste in-

gen  aar ĳ vele aantrekkelĳke e tra s o  spectac lai-

re kortingen voor u als pasgehuwden hebben geregeld.

WELLNESS
el ĳn is een l e it e o e erel  ie ĳ tegen-

oor ig eer volle ig o ar en  el s voor iegenen

on er interesse in tra itionele o  ltra o erne Spa s

is een verblĳ  in een ellnessresort eer e oeite

waard. Al is het alleen maar voor een weldadige mas-

sage na een lange vlucht.
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DE SILVERJET COLLECTIE

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

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

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

in k nnen ĳ  e alle aal van arte aanbevelen  

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

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

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

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

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

Speciaal aanbevolen

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

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

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

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

samenstellen.

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

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

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

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

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

orgen ĳ  e e voor  ĳ  laten e ra to  voor over ogelĳ k  an e volgen e 

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

Luxury Travel Consultants adviseren u graag.

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

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

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

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

eigen vervoer essentieel is  e e otels ĳ n erkenbaar aan et e icoontje

ent  op oek naar e ltie e elĳ ksreis  e otels ie bĳ  itstek gesc ikt ĳ n 

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

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

aantrekkelĳ ke voor elen speciaal voor  als pasge en

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

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

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

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

ea ing otels o  t e orl

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

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

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

historische landhuizen tot afgelegen privé-eilanden.

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

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

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

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

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

on ere arc itect r  r ĳ n aar lie st  ona ankelĳ ke esign otels ver eel  

over  lan en erel ĳ 

KAMERBEZETTINGEN
ĳ  ie ere otelbesc rĳ ving vin t  on er et t ssenkopje acco o atie  et to

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

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

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

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

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

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

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

ale be ettings ogelĳ k ei

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

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

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

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

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

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

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

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

die een speciaal plekje in ons hart hebben veroverd.
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INDICATIE- EN VARIABELE PRIJZEN
et  alle  in  e e  broc re  opgeno en  otels  en  resorts  ebben  ĳ  e sc erpst

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

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

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

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

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

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

acco o atie

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

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

sa engestel   (j ni  )   Variabele  prĳ en   oals ree s  ger i e  tĳ   in  gebr ik  in

e  l c tvaart   ĳn  ook  bĳ  otels  en resorts  aan  een  op ars  be ig   et  betekent at

prĳ en  ct eren a ankelĳk  van  vraag  en  aanbo   tĳ s r  tot  aan  vertrek  

perio e van verblĳ belangrĳke evene enten  onver ac te gebe rtenissen o   

an ere  criteria   at  aakt  et  voor    als  cons ent  niet altĳ  even  in ic telĳk

aar    k nt  er  ook  vaak    voor eel  ee  oen

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

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

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

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

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

bel ver el  en ĳn in e prĳ en eebereken

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

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

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

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

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

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

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

cr ises en acco o aties

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
Ac terin e e broc re p bliceren ĳ voor alle beste ingen vlieg  en reisin or

atiepagina s et een selectie van e beste vliegverbin ingen  In e eerste kolo

van it over ic t staat e l c tvaart aatsc appĳ aarop ĳ on e in icatieprĳ en

ebben gebaseer  it oe t niet altĳ  e voor eligste optie te ĳn  ant er is ook

rekening ge o en et e eest co ortabele ogelĳk ei  van it A ster a

aar el in e voor eligste boekingsklasse  oc t op et o ent van  boeking

e voor eligste klasse ĳn volgeboekt op e oor  ge enste reis at  an ver oogt

it nat rlĳk e reisso  An er ĳ s intro ceren e aatsc appĳen in e loop

van et jaar regel atig actietarieven aar oor e prĳ en so s lager itvallen

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

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

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

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

naar on e ebsite en laat  verrassen  silverjet nl

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

ieron er tonen   k nt e bestellen via silverjet nl o  tele onisc  via on e 

r  Travel ons ltants  Tel  (   )

VERRE REIZEN
In e e broc re bie en ĳ  on e orgv l ig geselecteer e acco o aties b i-

ten ropa aan

MIDDEN OOSTEN
ierin ebben ĳ e ooiste acco o aties in et i en osten opgeno en 

oals  van Silverjet Vakanties ag ver ac ten

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

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

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

aa pleeg e e broc re voor  e  pe itie  en ac tcr ise en ervaar e 

cr ise van  leven

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

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

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

a snel naar on e ebsite en laat  verrassen  www.silverjet.nl
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Silverjet Vakanties eet oe belangrĳ k et is at ver ac tingen or en aarge

aakt  ĳ  anticiperen op et verlangen o  r aa  te genieten van e vakantie  

e begrĳ pen alle aal at er iets oet gebe ren o  te voorko en at e aar e op

ar t  aar e illen et rei en er niet voor laten  aaro  voegt Silverjet Vakan

ties iets t e  n e issie o  een oge ate van service  co ort  l e  k aliteit 

en  e ibiliteit te bie en  brei en e it et et oel o  ook op r aa ei  te 

e celleren  e noe en et r aa  genieten  at e e orie van een vakantie op 

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

te rei en  eten ĳ  bĳ  Silverjet Vakanties at et kan  

SILVERJET VAKANTIES COMPENSEERT 
DE CO2 UITSTOOT VOOR IEDERE PASSAGIER 

m.i.v. 1 november via GreenSeat!

reenSeat investeert  oor i el van e bĳ rage  in r

zame energie projecten die zorgen dat de hoeveelheid uit-

stoot Co2 op een andere plek wordt beperkt. 

oor e o  co pensatieprojecten or t e itstoot ter plaatse ver in er  oor 

bĳ voorbeel  et plaatsen van in olens in In ia o  oor is o ens in ont ik

kelingslanden toegang te verlenen tot schone energie. 

In A rika or t er ge erkt aan biogasinstallaties voor ge innen et een boer erĳ  

r or t een biogasinstallatie gebo  op et lan  van et ge in  e est van et 

eigen vee or t ver a el  en opgegeten  oor bacteri n  aar oor biogas ont

staat  it gas or t naar et aangren en e is gelei  et gas levert vol oen e 

op voor een kooktoestel en een lamp. 

o orgen ĳ  er sa en voor at e oeveel ei  o  in e erel  niet toenee t en 

de leefomgeving van lokale huishoudens wordt verbeterd. 

ĳ na alle otels in e e broc re o en ic  be ig et r aa ei  et ĳ  oor 

gebr ik te aken van groene stroo  en an ere energiebronnen  et ĳ  oor ver

spilling van voedsel en water tegen te gaan.  

Voor ie ere passagier ie bĳ  ons een reis boekt  staan ĳ  

een bĳ rage a  aan e organisatie st iggit  ĳ  etten ic  

in o  op grote sc aal e aar e te vergroenen  o at e 

erel ĳ e te perat rstĳ ging on er e  gra en blĳ t  

Silverjet Vakanties raagt eraan bĳ  at en ook in e toeko st sc itteren e 

plekken op aar e kan be oeken  ei en is van alle tĳ en en oe ooi is et als e 

at  al genieten  o r aa  ogelĳ k k nnen oen  

EXTRA AANDACHT VOOR HOTELS 
DIE UITZONDERLIJK PRESTEREN

n e volgen e stap is at e otels ie it on erlĳ k presteren op et gebie  van 

r aa ei  in et onnetje etten  o or t et selecteren van e acco o

atie ie et beste aansl it bĳ  e ver ac tingen nog akkelĳ ker  In e e broc re 

ĳ n e e otels erkenbaar aan

DUURZAAM 
GENIETEN

met Silverjet Vakanties
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SPANJE

Van e renee n in et noor en  estelĳk langs 

e ol  van iskaje tot e itgestrekte Atlantisc e 

ceaan en i elĳk tot e onnige k st van e 

i ellan se ee  beslaat Spanje et lee en

eel van et Iberisc  sc iereilan  aarvan voor 

ort gal een lange  s alle strook in et esten 

overblĳ t  

Spanje be oort elis aar tot et ropese vas

telan  aar et ee t ic  in istorisc  op ic t 

ona ankelĳk van e rest van ropa ont ikkel  

e oorse invasies in e e ee  van it oor

A rika ebben e Spaanse c lt r en tra ities een 

speciaal tintje gegeven  at nog stee s erkbaar is  

egionaal ge ien is et lan  niette in sterk ver

eel  r ĳn versc illen e al  a tono e gebie en 

in et noor en  aaron er ataloni  askenlan  en 

alici  et elk een eigen taal  

a eten lt  el en tele rgestel  or en  

it eten in Spanje is altĳ  eer een eest  lke 

regio kent ĳn eigen c linaire oogstan jes  van 

verse visgerec ten it et noor en tot ge rige 

rĳstsc otels it et oosten  van e gerooster e 

gerec ten it i en Spanje tot e alse a  en 

gebakken vis it et i en  n altĳ  is er een lokale 

ĳn ie er pri a bĳ past  

Van ege et kli aat bie en in e inter aan en 

vooral e voor e estk st van est A rika gelegen 

anarisc e ilan en en et i elĳke k stgebie  

langs e osta el Sol ic  als aantrekkelĳke 

beste ingen aan

CANARISCHE EILANDEN
e onovergoten stran en van e anarisc e 

ilan en oe enen al jaren een enor e aantrek

kingskrac t it  et op erkelĳke van e e arc ipel 

is at elk eilan  ĳn speci eke eigensc appen en 

ken erken ee t  

at gel t vooral voor et v lkanisc e eilan  

an arote  at eer an  v lkanen en  

kraters kent  In et nationale park Ti an a a krĳgt 

 een goe  beel  van it nieke aanlan sc ap  

ertevent ra ligt slec ts  k  it e A rikaanse 

k st  aar oor et lan sc ap oestĳnac tig

aan oet  et ee t et grootste aantal kilo eters 

an stran  van alle eilan en en is van ege e 

il e passaat in  eer gelie  bĳ s r ers  

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

tot l e resort  van binnenlan  tot r kke ba plaats  Spanje bie t een sc atka er aan ogelijk e en 

voor alle onaanbi ers  atersport anaten en gol ie ebbers

ran anaria bie t niet alleen sc itteren e stran en 

en et ele jaar een il  kli aat  aar ook een 

verrassen  binnenlan  et prac tig nat rsc oon  

Teneri e or t el et eilan  van e lente genoe

et is et grootste en eest tropisc e eilan  van 

e arc ipel en or t ge o ineer  oor e v lkaan 

e Tei e  ie et eilan  ĳn vr c tbare gron  gee t  

Van oorsprong ee t Teneri e arte stran en  

Tegen oor ig ĳn er ook arti ci le itte stran en

COSTA BLANCA & VALENCIA
Valencia is e op t ee na grootste Spaanse sta  

en oet a be iens aar ig e en niet on er voor 

an ere grote ste en  et ĳn  k  aan etspa en 

is e e sta  iter ate gesc ikt o  per ets te 

verkennen  e osta lanca is van o s er een 

beste ing et br isen e  leven ige ba plaatsen  

bo levar s en een r k itgaansleven

COSTA DEL SOL & ANDALUSIË
In et i en van Spanje ligt e regio An al si  

et tallo e pop laire stran beste ingen langs 

e osta el Sol ( et laga als belangrĳkste 

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

prac tige ste en als laga  Sevilla  rana a en 

r oba ie  per ra to k nt verkennen  oor 

et g nstige kli aat kent e osta el Sol aar 

lie st  onnige agen per jaar  Aan e osta el 

Sol is gol en  et in e o geving r i   gol banen  

een van e belangrĳkste sporten

HOTELVOORZIENINGEN
p e anarisc e ilan en en aan e osta el 

Sol k nnen  kin eren ge oonlĳk gratis gebr ik 

aken van e ki scl bs ( ie aan e osta el Sol 

ĳn alleen in e vakantieperio en geopen )  In e 

eeste gevallen ĳn ook e niet ge otoriseer e 

atersporten en e lan sporten gratis ( v  

tennissen in e avon ren bĳ verlic ting)  

e otoriseer e atersporten en bab sitting 

ĳn tegen betaling  ok anneer  gebr ik ilt 

aken van e ellness aciliteiten is it in e 

eeste gevallen tegen betaling  it on eringen op 

bovenstaan e regels vin t  bĳ e besc rĳvingen 

van e betre en e otels en resorts  e open

stelling van e bĳ e otelbesc rĳvingen genoe e 

resta rants is veelal sei oengebon en  niet alle 

resta rants ĳn et ge ele jaar an el agelĳks 

geopen  

FRANKRIJK

PORTUGAL

ALGERIJE

MAROKKO

Costa Brava

Costa del Sol

Co
st

a 
Bl

an
ca

Costa de

  la Luz

Mallorca

Ibiza

Menorca

Gran Canaria

Fuerte-
ventura

Tenerife

Lanzarote

La
Gomera

CANARISCHE 
EILANDEN

BALEAREN

Sevilla

Valencia   

Málaga

Barcelona

MADRID

Bilbao

Alicante
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GRAN CANARIA

ran anaria  eilan  et een s rpl s aan vakantiegenoegens voor een l e verblij  en eilan  ook et vele versc illen e ge ic ten 

et een r ig en verrassen  binnenlan  inlan sc appen  sc itteren e stran en en et ele jaar oor een il  kli aat

AUTOHUUR

e otels op ran anaria bie en ĳ aan incl sie  

priv trans ers  In plaats iervan k nt  ook kie en 

voor een ra to o  voor een paar agen a to r 

o  tal van agtoc ten in e raaie o geving te 

aken

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP GRAN CANARIA HEBBEN VOORAL 

HET PALM BEACH EN HET HOTEL FARO, 

A LOPESAN COLLECTION, ONS HART GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA’S 21-23.

Al op een paar  kilo eter it e k st tre t  op ran 

anaria volop stille ennenbossen  kale oestĳn

ac tige gebie en en plotsklaps nevelige ellingen 

vol varens en bloe en  

e eeste be oekers van et eilan  ko en alleen 

in as al as o at e l c t aven ier ligt en at 

is eigenlĳk ja er  as al as is een ge el ige 

oo sta  ie et be oeken eer an aar  is  iet 

voor niets selecteer en ĳ ier an ook een ĳn 

otel  et raaie Santa atalina  a o al i ea a

Ter ĳl in  in et binnenlan  et gevoel bekr ipt 

at ier e tĳ  ee t stilgestaan  is aan e i k st 

van et eilan  e toeristenin strie vrĳ el onop

o elĳk in be eging  Vooral e plaatsen la a 

el Ingl s en aspalo as ĳn e a gelopen 

ecennia itgegroei  tot are vakantie etropolen

 vin t er grote  o erne inkelcentra  aar 

ook iverse inkeltjes voor so venirs o  lokale 

specialiteiten  n nat rlĳk een ontelbare oe

veel ei  resta rants  bars en iscot eken  p e 

itgestrekte pro ena es  bo levar s en in e 

inkelstraten eerst altĳ  een ge ellige r kte  

In et art van la a el Ingl s ko en ĳ voor et 

a lts onl  o e ia S ites  Spa  it esign otel 

bie t een a e bene en  panora isc  it ic t over 

e oceaan en e inen vana  et akresta rant

ĳ aspalo as ligt et nieke inlan sc ap 

nas e aspalo as  in eite een st kje Sa ara  

e in  speelt ĳn spel et et an  aar oor e 

inen contin e van vor  veran eren en aaro  

ook el e an elen e inen  or en genoe  

et is een bĳ on er en besc er  nat rgebie

In aspalo as selecteer en ĳ et ver ĳn e 

esign otel al  eac  en et e cl sieve bo ti e 

otel ran  otel esi encia  Tevens vin t  ier 

et otel aro  a opesan ollection otel  at ic  

vooral ric t op vol assenen en irect naast e 

v rtoren ligt

Aan e nabĳgelegen osta eloneras k nt  een 

ke e aken it et o erne en kin vrien elĳke 

Lopesan Baobab Resort, het fraaie Lopesan Costa 

eloneras esort et koloniale arc itect r en et 

in tra itioneel anarisc e stĳl opgetrokken opesan 

Villa el on e esort  

Las Palmas

Maspalomas
Meloneras

Bohemia
Suites

Palm Beach

Lopesan
Costa Meloneras

Residencia

Lopesan
 Villa del Conde

Lopesan Baobab

Santa
Catalina

   Faro
Lopesan

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

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag

Maspalomas
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as al as  ran anaria  SPANJE

SANTA CATALINA, A ROYAL HIDEAWAY
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Junior Suite

en istorisc  otel in een roo o geving  Al r i   jaar is et Santa 

atalina  a o al i ea a  otel een bevoorrec te get ige van e gesc ie enis 

van et eilan  ran anaria  en otel in klassieke stĳl aar e cl siviteit en 

k aliteit een n a enteel on er eel ĳn van een gastgeric te loso e en 

aar  k nt genieten van e eest o erne iensten en aciliteiten  ank ĳ 

e ligging naast et raaie ora as ark en op een paar in ten van et ĳne 

an  van la a e las anteras  ee t et otel een per ecte locatie o  alle 

etails te ont ekken ie e sta  as al as koestert  en verblĳ  in it otel 

et gran e r  aar vele beroe e en  ree s voorgingen  laat ic  iteraar  

itsteken  co bineren et een vakantie in een van on e e cl sieve otels in 

et i en van  et eilan  e l c t aven van as al as ligt op ca   k

FACILITEITEN
ĳ et binnengaan van it ajest e e gebo  proe t  al e  jaar istorie   

et ĳn oge pla on s  kroonl c ters en per ect geresta reer e k nst erken  

et otel ee t een kleine  elegante receptie  e lobb  bar is e i eale plek o  

te genieten van een eerlĳke ko e o  cocktail  et otel ee t rie e ba en  

et oo e ba  a arote is e plek o  te genieten o ring  oor een t in 

et pal bo en en e a arote ool ar  e Alis roo top ar (vana   

r toegankelĳk voor alle gasten) en e Alis in nit  pool  a lts onl  en alleen 

toegankelĳk voor e gasten ie verblĳven in een ( nior) S ite  ier ee t  

et beste it ic t over e sta   ee en e pool conci rge voor iet  van e 

eerlĳkste cocktails  ok is er nog et ver ar e rot erapie ba  in e 

ellness  vrĳ toegankelĳk voor e gasten in nior S ite en S ite en tegen een 

gere ceer  tarie  voor e overige gasten  et ellnesscenter besc ikt ver er 

over versc illen e b bbelba en   soorten sa na s  een sensatie o c e circ it  

ĳs onteinen  een rigi ari  en een cal ari  ro essioneel tnesscentr  

naast e ellness en een o erne openl c t tnessr i te op e roo top Alis  

alleen toegankelĳk voor gasten in een nior S ite en S ite  e ver orging is 

op basis van logies ontbĳt  al pension is ook ogelĳk et l nc  o  iner  et 

ontbĳt (b etvor ) or t geserveer  in resta rant ora as  nc  en iner 

voor al pensiongasten is ogelĳk in resta rant o eg ita  en bĳ r kte 

ook in resta rant a arote  ok k nt  eer e cl sie  ineren in et et een 

ic elin ster bekroon e resta rant oe as  oo service ogelĳk

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ĳn klassiek  elegant en l e s ingeric t en 

itger st et aircon itioning  i  tv  kl isje  inibar (tegen betaling)  ko e

t ee et aciliteiten  So ige ka ers ebben een balkon o  terras et it ic t 

op e sta  ee ic t  t in ic t o  ic t op e otelgalerĳen  a ka er et 

regen o c e en aar roger  ba jassen en slippers  So ige ka ers ebben 

een apart esignba

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  elegant ingeric t et open plan 

ba ka er  So s et balkon o  terras et it ic t op e sta  otelgalerĳen 

o  e t in  Tevens te boeken als 3 persoonskamer (ca   ) o  als Deluxe 

Superior Kamer  et in e ba ka er een apart esignba

Junior Suite (ca    a   pers )  r i ere ka er et itge eelte  pen 

plan ba ka er et regen o c e en so s et apart esignba  een balkon 

o  terras  VI service

Suite (ca    a   pers )  aparte oonka er et slaapbank  pen plan 

ba ka er et regen o c e en esignba  So s et rans balkon  VI service

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

e l c t aven

Kamert pe nov jan feb mrt apr

el e a er 

el e S perior a er

nior S ite

S ite

Long Stay   korting bĳ in  nac ten verblĳ  van  t  

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en  

in ien geboekt voor  

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension en gala iners 

ron  kerst en o   nie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

https://www.silverjet.nl/overzicht-lijst?term=santa+catalina
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SPANJE  ran anaria  la a el Ingles

BOHEMIA SUITES & SPA
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

� � � � �   

Junior Suite Zeezicht

Foto bijschrift

et ac t ver iepingen oge esign otel o e ia S ites  Spa is een s aakvolle 

oase i en in la a el Ingl s en co bineert l e et een leven ige o geving  

et a lts onl  otel is et na e gesc ikt voor ree in e  people  en een 

tren  p bliek at van et leven geniet op ie er nivea  et ĳne stran  ligt op 

ca    en e l c t aven op ca   k  a stan

FACILITEITEN
In e intie e t in bevin en ic  t ee besc ei en e ba en  aarvan  

ver ar  en een jac i o ring  oor terrassen et ligbe en en parasols  

In e ellness (tegen betaling) is er b iten een ver ar  o t ater e ba  

en een ver ar e irlpool  innen vin t  een inse sa na  biosa na  

stoo ba  ĳs ontein en belevenis o c es  en atercirc it (vitalit  pool) en een 

 tnessr i te  Ver er is er e ogelĳk ei  voor versc illen e assages  

sc oon ei s  en lic aa sbe an elingen

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

oo A plan k nt  el  kie en voor een l nc  o  iner van  r tot 

 r in alle resta rants   et   la carte resta rant et terras serveert 

creatieve  e iterrane gerec ten en is gelegen op e bovenste ver ieping  et 

is geopen  voor ontbĳt en iner  et bie t een a e bene en  panora isc  

it ic t over e oceaan en e inen van aspalo as aan e ene kant en e 

bergen aan e an ere kant  e Atelier cocktailbar et live iek en s is 

e per ecte plek voor een prac tige onson ergang  aast et e ba  ligt 

e Sa re oolbar aar  terec t k nt voor een laat ontbĳt  k nt l nc en en 

genieten van tropisc e cocktails  r is rs roo service besc ikbaar

ACCOMMODATIE
e  elegante en s eervolle  o ern ingeric te ka ers en s ites ĳn ont orpen 

in ar e nat rlĳke kle ren et a onie o ten vloeren en olĳ o ten 

e belen  e ka ers besc ikken over aircon itioning   tv  kl isje  inibar 

en i  a ka er et o c e  aar roger  ba jassen en slippers  asten 

ontvangen een eigen tablet et  i verbin ing o  ook b iten et otel te 

gebr iken

Deluxe Kamer (ca    a   vol )  co ortabele ka er et it ic t op e 

t in o  et ge eeltelĳk ee ic t  a ka er et regen o c e  

elegen op e lagere ver iepingen ( )  ok boekbaar et zeezicht

Studio Deluxe (ca    a   vol )  r i ere ka er gelegen op e e 

ver ieping et eensi ebe  en so abe  a ka er et ba  Ver er ke ken 

et kookplaat  vaat asser  ĳskast  oven en agnetron

Studio Suite (ca    a   vol )  r i ere ka er gelegen op e e o  e 

ver ieping et eensi ebe  en so abe  a ka er et regen o c e  Ver er 

ke ken et kookplaat  vaat asser  ĳskast  oven en agnetron  alkon o  terras

Junior Suite (ca    a   vol )  o erne open plan ka er ( e t  e 

ver ieping) et ver ĳn  interie r  espressoapparaat en inloopkast  igbe  op 

et balkon  et it ic t over e t in  ok boekbaar et zeezicht.

Corner Junior Suite (ca    a   vol )  kle rige ka er gelegen op e e  

e o  e ver ieping et t ee balkons en ba ka er et o c e en apart toilet  

Ver er een gastentoilet en een vrĳstaan  ba

Sky Suite (ca    a   vol )  stĳlvolle en r i ere s ite et oonka er 

en slaapka er  gelegen op e e o  e ver ieping  a ka er et o c e en 

ba  T ee balkons et ee  o  in ic t  

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

e l c t aven

Kamert pe nov jan feb mrt apr

el e a er 

el e a er ee ic t

nior S ite

nior S ite ee ic t

Gratis nachten   bĳ verblĳ  van  t   en van  t   in een 

nior S ite en nior S ite ee ic t

Honeymoon     toegang tot Spa (  in) voor  personen  

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension en gala iners 

ron  kerst en o   nie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/bohemia-suites/gran-canaria/canarische-eilanden
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aspalo as  ran anaria  SPANJE

FARO, A LOPESAN COLLECTION HOTEL
DESIGN

� � � � �   

Deluxe View

e naa  van otel aro  a opesan ollection otel is a gelei  van e iconisc e 

v rtoren ( aro) van aspalo as in et i en van ran anaria  ie op slec ts 

een steen orp a stan  van et otel ligt  ank ĳ e itsteken e locatie aan e 

k st en op korte a stan  van et i elĳke ein e van et stran  van aspalo as  

bie t et otel een prac tig it ic t op et bĳ on ere inlan sc ap  e oceaan 

en et stran  aarvan et go en an  ic  el  k  itstrekt ric ting la a 

el Ingl s  et otel et ver ĳn e arc itect r in o erne stĳl  kent een 

aangena e kos opolitisc e s eer en ee t een elegant en o ern interie r  e 

l c t aven van ran anaria ligt op ca   k  a stan  

FACILITEITEN
et otel besc ikt over een oet ater e ba  o geven oor parasols en 

ligbe en  it ver ar bare e ba  is itger st et een toegangs elling 

voor ensen et beperkte obiliteit  ok is er een tnessr i te en ĳn 

er in e o geving van et otel sporten als s r en  tennis en paar rĳ en te 

beoe enen  In e irecte o geving ĳn er versc illen e gol banen  egel atig 

live entertain ent

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  al pension is ogelĳk  In et 

cean et resta rant geniet  van een itgebrei  ontbĳtb et en tĳ ens 

et iner or en o el internationale als regionale specialiteiten geserveer  

Ie ere avon  is er een t e ab et  et is tevens ogelĳk (tegen een toeslag) te 

l nc en in et  la carte resta rant  bar ri o  ier k nt  kie en it een r i  

gastrono isc  aanbo  alsook eerlĳke cocktails en an ere rankjes  e lobb  

aro bar et een ontspannen at os eer is e per ecte plek voor een eerlĳk 

rankje  al an niet in e open l c t  

   

ACCOMMODATIE
e  r i e  co ortabele ka ers en j nior s ites et o erne  nc

tionele inric ting besc ikken alle over een t eepersoonsbe  sc rĳ ta el  air

con itioning  s art tv  aterkoker en espresso apparaat  Ver er i  inibar 

en kl isje (alle tegen betaling)  pen ba ka er et o c e  aar roger en 

ba jassen  Ver er ge e bileer  balkon

Superior Kamer (ca    a   pers )  i entiek aan e el e a er et 

ĳ ee ic t o  v rtoren ic t ( e tot en et e ver ieping)  o  et in ic t o   

et it ic t op e eloneras Aven e ( e en e ver ieping)  

Superior View Kamer (ca    a   pers )  et t in  ee  en e ba ic t

Junior Suite (ca    a   pers )  elegante en co ortabel ingeric te 

open plan s ite et oon  en slaapge eelte  i  balkon et  ligbe en en 

ee ic t

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

e l c t aven

Kamert pe nov jan feb mrt apr

S perior a er 

S perior Vie  a er 

nior S ite 

                

Long Stay   korting bĳ in  nac ten verblĳ  van  t  

Seniorenkorting   bĳ  jaar o  o er

Vroegboekkorting   bĳ aanko st op  t   in ien geboekt voor  

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  aanbie ingen  toeslagen al pension en gala iners ron  

erst en  en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT RESORT IS IDEAAL VANWEGE DE DIRECTE LIGGING AAN HET STRAND, 

ZIJN FRAAIE UITZICHTEN OVER DE KUSTLIJN EN DE GEWELDIGE 

PERSOONLIJKE SERVICE.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/faro-lopesan-collection-hotel/gran-canaria/canarische-eilanden
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SPANJE  ran anaria  aspalo as

PALM BEACH
DESIGN

� � � � �

Tweepersoonskamer

et al  eac  otel ee t een eer an itsteken e rep tatie  een ver ĳn e 

ke ken en vele ter gkeren e tevre en gasten  ank ĳ e bĳ on ere 

kle renco binaties en e retro inric ting it e jaren  be oort it otel tot e 

esign otelgroep  e arc itect Alberto into co bineer e een ris en kle rrĳk 

interie r op eigen ĳ e et e ron e vor  van et gebo  al  eac  ee t 

een elegante  s eervolle ligging i en in een oase van pal bo en in et i en 

van et eilan  Van ege e nieke at os eer  e cellente service en ligging is it 

otel een itsteken e ke e o  vakantie te vieren  et stran  en e beroe e 

inen en v rtoren van aspalo as liggen op korte a stan  van et otel (ca  

 )  e l c t aven van ran anaria ligt op  k  a stan  en e oo sta  as 

al as et ĳn istorisc e centr  op ca   k

FACILITEITEN
et otel ee t een r i e lic te al et atri  receptier i te  inkeltjes  

internet oek en itgelegen ei  In e eel erige t in liggen een ver ar  

e ba  en een a lts onl  e ba  o geven oor een terras et ligbe en 

en parasols  Voor e jongste gasten is er e epes i s l b (  jaar) et 

on er an ere een npool ( et ele jaar ver ar )  bab ba je  speelt in en 

kin erani atie  

e ealt  ar en (toegang vana   jaar) is e i eale plek o  te ontspannen 

en bie t een T rks ba  ver ar  o t ater e ba  o tgrot en sa na  

Ver er ĳn er t alassot erapie  assagecabines en as l  en leopatraba en 

(tegen betaling)   k nt ier tevens terec t voor versc illen e lic aa s  en 

sc oon ei sbe an elingen en assages  r is ook een tnessr i te et 

event eel een personal trainer  Voor jong en o  ĳn er versc illen e activiteiten 

oals sc aken op een groot sc aakbor  in e t in  je  e bo les  arts  

ta eltennis  oga  a arobics en Tai i  s Avon s is er regel atig een ver org  

entertain entprogra a (vĳ  aal per eek)  Ver er k nt  tennissen op e ( s 

avon s verlic te) tennisbaan en is er een tv ka er en bri ge ta els  oc t  een 

ra to ebben an is er bĳ et otel parkeergelegen ei  Ten slotte krĳgen 

gasten korting op n green ees voor e rie versc illen e gol banen ie in e 

irecte o geving liggen  

e ver orging is op basis van al pension  Tevens all incl sive pre i  

ogelĳk   ee t e ke e it versc illen e resta rants en bars  r is een 

itgebrei  al resco ontbĳtb et in et oo resta rant et groot terras  Voor 

et iner is er vier aal per eek een  la carte ke e en  van  gangen en 

rie aal per eek een t e a barbec eb et  Voor e kin eren is er een apart 

kin er en  Ver er besc ikt et otel over et  la carte resta rant sencia at 

in retro stĳl is ingeric t en tra itionele e iterrane gerec ten serveert  berei  

et e beste verse lokale pro cten  In e o ega Tapas bar k nt  terec t 

voor a te c isine  Spaanse apjes en ĳnen (bei e sei oengebon en)  e 

ar A ricano et terras is gelegen bĳ et e ba  en serveert on er an ere 

cr pes  oetig e en en regionale tapas en anarisc e specialiteiten voor e 

l nc  e ar Salon voert  ter g naar e jaren  ier k nt on er et genot 

van een cocktail o  an er rankje eer ere alen per eek van live iek o  

een s o  genieten  Ten slotte is er van  tot  r roo service

ACCOMMODATIE
et otel telt  esign ka ers en s ites ie alle kle rig en s aakvol ĳn 

ingeric t en voor ien van aircon itioning (a ankelĳk van e te perat r)  

inibar  ko e t ee et aciliteiten  i  tele oon  tv en kl isje  e ka ers 

ebben een i elgrote ba ka er et o c e o  ba  aar roger  ba jassen 

en slippers  Vana  ka er el e  ontvangen alle ka ers agelĳks een krant  

e orner ka er en alle s ites ebben tevens een espresso ac ine op e 

ka er  alkon et itje  

Tweepersoonskamer Superior B + Deluxe C (ca    a   vol    kin  

t   jaar)  gelegen op e e t  e ( ) resp  e t  e etage ( ) et t in  

e ba  o  ee ic t  ok boekbaar et verbin ings e r als Family Kamer 

S perior o  el e ( a   vol    kin  t   jaar)

Corner  Deluxe Kamer (ca    a   vol   kin  t   jaar)  gelegen op e 

e t  e etage  et it ic t op et e ba  o  e t in

Junior Suite (ca    a   pers )  gelegen op e e t  e etage  in open 

plan stĳl et it oek  it ic t op e t in  et e ba  o  e ee

Suite (ca    a   pers )  r i e s ite gelegen op e e t  e etage  open 

plan oon slaapka er  T ee balkons et it ic t op e t in  et e ba  o  

e ee

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/palm-beach/gran-canaria/canarische-eilanden
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aspalo as  ran anaria | SPANJE

Master Suite (ca    a   pers )  grote s ite gelegen op e e en e etage 

et l e e open plan oon  en slaapka er  T ee balkons en it ic t op e 

t in en et e ba  

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  halfpension  vliegreis naar en 

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

e l c t aven

Kamert pe nov jan feb mrt apr

T eepersoonska er S perior                              

a il  S perior (o b v   vol ) 

orner el e a er

nior S ite

S ite

aster S ite

Extra  ĳ in  nac ten verblĳ    spa be an eling tĳ ens verblĳ  (bo  collection peeling o  bo  

rap)

Honeymoon   korting bĳ in  nac ten verblĳ

Long Stay   bĳ in  nac ten verblĳ  van  t  

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en  

in ien geboekt voor 

Welkomstattentie   r it en ineraal ater op e ka er

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen toeslagen all incl sive pre-

i  en gala iner ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

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.
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SPANJE  ran anaria  aspalo as

GRAND HOTEL RESIDENCIA
BOUTIQUE

� � � � �    DELUXE

Junior Suite

it ver ĳn e otel straalt al vana  e entree e cl siviteit it en ken erkt ic  

oor e grote r st ie er eerst  Ver er aken e ooie locatie in et i en van 

et eilan  e karakteristieke arc itect r en e persoonlĳke service it otel 

tot een j eeltje van e Seasi e groep  ran  otel esi encia kan absol t 

gereken  or en tot n van e beste otels van ran anaria  et l e e 

otel is gebo  in klassieke stĳl en is ont orpen oor e internationaal 

ver aar e ranse arc itect en ont erper Alberto into  e  ver iepingen 

tellen e gebo en van et otel ĳn o geven oor et aar lie st on er en 

jaren o e pal enbos van aspalo as (o cieel besc er  nat rgebie )  

etgeen een s eer van een kal e en verkoelen e oase oproept  et otel 

bevin t ic  op korte a stan  van et an stran  en et inenlan sc ap van 

aspalo as  e o erne bo levar  eloneras et ĳn resta rants  bars en 

inkels ligt op ca    a stan  ran  otel esi encia bie t  een eer 

speciale vakantie ervaring op ran anaria in l e en co ort  e l c t aven 

ligt op ca   k  la a el Ingl s op ca   k  en e oo sta  as al as op 

ca   k  a stan

FACILITEITEN
et intie e ran  otel esi encia besc ikt over een s eervolle receptie  

resta rant  bibliot eek et internet aciliteiten en bor spelen  bri ger i te  

tnessr i te  kapsalon en boetiekjes  Ver er een tropisc e t in et aarin 

een ver ar baar o t aterba  et apart bab ba  et groot onneterras  

ier vin t  co ortabele lo ngestoelen en parasols ie itno igen o  te 

ontspannen en van e on te genieten  ok is er een poolbar aan e ig  In 

e irecte o geving van et otel bevin en ic   gol banen aarvan e 

ic tstbĳ ĳn e op ca   k  a stan  ligt  et a po e ol  aspalo as  is een 

nieke baan et goe  on er o en greens en een a e bene en  lan sc ap  

ge ll streer  oor e beken e inen van aspalo as  asten krĳgen korting 

op e green ees  Ver er k nt   ra to parkeren in een on ergron se 

parkeergarage (kosteloos)  ab sitservice op aanvraag  

ran  otel esi encia kent een pro essionele Spa  ellness on er 

e isc  toe ic t   k nt ier (kosteloos) ontspannen in bĳvoorbeel  e inse 

sa na  et stoo ba  o tgrot o  et ver ar e o t aterba  iverse 

be an elingen oals t alassot erapie  A iatisc e assages  ro assage 

en sc oon ei sbe an elingen ĳn (tegen betaling) ogelĳk in n van e  

be an elka ers  e tnessr i te besc ikt over o erne car io apparat r  

et een personal trainer (op aanvraag) k nt  snel en e ectie   con itie 

verbeteren  Ver er ĳn er ogelĳk e en voor on er eer Tai i  oga en 

a arobics in et naastgelegen al  eac  otel

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  al pension is ogelĳk (ke e it 

l nc  o  iner)  Voor e overige aaltĳ en ee t  e ke e it e volgen e 

resta rants en bars  ran  otel esi encia  ontbĳt in b etvor  en iner  it 

resta rant ( et aircon itioning) ee t een itsteken e ke ken aar agelĳks 

versc illen e gangen en s o   la carte iners en  per eek een 

t e ab et o  barbec e or en geserveer   k nt ook van  iner genieten 

b iten op et terras  on er e sterren e el et it ic t op e inen en bergen 

van ran anaria  oolbar  voor een l nc   la carte  Snacks  lic te aaltĳ en 

en tapas or en ier et ge ele jaar geserveer  ianobar  gelegen on er et 

resta rant  en i eaal tre p nt voor een cocktail o  een glas ĳn et live iek

ACCOMMODATIE
e in totaal  stĳlvolle ka ers en s ites van et ran  otel esi encia 

ĳn in Spaans koloniale stĳl ingeric t en alle voor ien van aircon itioning  

ver ar ing  i  tv  tele oon  inibar  espressoapparaat  t ee et aciliteiten 

(op aanvraag)  kl isje  eegsc aal en  tele oons  o ortabele ba ka er  apart 

toilet  aar roger en ba jassen  e ba ka ers op e begane gron  besc ikken 

over vloerver ar ing  Alle ka ers en s ites ebben een raai o ten balkon o  

terras et itje o  een (a gesc er e) patio et stĳlvolle teak o ten e belen  

nkele ka ers ĳn aangepast voor in ervali e gasten

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  l e s ingeric te ka er  

a ka er et ba o c e (Superior B (be alve  ka ers ie alleen o c e 

ebben) en Deluxe C ba  et jac i et co ortabele instap e r)  e e ka er 

is boekbaar et lan ic t (Standard A) o  t in in ĳ e (Superior B) o  et 

e ba ic t (Deluxe C)  

Junior Suite (ca    a   pers )  r i e open plan oon slaapka er 

et e cl sieve esign e belen  ba ka er et jac iba  en aparte o c e  

it ic t op e t in  et e ba  o  et lan

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/grand-hotel-residencia/gran-canaria/canarische-eilanden
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Presidential Suite

Tweepersoonskamer

Master Suite (ca. 65 m², max. 4 pers.): woonkamer met slaapgedeelte, 

slaapka er   tv s  v speler  i set  In e ba ka er bevin t ic  een aparte 

o c e en een ro assageba  Ver er besc ikt e e s ite over een r i  

terras et t in  o  e ba ic t

Presidential Suite (ca    a   pers )  e e e cl sieve en r i e s ite 

besc ikt over een priv t in van ca    en is voor ien van een slaapka er  

oonka er et it  en eetge eelte  ba ka er  inloopkast en een e tra 

terras  ok te boeken et  slaapka ers (li o sineservice binnen e erlan  

inbegrepen)

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

de luchthaven.

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer A 2708 2647 2890 2863 2280

Tweepersoonskamer Superior B 2979 2920 3177 3150 2529

Tweepersoonskamer Deluxe C 3662 3592 3912 3885 3083

Junior Suite 4478 4390 4780 4753 3790

aster S ite (o b v   pers )

Extra  ĳ in  nac ten verblĳ    spa be an eling  (ra l o  cleo) tĳ ens  verblĳ

Welkomstattentie  r it en ineraal ater bĳ aanko st op e ka er

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension en gala iners 

ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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et opesan osta eloneras esort  Spa is een groots vakantieresort et 

een raaie ligging aan ee en vele aciliteiten en activiteiten voor jong en o  

 k nt ier eerlijk rela en bij n van e e ba en  gebr ik aken van 

e grootste en eest itgebrei e Spa van ran anaria o  ee oen aan n 

van e vele sportieve activiteiten ie oor et otel or en georganiseer

osta eloneras is itsteken  gesc ikt voor ge innen et kin eren o  voor 

een sportieve en ontspannen vakantie  et opvallen e otel is in anarisc

koloniale stijl opge et en ligt in et i en van ran anaria naast e v rtoren 

van aspalo as  et resort is oor een an elbo levar  gesc ei en van e 

Atlantisc e ceaan  e irecte o geving van et otel is bij on er leven ig 

et inkels  bars en resta rants  et stran  en e inen van aspalo as 

liggen op ca    e l c t aven bevin t ic  op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Voor et otel ligt een eel erige  s btropisc e t in et onteinen  elke s 

avon s verlic t or en  aar oor een ooi sc o spel ontstaat  e eer 

r i e lobb  et ar e kle ren en vele itjes  iverse boetieks en bars is 

spectac lair  e t ssen et otel en e bo levar  gelegen t in van aar 

lie st   telt eer an  pal bo en  et otel ee t  e ba en 

aarvan enkele ver ar baar en n et een k nst atig aangeleg  stran  

o ijn er et oo e ba  e ake ool  en et rivier e ba  et S i  p 

ar  et a on  en e S i p e ba en ijn speciaal voor ni e gasten  

Alle e ba en or en o ring  oor iverse onneterrassen et ligbe en 

en parasols  Voor e sportlie ebbers ijn er ver er versc illen e aciliteiten 

en ogelijk e en  In e irecte o geving iverse atersport ogelijk e en 

oals in s r en  eilen en iken (tegen betaling)  et resort bie t o el 

over ag als in e avon ren een ani atieprogra a voor jong en o  (  per 

eek)  Voor e kin eren is er een inicl b et ani atie  ab sit op aanvraag  

ol esk voor et reserveren van tee ti es op e banen van aspalo as  

eloneras (gratis s ttletrans er) en Salobre ol   krijgt ier tevens korting 

op e green ees  et o erne  Spacenter (   toegang vana   jaar 

en tegen betaling) ee t een rocirc it et A rikaanse sa na   stoo ba en  

ijsgrot  neippba  a a  i ala a o t atergrot en b iten e ba en  

Ver er een bea t center et versc illen e be an elka ers voor iverse 

assages en sc oon ei sbe an elingen  

e ver orging is op basis van logies ontbijt  al pension is ogelijk   ee t e 

ke e it e volgen e resta rants  et grote astro arket et Ala e a  

resta rant telt aar lie st  s o cooking stations  al pensiongasten 

k nnen ier van ontbijt en iner ( et versc illen e t e a avon en) 

genieten  a Toscana is een e cl sie   la carte resta rant et Italiaanse 

gerec ten voor iner (tevens ontbijt voor ni e gasten)   l rrasco is een 

grillresta rant et terras gespecialiseer  in Aber een Ang svlees et eer 

an  ro e en itte ijnen  et A iatisc e resta rant i ao b  ab ki bie t 

voor iner o a  gerec ten it e apanse ke ken oals teppan aki  a  el 

ar is gelegen aan aro o levar  en bie t live iek en s o s on er et 

genot van een apje en rankje  Versc illen e bars ron o  e e ba en 

en t inen oals a on bar  ag na ar  Arenal ar en e Solari  bar voor 

cocktails en tapas  Ten slotte is er roo service

ACCOMMODATIE
et otel besc ikt over  ka ers en s ites  ver eel  over versc illen e 

gebo en van a i aal  ver iepingen  alle voor ien van ar eren vloer  

aircon itioning  tv  tele oon  inibar  i i en rkl isje  a ka er et 

o c e  aar roger en ba jassen

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  co ortabele ka er et balkon en 

straat ic t  ok boekbaar als Deluxe Kamer View et t in  en o  e ba  

o  ge eeltelijk ee ic t  Tevens boekbaar als co ortabele Family Kamer (ca  

  a   vol    kin  o   vol ) et t in  berg  e ba  en o  

straat ic t   

Supreme wembadzicht (ca    a   pers )  et e ba ic t  ok 

boekbaar als Supreme eezicht gelegen op e bovenste ver iepingen et  

( ij) ee ic t

Premium Pool (ca    a   pers )  et terras en irecte toegang tot et 

e ba  

Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  aparte oon  en 

slaapka er  in e oonka er so abe  en itje  et t in  o  straat ic t  ok 

boekbaar als Suite View  et t in  o  e ba  o  ge eeltelijk ee ic t   

Master Suite (ca    a   vol    kin  o   vol    kin  t   jaar)

vrij el i entiek aan e s ite  et een r i ere ba ka er et ro assageba  

en oonka er et groot so abe  i  balkon (ca   ) et t in  o  

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/lopesan-costa-meloneras/gran-canaria/canarische-eilanden
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ge eeltelijk ee ic t  ok boekbaar als Master Suite View et ee ic t  

In ien  verblij t in een Unique ka er o  s ite ( el e  el e Vie  a il  

a er  re i  ool  S ite  S ite Vie  aster S ite Vie  rince en 

o al S ite ontvangt  on er an ere e volgen e e tra services ( ni e 

b  opesan)  e cl sieve c eck in o t  ontbijt in et resta rant a Toscane 

et pre i  pro cten  e cl sie  ge eelte bij n van e e ba en et 

co ortabele ligbe en en e ni e l b ar  toegang tot e e cl sieve 

lo nge et rankjes en snacks  een aal per vol assene per verblij  toegang 

in et ellness enter  in e ka er pre i  a enities  espresso apparaat 

et c pjes en een aterkoker et t ee aciliteiten  lesje ijn en een oosje 

bonbons  elko st rankje bij aanko st  Unique Premium Private Pool (ca   

 a   pers )  gelegen op e begane gron  et terras et priv e ba  

en e ba ic t  Prince Suite (ca    a   vol )  r i e s ite et 

oon en aparte slaapka er et o ten vloer  i e balkon et ligbe en en 

ee ic t  Royal Suite (ca   a   pers )  oonka er en  slaapka ers  

 ar eren ba ka ers  groot balkon van ca    (li o sineservice binnen 

e erlan  inbegrepen)

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

e l c t aven

Kamert pe nov jan feb mrt apr

el e a er

S ite

ni e el e Vie  

Long Stay   korting bĳ in  nac ten verblĳ  van  t  

Seniorenkorting:  bĳ  jaar o  o er

Vroegboekkorting   bĳ aanko st op  t   in ien geboekt voor 

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

sion  gala iners ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Deluxe Kamer
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Tweepersoonskamer

Als inspiratiebron voor et opesan aobab esort ee t et sterie e en 

kle rrĳke A rika ge ien  aarbĳ e lan sc appen en c lt r van it continent 

ĳn gebr ikt o  een nieke at os eer en itstraling te sc eppen  aarbĳ is 

gebr ik ge aakt van veel o t en an ere nat rlĳke aterialen  et aobab 

esort ee t alles at   van een vĳ sterrenresort ag ver ac ten  o ern  

tren  niek en gesc ikt voor et ele ge in  e prac tige o geving en e 

aangena e te perat r ge ren e bĳna et ge ele jaar no igen it o  te 

genieten van e nieke s eer en vele activiteiten  et resort et een spectac laire 

arc itect r bie t een ooi it ic t over e Atlantisc e ceaan  e an inen  

e pal enoase en et berglan sc ap van ran anaria en ligt in een grote 

aangeleg e s btropisc e t in et vĳvers en atervallen  e blikvanger is een 

enor e o ten br g  gebo  over een grote aterpartĳ  et resort ligt i eaal 

in et centr  van aspalo as eloneras et in e nabĳ ei  e istorisc e 

v rtoren  e inen en e bo levar  et vele inkels  bars en resta rants  p 

korte a stan  liggen versc illen e gol banen  et inkelcentr  Vara ero ligt 

op  ca    en e l c t aven van as al as op ca   k  a stan

FACILITEITEN
i e  raaie lobb  et receptie in e otisc e stĳl  lo nge en inkel  r is een 

in r k ekken  e ba lan sc ap at bestaat it eer ere e ba en 

et versc illen e te perat ren  aaron er een rela ationba  slo  river  

e ba  e ba  et aterval  e ba  et atergrotten en een 

e ba  et  k nst atig aangeleg e stran en ie op ar onie e ĳ e 

ge ntegreer  ĳn in e A rikaanse  o geving  e e ba en ĳn o ring  

oor terrassen et ligbe en en parasols   ont oetingsplek voor jong en 

o  et versc illen e s o s en entertain ent is e ge ellige bar o ori  

Voorts een tnessr i te  een lti nctioneel sportvel  en een kapper et 

sc oon ei ssalon  e i s l b van opesan  anc i orl  (van  tot  jaar)  

is een in A rikaanse stĳl ingeric t kin erpara ĳs at e jonge gasten een 

onvergetelĳke vakantie be orgt  r is on er eer een e ba  et glĳbaan  

anc i orl  staat on er lei ing van een pro essionele sta  Ver er k nt  in e 

irecte o geving tennis o  inigol  spelen  e ver orging is op basis van logies

ontbĳt  al pension is ogelĳk  et ontbĳt en iner or en aangebo en in e 

b etresta rants aobab en ar la  et  la carte grillresta rant ili ili bĳ et 

e ba  serveert barbec egerec ten  ter ĳl  voor A rikaanse specialiteiten 

in een persoonlĳke a biance terec t k nt in et  la carte resta rant Akara  

r ĳn iverse bars voor ko e  versgeperste vr c tensappen o  over eerlĳke 

cocktails  oals e ic ar  rton ar  In e e bar or en naast rankjes ook 

gebakjes en snacks geserveer  In e lobb bar Sa el aker k nt  cocktails 

en ko e bestellen  Ver rissen e rankjes ĳn te verkrĳgen bĳ ngo ark bĳ 

et e ba  An ere gelegen e en ĳn e enr  Stanle  ar bĳ e grot en e 

o ori ar op e begane gron  van e A rika o ge  Ten slotte bie t et resort 

roo service

ACCOMMODATIE
et resort telt in totaal  r i e ka ers en s ites ie bestaan it een 

in r k ekken e engeling van o ern ont erp  e cl sieve apparat r 

en A rikaanse ele enten  ge ecoreer  in ac tbr ine tinten  Voor ien van 

aircon itioning  atscreen tv  tele oon  rkl isje  inibar en i  a ka er 

et ba  en aparte o c e  aar roger  ba jassen  slippers (in e s ites) en 

balkon o  terras et itje

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  elegante  r i e ka er et 

balkon en itje  e tv kan or en eggesc oven ac ter een paneel  ok 

boekbaar et t in e ba ic t o  als in er g nstig gelegen Economy 

Kamer ( a   vol )

Superior Kamer (ca    a   pers )  r i ere ka er gelegen op e bovenste 

ver ieping  et t in e ba ic t

Family Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  et t ee 

eensi ebe en (   bree ) en een so abe  

Pool Access Kamer (ca     vol    kin  t   jaar)  gelegen op e 

begane gron  et irecte toegang tot et e ba

Deluxe Plungepool Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e el e 

ver ieping als e receptie et pl ngepool en ligbe en

Junior Suite (ca    a    vol  o   vol    kin  t   jaar)  et 

a gesc ei en oon  en slaapge eelte en  plas a tv s  et t in e ba ic t 

o  berg ic t

Senior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  r i ere 

s ite et oonka er et so abe  aparte slaapka er en groot balkon et raai 

it ic t  a ka er et een groter ba  et t in e ba ic t o  berg ic t  

Royal Suite (ca    a   pers )  r i e s ite  et A rikaanse accenten  

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/lopesan-baobab-resort/gran-canaria/canarische-eilanden
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oonka er et eetge eelte en als e tra een gastentoilet  Ver er ĳn er t ee 

slaapka ers  een et kingsi ebe  en een et t ee be en  bei e et eigen 

ba ka er  i  balkon et jac i et raai it ic t (li o sineservice binnen 

e erlan  inbegrepen)

ĳ verblĳ  in een el e l ngepool a er  S perior a er o  n van e S ites 

ontvangt  e tra services (Unique by Lopesan)  aaron er e cl sieve c eck

in o t  ine aro n  arl  break ast  een aal per vol assene per verblĳ  

toegang tot et ellness enter van osta eloneras  ontbĳt in een e cl sie  

ge eelte  e cl sie  ge eelte bĳ n van e e ba en et co ortabele 

ligbe en en toegang tot e e cl sieve lo nge  voor rankjes en snacks  In e 

ka er pre i  a enities  t ee esjes ĳn bĳ aanko st  espresso apparaat 

et c pjes en een aterkoker et t ee aciliteiten  ratis kl isje

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

e l c t aven

Kamert pe nov jan feb mrt apr

T eepersoonska er

S perior a er

a il  a er

nior S ite

Long Stay   korting bĳ in  nac ten verblĳ  van  t  

Seniorenkorting   bĳ  jaar o  o er

Vroegboekkorting   bĳ aanko st op  t   in ien geboekt voor 

aanko st

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

pension en gala iners ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re
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it in tra itioneel anarisc e stĳl gebo e otel be oort tot e el e otelgroep

als et nabĳgelegen otel opesan osta eloneras en et opesan aobab 

esort  opesan Villa el on e esort  T alasso oralli  is een itsteken e 

aan inst in e stan aar  vĳ sterrencategorie van ege ĳn ligging  bĳ on ere 

in rastr ct r en arc itect r  et otel is eer gesc ikt voor een ontspannen 

vakantie et et ele ge in  it bĳ on ere resort is gebo  op een terrein van 

r i    en gelegen in et i elĳke ge eelte van ran anaria  oor e 

an elpro ena e van e Atlantisc e ceaan gesc ei en  Via e e pro ena e 

bereikt  e op ca    gelegen v rtoren van aspalo as en bo levar  

et vele inkels en eetgelegen e en  et beken e stran  van eloneras ligt 

op ca    a stan  opesan Villa el on e re ecteert iverse tra itionele 

anarisc e bo stĳlen  aarvan e angen e o ten balkonnetjes  e receptie 

en e lobb  prac tige voorbeel en ĳn  e in r k ekken e en grootse entree 

is een e acte replica van e neoklassieke kat e raal van Ag es  n van 

e o ste orpen op ran anaria  en ee t t ee torens  een klokkentoren en 

een centrale koepel  ok in e lobb bar k nt  e e arc itect r be on eren 

on er et genot van een eerlĳk koel rankje o  een t pisc  Spaanse ko e 

et it ic t over et centrale pleintje  e ge ele a a e is vervaar ig  van 

nat rsteen a ko stig van et eilan  e l c t aven ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
et resort ee t een grote receptie  i posante lobb  et itjes  lo ngebar en een 

p b  In e prac tig aangeleg e t inen et een grote iversiteit aan s btropisc e 

en anarisc e planten liggen  e ba en  aarvan  ver ar baar en  et 

o t ater  o geven oor onneterrassen et ligstoelen en parasols  Voorts 

een kin er e ba  (ver ar baar)   jac i s en een sala e grill resta rant 

bĳ et e ba  Voor e kin eren (  t   jaar) is er een inicl b et 

kin er e ba  en ani atie  ab sit op aanvraag  Ver er is er een verlic te 

tennisbaan en biljart (tegen betaling)  een p tting green en tnessr i te  

Tennisles ogelĳk  p et centrale plein  e bo levar  l atio bevin en ic  

boetiekjes  s Avon s bie t et otel iverse s o s en entertain ent et 

live iek  on o  et plein bevin en ic  alle resta rants en bars  o at  

tĳ ens et eten o  een rankje k nt genieten van e iek en van e s o s  

r is een kostelo e trans er naar e gol banen van eloneras en aspalo as  

aar  korting op e green ees krĳgt (reservering via et otel)  In e o geving 

k nt  ook etsen  s r en o  iken (tegen betaling)  Villa el on e ee t een 

itgebrei  t alassot erapiecenter (tegen betaling) aar  terec t k nt voor een 

ontspannen e assage en iverse sc oon ei sbe an elingen  et  centr  

besc ikt over een binnen e ba  ( et ee ater)  ĳs o c es  sa na  ba en 

et aterstralen en een oatingba  Tevens e itatie  en rela r i te  Van it 

e stĳlvol ge ecoreer e be an elka ers geniet  van een prac tig it ic t over 

e k stlĳn  e ver orging is op basis van logies ontbĳt  al pension is ogelĳk  

Voor e overige aaltĳ en ee t  e ke e it e volgen e resta rants  a 

la a  b etresta rant et terras en s o cooking  eopen  voor ontbĳt en 

iner   Alpen re  sala e grillresta rant voor e l nc  bĳ e e ba en  vo 

is et   la carte resta rant et internationale gerec ten  Akoran  lobb bar 

et it ic t over et centrale pleintje  Ti iri  lo nge bar en a A otea  poolbar  

oo service

ACCOMMODATIE
et resort besc ikt over  ka ers en s ites ver eel  over versc illen e 

gebo en et a i aal  ver iepingen  alle voor ien van li ten  e ka ers en 

s ites ĳn o ern ingeric t et stenen o  o ten vloeren (S ites) en voor ien 

van aircon itioning  tele oon  rkl isje  inibar  i  sc rĳ ta el  inloopkast  

atscreen tv  it oek en balkon o  terras et itje  o pleet ingeric te 

ba ka er et ba  en aparte o c e  ba jassen en aar roger

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  r i e ka er et balkon en 

itje  vent eel ook te boeken et zeezicht  ok boekbaar als in er g nstig 

gelegen Economy Kamer ( a   vol )  

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  gelegen op e bovenste ver ieping  et 

panora isc  resort  en ee ic t  alkon et ligbe en en parasol

Junior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  als e 

T eepersoonska er  aar r i er en et een aparte salon (niet a sl itbaar)  

v speler  e tra tv en internetaansl iting

Senior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  als e 

nior S ite  aar r i er  root balkon et ligbe en  parasol  itje en ee ic t

Superior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  et 

o ten vloer  oonka er  slaapka er et e tra tv  inloopkast  ba ka er et 

aparte ro assage o c e  root terras et ligbe en  parasol  itje en 

jac i

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/lopesan-villa-del-conde-resort/gran-canaria/canarische-eilanden
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Royal Suite (ca    a   vol )  et o ten vloer  oonka er   

slaapka ers et en s ite ar eren ba ka ers  groot balkon van ca    

et ligbe en (li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)  

ĳ verblĳ  in een el e a er o  n van e S ites ontvangt  e tra services 

(Unique by Lopesan)  aaron er e cl sieve c eck in o t  ine aro n  arl  

break ast  een aal per vol assene per verblĳ  toegang in et ellness enter  

ontbĳt in een e cl sie  ge eelte  cl sie  ge eelte bĳ n van e e ba en 

et co ortabele ligbe en en toegang tot e e cl sieve lo nge  voor rankjes 

en snacks  In e ka er pre i  a enities  t ee esjes ĳn bĳ aanko st  

espresso apparaat et c pjes en een aterkoker et t ee aciliteiten  ratis 

kl isje

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

e l c t aven

Kamert pe nov jan feb mrt apr

T eepersoonska er

ee ic t a er

el e ka er

nior S ite

Long Stay   korting bĳ in  nac ten verblĳ  van  t  

Seniorenkorting   bĳ  jaar o  o er

Vroegboekkorting   bĳ aanko st op  t   in ien geboekt voor 

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

pension en gala iners ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Tweepersoonskamer
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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

p Teneri e bie en ĳ e otels incl sie  

privétransfers aan, m.u.v. Las Terrazas de Abama, 

welke inclusief huurauto is. Uiteraard is het ook 

ogelĳk bĳ e overige acco o aties een ra to 

bĳ te boeken  in aanv lling o  ter vervanging van e 

privétransfers.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP TENERIFE HEBBEN VOORAL HET 

BAHIA DEL DUQUE EN THE RITZ-CARLTON, ABAMA 

ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA’S 33-35 EN 50-51.

Vana  e i elĳke l c t aven van Teneri e bereikt  

allereerst Playa de las Américas, een druk bezochte 

toeristenplaats. Direct ten noorden hiervan strekt 

zich de mondaine Costa Adeje uit, met verschillende 

witte stranden. 

Niet ver van de levendige jachthaven Puerto Colon 

bevindt zich het gezellige hotel Dreams Jardin 

Tropical   Aan la a a ab   ko en ĳ voor et ar ines 

e ivaria et ĳn art eco ele enten en aan 

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 co ple  bestaat eitelĳk it t ee otels  

Anthelia voor gezinnen met kinderen en Salomé 

louter voor volwassenen. 

Op een heuvel boven Playa del Duque ligt het mo-

derne en trendy Baobab Suites.

In La Caleta, ten noorden van Playa del Duque, 

selecteer en ĳ et villaco ple  otel S ite Villa 

María. 

Langs de kust van La Caleta vindt u het Royal 

Hideaway Corales Resort bestaande uit Corales 

Beach voor adults only en Corales Suites voor 

families.

Bent u op zoek naar een intiem, romantisch en 

l e s verblĳ  an ra en ĳ e o al ar en 

Villas aan, gelegen naast de golfbaan Costa Adeje. 

Tevens vindt u hier het fraaie en unieke hotel 

Royal River, het nieuwste juweeltje aan de Costa 

Adeje. De Spaanse Vereniging van Toeristische 

o rnalisten en Sc rĳvers  ie eel it aakt van 

e erel e eratie ĳet orl  ee t e T Spain 

2022 Award toegekend aan dit geweldige resort en 

beschouwt het als het beste hotel in Spanje.

Voor een l e s verblĳ  k nt  terec t in o el T e 

Ritz-Carlton, Abama Golf & Spa Resort, suitehotel  

Las Terrazas de Abama - beide ca. 10 kilometer 

ten noorden van Costa Adeje of in het Gran Meliá 

alacio e Isora  e  evel in et nabĳgelegen 

plaatsje Alcala.

Santa CruzPuerto
de la Cruz

Guía
de Isora

Adeje

Royal Garden Villas
            Royal River

Baobab Suites
Bahia del Duque

Abama
Las Terrazas
de Abama

El Mirador
Anthelia & Salome
Jardines de Nivaria

Jardin Tropical

Gran Melià
Palacio de Isora

Villa Maria
Corales Beach
Corales SuitesTenerife Jan 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

Playa del Duque
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VILLAS BAHIA DEL DUQUE
 CULINAIR | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

e e nieke en eer bĳ on ere villa s ĳn tegen een e vel gebo  en liggen 

naast et beken e  op e volgen e bla ĳ en besc reven otel a ia el e  

et intie e resort is er in geslaag  o  lokale tra ities  bo stĳlen en s eer te 

combineren met luxe en een uitstekende service. 

e villa s ĳn nog prestigie er en vin ingrĳker ont orpen an alles at a ia 

el e tot n  toe te bie en a  e tekst live t e i erence  past an ook 

itsteken  bĳ it e cl sieve co ple  e l c t aven ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Receptie met open-air patio en solarium. Groot zwembad met zonneterrassen, 

ligbedden en parasols. Uiteraard kunt u gebruik maken van alle faciliteiten, 

restaurants en bars van hotel Bahia del Duque. 

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

eception oo  et is ook ogelĳk o  et ontbĳt in  villa te laten serveren 

oor  b tler  Voor e overige aaltĳ en k nt  it eer ere resta rants 

kiezen, zoals genoemd op de volgende pagina’s. 

ĳ e villa s oort nog een aparte snackbar et lic te snacks en sala es

ACCOMMODATIE
e in totaal  l e villa s ĳn gelegen op een ca    groot terrein en 

ingericht door de bekende binnenhuisarchitect Pascua Ortega. 

Alle villa’s hebben een ruime sfeervolle woonkamer, 1 of 2 slaapkamers 

(kingsi ebe ) en ĳn voor ien van agnetron  aircon itioning  tele oon  kl isje  

tv  c  en v speler  i set en i  

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    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)   

slaapkamer met groot terras (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Villa Las Retamas (ca    a   pers )  terras van ca     slaapka er  

nkele in ple stĳl (li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

Villa Las Mimosas (ca    a   pers )  terras van ca     slaapka ers 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen). 

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Las Palmeras 4065 4073 4073 4122 3973

Las Retamas (o.b.v. 3 volw.) 3305 3313 3313 3304 3207

Las Mimosas (o.b.v. 4 volw.) 5284 5292 5292 5395 5364

Extra  bĳ in  nac ten verblĳ   gratis toegang tot e Spa per persoon per verblĳ

Honeymoon   korting voor bei e personen

Long Sta :  korting bĳ in  nac ten verblĳ

Vroegboekkorting:   bĳ aanko st op  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

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

pension en gala iners ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/villas-bahia-del-duque/tenerife/canarische-eilanden
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BAHIA DEL DUQUE
 FAMILY | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

et otto van et sprookjesac tige  a ia el e otel is live t e i erence  

Het luxueuze hotel is uniek gebouwd in de vorm van een dorp met klassieke 

Canarische en koloniale architectonische invloeden. Bahia del Duque ligt 

direct aan het Duque-strand, dat via de wandelpromenade te bereiken is. De 

luchthaven ligt op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Een riante, sfeervolle lounge met subtropische bomen, grote volière en een bar 

et terras  inkelgalerĳ et iverse boetieks  tnessr i te  In e t in tre t 

u vier zwembaden (twee verwarmbaar en twee met zeewater), omgeven door 

zonneterrassen, ligbedden en parasols. Voorts een kinderzwembad, speeltuin, 

Mini Club (3-12 jaar, gehele jaar geopend) en een minidisco. Babysit is op 

aanvraag. Meerdere keren per week softanimatie en/of muziek- of dansshows. 

Op het strand ligstoelen, beachvolleybal, jetski en parasailing (tegen betaling)  

Golfbanen op 3, resp. 20 km. Tegen betaling kunt u gebruik maken van 

tennisbanen, squashbaan, pitch & putt en mountainbikes, alsmede verschillende 

excursies boeken. In het Spa & Thalassotherapiecenter (tegen betaling en vanaf 

16 jaar) kunt u terecht voor allerlei schoonheidsbehandelingen en massages. De 

Spa is ver eel  over rie ver iepingen et een totale oppervlakte van   

en biedt een thermaalcircuit met solarium (buiten), sauna, 20 behandelkamers, 

ontspanningsruimtes voor dames en heren, beauty- en kapsalon, ruimte voor 

on er eer pilates en kinesis et persoonlĳke trainer  et openl c t Spa 

a  bie t een scala aan verse  ge on e aaltĳ en  e T ai oo  la a is et 

concept voor de zintuigen en beschikt over een Spacircuit, Thai massagekamer, 

aro abar en een T ai Tonic et  e ver orging is op basis van logies

ontbĳt  al pension is ogelĳk  et resort bie t in totaal  (sei oengebon en) 

specialiteitenresta rants  ĳ noe en et steak o se Vasco S a  et Italiaanse 

La Trattoria met een warme sfeer en het Franse à la carte restaurant La 

rasserie  l ernegal bie t een grote versc ei en ei  aan t e ab etten voor 

ontbĳt  a acien a voor internationale gerec ten en e icaanse specialiteiten  

Alisios Market Food serveert lokale en internationale gerechten gemaakt van 

verse lokale producten en Kensei is er voor Japanse specialiteiten. Café la Bahia 

serveert snacks voor de lunch, in de Beach Club staan mediterrane specialiteiten 

op de kaart. Ten slotte biedt het met een Michelin-ster bekroonde Nub het beste 

it e ropese en atĳns A erikaanse ke ken  rs roo service

ACCOMMODATIE
Bahia del Duque heeft 346 kamers en suites, verspreid over verschillende 

gebo en  Alle voor ien van aircon itioning  it oek  i  tv  tele oon  inibar 

en kluisje. Badkamer met bad/douche, badjassen, slippers en haardroger. 

Vrĳ el alle ka ers ebben een balkon o  terras et t in  o  ( ĳ) ee ic t

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  s eervol  et oog voor etail ingeric t  

a ers et verbin ings e r ogelĳk  et t in ic t o  ( ĳ) ee ic t

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

woon-/slaapkamer met zitgedeelte en ruime badkamer. Met tuin- of zeezicht.

Tweekamer Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  vrĳ el 

identiek aan de Junior Suite, met een woon- en slaapkamer. Met tuin- of zeezicht.

Driekamer Family Suite (ca    a   pers )  oonka er et  aparte 

slaapkamers. Boekbaar met tuinzicht of zeezicht.

Presidential Suite (ca    a   pers )  grote oonka er et itje  i

set, eethoek, groot balkon met jacuzzi, ligbedden en zitje, 2 slaapkamers met 

badkamers en balkon. Met zeezicht (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).

Royal Suite (ca    a   pers )  bĳ on er elegante en l e s ingeric te 

suite met woonkamer, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Groot terras met jacuzzi 

en zeezicht (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

ovengenoe e ka ert pes ĳn ook te boeken in Las Casas Ducales, een 

exclusief gedeelte met 51 kamers met als extra service een aparte entree, 

receptie en check-in, krant, bar, selfservice met softdrinks en snacks, 

alco olisc e rankjes  b tlerservice  ontbĳtresta rant en onneterras  

Suite Imelda (ca    a   vol    kin  t   jaar)  spectac laire ple  

s ite et s aakvol ingeric t oonge eelte (  ) en  slaapka ers et eigen 

badkamer waarvan één gelegen op de bovenste verdieping. De masterbedroom 

beschikt over een badkamer met bad, aparte douche, inloopkast en directe 

toegang tot et terras  Ten slotte t ee r i e terrassen (  ) aarvan n 

met jacuzzi en zeezicht.

In et gebo  asa So a bevin en ic  e volgen e ka ers en s ites

Delu e Kamer asa Sofia (ca    a   pers )  stĳlvolle ka er et 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/bahia-del-duque/tenerife/canarische-eilanden
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hedendaagse inrichting. Met zeezicht.

Tweekamer Suite asa Sofia (ca    a   vol  o   vol    kin  t   

jaar)  elegante  s eervolle s ite et aparte oon  en slaapka er  et ee ic t

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer Tuinzicht 1653 1679 1661 1781 1617

Junior Suite Zeezicht 2538 2564 2546 2665 2501

Tweekamer Suite Zeezicht 2869 2895 2877 2990 2826

el e a er asa So a

Extra  bĳ in  nac ten verblĳ  gratis toegang tot e VI  o nge bĳ vertrek op ontana oja airport 

anneer e e open is  en   gratis toegang tot e Spa per persoon per verblĳ  el ig bĳ verblĳ  in 

nior S ites en S ites otel en asas cales   Tevens A a i ar a set bĳ verblĳ  in nior S ite 

en Suite Casas Ducales. Honeymoon   korting voor bei e personen  Kamerupgrade  pgra e 

van nior S ite t in ic t naar nior S ite ee ic t en van S ite t in ic t naar S ite ee ic t bĳ 

aankomst op 20/11/22 t/m 10/12/22 en 10/01/23 t/m 24/01/23. Long Stay   korting bĳ in  

nac ten verblĳ  Vroegboekkorting   bĳ aanko st op  t   in ien geboekt 

voor  en  in ien geboekt voor 

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

pension en gala iners ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek 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 Suite Tuinzicht

Junior Suite
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HOTEL BAOBAB SUITES
DESIGN | FAMILY

� � � � �   

Het modern en trendy ingerichte Hotel Baobab Suites ligt aan de prestigieuze 

Costa Adeje. Het hotel is gelegen op een heuvel, 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 

oor e orgv l ige i  van esign en nat rlĳke ele enten ie in et interie r 

is verwerkt. Het hotel biedt een fraai uitzicht over Costa Adeje en de oceaan 

en ligt ca    van et centr  van osta A eje  e l c t aven eina So a 

bevindt zich op ca. 22 km afstand. 

FACILITEITEN
Imposante entree. De halfopen ontvangsthal is modern ingericht met een 

receptie en subtropische binnentuin. Het hotel beschikt over twee zoet-

waterzwembaden met elk een babybad, omringd door ligbedden en kleurige 

parasols. Kidsclub (4-12 jaar) met een overdekte speelruimte. Babysit (tegen 

betaling) op aanvraag. Verder een kapper, schoonheidssalon voor diverse 

lichaams- en gezichtsbehandelingen zoals Ayurveda therapie, massages 

en een ge on ei sbar  Tevens een s as baan en etscentr  In et 

tegenover gelegen sportcenter kunnen gasten gebruik maken van verschillende 

sportfaciliteiten. Hier bevinden zich ook 4 paddelbanen (tegen betaling), een 

speelt in en bar el  e ver orging is op basis van logies ontbĳt  at in e 

s ite kan or en geserveer  o   k nt gebr ik aken van et ontbĳt in el 

RestoBar of BB Beach Club. Ook kunt u hier terecht voor een lunch en/of snacks. 

Sucas is het gourmetrestaurant voor diner (gesloten op zondag & maandag). 

Roomservice is beschikbaar van 11.00 - 23.00 uur.

ACCOMMODATIE
e  s eervolle s ites ĳn r i  en o ern ingeric t en besc ikken over 

een volledig ingerichte keuken met inductiekookplaat, combimagnetron,

a as ac ine  koelkast  espresso apparaat  strĳk aciliteiten  as ac ine en 

roger  oonka er et it oek en atscreen tv  aircon itioning  tele oon  i  

en kluisje. Balkon met glazen balustrade voor een maximaal uitzicht, met zitje 

en ĳ ee ic t

Tweekamer Suite (ca    a   pers )  open plan oonka er et ke ken 

en aparte slaapkamer. Badkamer met bad en regendouche. Ook boekbaar met 

jac i o  et priv e ba  (ca   )

Driekamer Suite (ca    a   pers )  elegante open plan oonka er et 

keuken en twee aparte slaapkamers. Een slaapkamer met en suite badkamer. 

Tweede badkamer met bad en/of regendouche. Tevens boekbaar met jacuzzi. 

Ook boekbaar met privézwembad als Driekamer Pool Suite (ca    a   

pers.) en met jacuzzi als Driekamer ool Suite met jacuzzi.

Vierkamer Pool Suite (ca    a   pers )  r i e open plan oonka er et 

keuken en in totaal drie slaapkamers. Eén slaapkamer met en suite badkamer 

en 2 met aparte badkamers. Alle badkamers met bad en/of regendouche. 

Balkon met privézwembad en ligbedden. Ook boekbaar met jacuzzi.

Vijfkamer ool enthouse (ca    a   pers )  l e e s ite et  slaap

kamers en 3 badkamers. Privézwembad met zonneterras, pergola, zitje, jacuzzi 

en een uniek 360 graden uitzicht. Met frontaal zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Tweekamer Suite 1127 1312 1398 1351          1017               

Tweekamer Suite met Jacuzzi 1143 1351 1455         1407          1033                   

Driekamer Suite (o.b.v. 4 pers.) 935 1087 1144         1080            825        

Honeymoon ava ĳn en r it op e ka er bĳ in  nac ten verblĳ

Long Stay   korting bĳ in   nac ten verblĳ  van  t  

Seniorenkorting   bĳ  jaar en o er bĳ in  nac ten verblĳ  van  t   

van  t   en van  t   Alleen gel ig bĳ verblĳ  in een 

T eeka ers ite ĳ ee ic t

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt voor 

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen gala iners ron  kerst en 

o nie  en aanbie ingen  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/baobab-suites/tenerife/canarische-eilanden


37 - SILVERJET VAKANTIES

Costa Adeje | Tenerife | SPANJE

IBEROSTAR GRAND EL MIRADOR
ADULTS ONLY
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Junior Suite Superior 

en kleinsc alig  elegant en bĳ on er raai otel  gebo  in een paleisac tige 

stĳl  et Iberostar ran  l ira or is gelegen op een gron st k van   

en door de boulevard gescheiden van het strand Playa del Duque. Op heldere 

dagen geniet u van een fraai uitzicht tot aan het eiland La Gomera. Kinderen 

vana   jaar ĳn elko

FACILITEITEN
Smaakvolle ontvangsthal met receptie, lounge, lobbybar en terras. Een 

ver ar baar e ba  (  ) et jac i o geven oor ligbe en en een 

tuin. Er is een 2e zwembad in de Star Prestige area ‘La Balconada’. Spa Sensations 

(   en tegen betaling) is een centr  voor ontspanning  ellness en 

beauty met hydromassagepool, hamam en jacuzzi. Massagebehandelingen 

ogelĳk  ok vin t  ier een s as baan e ver orging is op basis van logies

ontbĳt  al pension is ogelĳk  In resta rant l ira or or en ontbĳt en iner 

in b etvor  geserveer  Voor e tra itionele e iterrane ke ken ee t  et  

la carte restaurant La Pergola met uitzicht over zee. Restaurant El Cenador met 

Canarische gerechten. Er is een dresscode in de restaurants. Voor een drankje 

ĳn er  bars  e as ar elas (snack )bar (  r) en a Tosca (

 r)  et agelĳks s avon s live iek  

ACCOMMODATIE
Het hotel bevat 124 sfeervolle junior suites en suites, verdeeld over 6 

ver iepingen  in koloniale stĳl  et e na r k op lic t en kle ren  Alle s ites 

ĳn voor ien van aircon itioning  kl isje  satelliet tv  inibar  i  en tele oon  

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 met verbindingsdeur te boeken.

Junior Suite (ca    a   vol )  open plan oon slaapka er  oekbaar 

met tuin- of zeezicht. Alle junior suites met zeezicht hebben balkon, geen terras.

Superior Junior Suite (ca    a   vol )  s eervolle  r i ere s ite

Suite (ca    a   vol )  oonka er en slaapka er et terras o  balkon

Junior Suite zeezicht en Suite ĳn ook te boeken in e private area Star 

Prestige (La Balconada) op de eerste en tweede verdieping. Tevens bevindt 

zich hier de Junior Suite Superior. Dit gedeelte heeft een eigen ruime tuin met 

terras  jac i en balibe en  een e ba  en  la carte ontbĳt in resta rant 

l ena or (reserveren)  T ee en ko e in e na i ag  r it  cava ĳn  Star 

restige lo nge et open bar (    r) et snacks  kranten en 

b tlerservice (  r)  ratis toegang tot e Spa Sensations (  korting op 

be an elingen)  S ites et ko e et aciliteiten  gratis inibar ( ater  ris rank 

en bier), Kussenmenu.   

Presidential Suite (ca    a   vol )  gelegen op e bovenste etage et 

een indrukwekkend uitzicht. Ruim terras met jacuzzi en ligbedden.

Royal Suite (ca    a   vol )  gelegen op e e ver ieping in n van e 

torens. Imposante woonkamer met kamerhoge ramen, slaapkamer, badkamer 

en  gastentoilet. Ruim terras met jacuzzi, ligbedden en panoramisch uitzicht 

(li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen bĳ resi ential en o al S ite)  

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Junior Suite 1766 1783 1893 1775 1547

Superior Junior Suite 2231 2248 2351 2233 2015

Junior Suite Zeezicht Star Prestige 2552 2569 2679 2561 2354

Extra    vastgestel  iner (e cl  rankjes) in resta rant a ergola  o  l ena or bĳ in  nac ten 

verblĳ  op basis van al pension en   een circ it be an eling in e Spa tĳ ens verblĳ  Long Stay  

 korting bĳ verblĳ  van in   nac ten van  t   Vroegboekkorting   

bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

30/09/22. Welkomstattentie  es cava bĳ aanko st

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

en verplic te gala iners ron    ie  vraag  reisa vise r o  be oek 

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/iberostar-grand-el-mirador/tenerife/canarische-eilanden
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IBEROSTAR SELECTION ANTHELIA
 FAMILY | WELLNESS

� � � � �

et eels in anarisc e stĳl opgetrokken Iberostar Selection Ant elia  ran  

Salo  bestaat it t ee a on erlĳke elen  et Ant elia is i eaal voor ge innen 

et kin eren van ege e vele agelĳkse activiteiten en et prac tige e ba  

et Salo  is beste  voor personen vana   jaar en niet toegankelĳk voor 

Ant elia gasten  e e eerlĳke vakantie otels ĳn gelegen in een t in van ca  

  irect aan et stran  van a ab  en e ee  e l c t aven bevin t 

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 omgeven 

oor onneterrassen en een kin erba  aarnaast een bĳ ee gelegen 

zoutwaterzwembad. Voor kinderen van 4-7 jaar is er Monkey 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 

piratensc ip) en e ini isco  ab sit is ogelĳk op aanvraag  Ver er ĳn er 

ta eltennis  biljart  tness  tennis en pa le tennis  Voor e gol ie ebbers ĳn 

er in de omgeving verschillende golfbanen. De exclusieve Spa Sensations (tegen 

betaling) et e ba  et assagestralen  sa na  stoo ba  en tnessr i te 

biedt diverse massages en schoonheidsbehandelingen. De verzorging is op 

basis van logies ontbĳt  al pension en all incl sive ĳn ogelĳk  esta rant 

e s bie t een itgebrei  ontbĳt  l nc  en iner in b etvor  en s o cooking  

An ere ke es ĳn et Italiaanse  la carte resta rant orto no  et 

gourmetrestaurant Poseidon en het à la carte lunchrestaurant Barbacoa met 

mediterrane specialiteiten. In SeaSoul Restaurant & Lounge kunt u genieten van 

een eerlĳke l nc  o  iner  Voor vers vr c tensap o  een snack k nt  terec t 

in 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 

s ites  elke alle voor ien ĳn van aircon itioning  atscreen tv  tele oon  kl isje  

inibar  i  en l etoot  gel i ss tee  a ka er et o c e  aar roger en 

telefoon. Balkon of terras met zitje.

Tuinzicht Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  co ortabele 

kamer. Ook boekbaar met ijzeezicht of eezicht. 

Family Kamer ( a   vol    kin  t   jaar)  t ee T in ic tka ers et 

verbindingsdeur. Ook te boeken met zeezicht. 

Priority Location Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  gelegen 

op e bovenste ver iepingen et ĳ ee ic t  ok als Superior Priority Location 

Kamer (ca    a   pers )  et een erker en et ee ic t

Suite (ca    a   pers )  in ple  stĳl et oon  en slaapka er  so s 

gelĳkvloers  rontaal ee ic t  ok boekbaar in ple stĳl et t ee ba ka ers 

als Suite Duplex et ĳ ee ic t  

Presidential Suite (ca    a   vol  en  kin  t   jaar)  oonka er  

2 slaapkamers, 2 badkamers, keuken, jacuzzi en ligbedden op het terras 

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Tuinzicht Kamer 1314 1355 1484 1366 1174

Zeezicht Kamer 1582 1623 1745 1627 1413

Priority Location Kamer 1403 1444 1566 1448 1261

Suite Zeezicht 1993 2027 2156 2038 1809

Extra    vastgestel  iner (e cl  rankjes) in resta rant osei on o  orto no bĳ in  nac ten ver-

blĳ  op basis van al  pension o  All Incl sive en   een circ it toegang in e Spa tĳ ens  verblĳ

Long Stay   korting bĳ verblĳ  van in   nac ten van  t  

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor   

indien geboekt voor 30/09/22.

Welkomstattentie  les cava bĳ aanko st

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

sion en o  all incl sive  gala iners ron  kerst en o nie  vraag  reisa vise r o  be oek 

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/iberostar-anthelia/tenerife/canarische-eilanden
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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 c eck in  receptie  eigen ver ar  e ba  klein 

in nit  e ba  et jac i  ontbĳtterras  l nc resta rant  b tler  

en conci rgeservice  agelĳkse krant en gratis entree tot e Spa 

Sensations. 

e s ites (ca      a   vol ) ebben een oon  en aparte 

slaapka er  aircon itioning  i  l etoot  gel i ss stee  ko e

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 

e ba  Terras et ge eeltelĳk ee ic t  

Suite: op hoger gelegen verdiepingen. Balkon met zeezicht. 

Superior Suite: ruimere suite gelegen op de begane grond of 1e of 2e 

verdieping, met groter terras of balkon. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  

vliegreis naar en van Tenerife, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Suite Terras 2624 2664 2828 2710 2357

Superior Suite 2879 2926 3090 2972 2646

Extra    vastgestel  iner (e cl  rankjes) in resta rant osei on o  orto no bĳ in  

nac ten verblĳ  op basis van al  pension en agelĳks Spa circ it tĳ ens verblĳ

Long Stay   korting bĳ verblĳ  van in   nac ten van  t  

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   en  in ien geboekt 

voor 30/09/22. Welkomstattentie  les c a pagne bĳ aanko st

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

o  all incl sive en gala iners ron  kerst en o nie  vraag  reisa vise r o  be oek 

www.silverjet.nl. 

IBEROSTAR GRAND SALOMÉ
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JARDINES DE NIVARIA
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Comfort Kamer

e i eale ligging  e itsteken e ke ken en e persoonlĳke service aken 

van Hotel Jardines de Nivaria dé plaats om een comfortabele vakantie door te 

brengen  en elegant in terrasvor  gebo  otel bestaan  it versc illen e 

gebo en in art ecostĳl en o geven oor een riante t in et s btropisc e 

bloemen- en plantensoorten, fonteinen en watervallen. Dit hotel behoort tot de 

hotelketen Adrian Hoteles.

Het Jardines de Nivaria ligt aan de wandelboulevard van de Costa Adeje, direct 

aan het strand Fañabé, De boulevard is direct vanuit het hotel via een lift te 

bereiken  ĳ el er eer ee t  een prac tig it ic t op et voor e k st 

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 et otel  een i  van art eco en klassieke stĳl  

Verder vindt u hier ook de indrukwekkende receptie, de restaurants en bars, 

internetfaciliteiten en een geldautomaat.  

In de riante, fraai aangelegde tropische tuin bevinden zich twee zwembaden, 

waarvan één met verwarmd zoutwater en waterval, jacuzzi, kinderbad, 

zonneterrassen met ligbedden, parasols, een kinderspeelplaats, tafeltennis, 

biljart en een ge eel vernie e tnessr i te  et otel besc ikt ook over een 

verlichte tennisbaan. Babysit is op aanvraag.

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 livemuziek 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, massages en eigen kapsalon.

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  al  en volpension ĳn ogelĳk

Hotel Jardines de Nivaria biedt een uitgebreide en gevarieerde restaurantservice 

met bars, restaurants, een gastronomische keuken met nationale en 

internationale gerechten en tapas.

In et oo resta rant Solan ra or en ontbĳt en iner in b etvor  opge ien  

Tĳ ens et avon eten k nt  genieten van een internationale ke ken et 

s o cooking  Versc illen e keren per eek is er een t e atisc  b et aarbĳ 

 e specialiteiten van e versc illen e regio s k nt proeven en nat rlĳk ook e 

Canarische keuken. Desgewenst wordt het hoofdgerecht aan tafel geserveerd. 

et stĳlvolle  la carte resta rant a p la is een gereno eer  resta rant op 

et eilan  Teneri e  it resta rant bie t  e ogelĳk ei  o  nieke  ver ĳn e 

gerechten te proberen.

ĳ et e ba  k nt  terec t in a asca a aar  over ag k nt genieten van 

een verfrissend drankje en een lichte lunch. In de avond serveren ze hier een 

eerlĳk iner et e iterraanse gerec ten en t pisc  Spaanse tapas  

Ter ĳl  eet k nt  genieten van een prac tig it ic t et et gel i  van e 

waterval op de achtergrond.

e Ti an s bar  on er e sc itteren e koepel van et otel  sc enkt eerlĳke 

cocktails bĳ live iek  ter ĳl e obb bar ic  toelegt op ko e  rankjes en 

zelfgemaakte taarten. Het hotel biedt een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
e in totaal  ka ers en s ites ĳn onnig en in t pisc  Spaanse stĳl ingeric t 

en alle voor ien van aircon itioning  tele oon  atscreen tv  i  ko e

theezetfaciliteiten, minibar(tegen betaling) en kluisje. Comfortabele badkamer 

met bad en aparte douche, toilet, haardroger, badjassen en slippers. Balkon met 

zitje en ligbedden. 

In ien  in een S perior S ite o  resi ential S ite verblĳ t k nt  genieten van 

et ontbĳt in een  la carte resta rant

Comfort Kamer (ca    a   pers )  s aakvol ingeric te ka er et 

lan ic t  a ers et verbin ings e r ogelĳk (op aanvraag)  ok boekbaar 

met tuin -/ zwembadzicht en met zeezicht als Superior Kamer.

Junior Suite (ca    a   pers )  elegante ka er et een apart 

zitgedeelte met bank en ruim balkon. Ook te boeken als Junior Suite eezicht.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/jardines-de-nivaria/tenerife/canarische-eilanden
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Suite (ca    a   pers )  aparte oon  en slaapka er en raai it ic t 

op zee.

Superior Suite (ca    a   pers )  ba ka er et aparte o c e en 

jacuzzi of hydromassagecabine. Uitzicht op zee.

Presidential Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i ere s ite

met slaapkamer en aparte woonkamer. Luxueuze badkamer met hydromassa-

ge o c e en al open jac i  So ige s ites ĳn in ple stĳl  et e 

slaapkamer en de jacuzzi op de 2de verdieping.  Ruim terras met adembenemend 

ee ic t ogelĳk verbin ings e r et S perior S ite (li o sineservice binnen 

Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Comfort Kamer Zwembad-/Tuinzicht 1306 1474 1513 1395 1157

Superior Kamer Zeezicht 1472 1647 1679 1561 1323

Junior Suite 1455 1623 1655 1537 1306

Junior Suite Zeezicht 1615 1783 1822 1704 1466

Superior Suite (o.b.v. 3 pers.) 1688 1832 1858 1740 1544                   

Extra   iner in een a la carte resta rant  op basis van al pension in een S ite  S perior S ite o  

resi ential S ite bĳ verblĳ  van  t  

Kamerupgrade  pgra e van nior S ite ee ic t naar S ite ee ic t bĳ verblĳ  van  t  

08/05/23.

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en  

indien geboekt voor 30/09/22.

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

volpension en gala iners ron  kerst en o nie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet

nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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DREAMS JARDIN TROPICAL RESORT & SPA
� � � � SUPERIOR

Preferred Club Suite

Dit sfeervolle hotel ligt direct aan zee en is een topper in de viersterren 

categorie, getuige 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 

gesc ikt voor gasten ie slec t ter been ĳn  et stran  ligt op ca   eter en 

het centrum van Playa de Las Americas op ca. 1 km afstand. De luchthaven van 

Tenerife bevindt zich op ca. 17 km van 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 is er de Explorer’s Club (4-12 jaar) een de Core Zone Club 

(13-17 jaar). De Tropical Wellness biedt onder meer een sauna, hydromassage 

ba  en T rks ba  Ver er is er (tegen betaling) e ogelĳk ei  voor assages 

en schoonheidsbehandelingen en is er een kapsalon. Gasten kunnen gebruik 

maken van de openlucht Fitness Ocean Gym waar ook yoga- en meditatie 

lessen or en gegeven  Ver er een etscentr  r is parkeergelegen ei  

(tegen betaling)  e ver orging is op basis van logies ontbĳt  al pension en all

incl sive ( nli ite  r ) is ook ogelĳk  e orl  a e is et gastrono isc  

b etresta rant voor ontbĳt en iner  Voor e l nc  bĳ et e ba  is er e 

Barefoot Grill.  Voor het diner het Italiaanse à la carte restaurant Trattoria, de 

A erican rill voor steaks en T  voor Spaanse specialiteiten  tapas en ĳnen  

Las Rocas is een fraai, aan zee gelegen internationaal gourmetrestaurant voor 

vis  en rĳstspecialiteiten Tenslotte serveert T at s a rap ko e  sala es en 

wraps. RendezVous is de lobbybar en Sugar Reef de Poolbar waar u smoothies, 

sappen en frisdranken kunt bestellen. In de Veranda geniet u van cocktails met 

een fraaie zonsondergang. De Beach Club Bar Las Rocas is er voor drankjes en 

cocktails en oco a  voor ko e  gebakjes en cake

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 419 trendy, modern ingerichte kamers met 

aircon itioning  tele oon  atscreen tv  i  inibar  ko e t ee aciliteiten en 

een kluisje. Badkamer met bad of douche, badjassen en slippers. Balkon of 

terras met zitje.  

Tweepersoonskamer eezicht (ca    a   pers )  co ortabele ka er 

met badkamer met douche en zeezicht. Ook boekbaar met tuin-  zwembadzicht.

ĳ verblĳ  in e Preferred Club kamers en suites ontvangt u extra services 

waaronder privé check-in/-out, exclusieve concierge service, kamers gelegen 

in het meest exclusieve gedeelte van het hotel met premium amenities. Minibar 

met frisdrank, water en bier, Nespresso-apparaat, tablet in de kamer en kussen 

en  Ver er ontbĳt in een priv  resta rant en snacks en rankjes in e i ag 

in de Preferred Club Lounge. Tenslotte gebruik van het terras van de Preferred 

Club met Balinese bedden.

referred lub Tweepersoonskamer eezicht (ca    a   pers )  

badkamer met douche. Met zeezicht. Preferred Club Junior Suite (ca    

a   pers )  raai ge ecoreer e ka er et itge eelte et terras o  balkon 

met zitje en landzicht. Ook boekbaar met  zeezicht. 

Preferred Club Suite (ca    a   pers  o   vol    kin )  s aakvol 

ingericht met ruime slaapkamer, kleedruimte, woonkamer. Badkamer met bad 

en aparte douche. Balkon met zitje en landzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Preferred  Club Presidential Suite (ca    a   vol    kin  o   pers )  

suite met woonkamer, aparte slaapkamer en inloopkast. Badkamer met bad en 

aparte douche. Grote terrassen met ligbedden en zeezicht (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl.:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar en van Tene-

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

Kamertype nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer Zeezicht 1386 1626 1822 1670 1228

Preferred Club Tweepersoonskamer Zeezicht 1749 1917 2048 1910 1573

Preferred Club Suite 2004 2179 2310 2172 1815

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en  

indien geboekt voor 31/10/22.

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  kin erkortingen en toeslagen voor al pension en o  

all incl sive  gala iners ron  kerst en o nie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/jardin-tropical/tenerife/canarische-eilanden
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Receptie

Villa Royal

et in e otisc  ori ntaalse stĳl gebo e o al ar en Villas  Spa straalt een 

ro antisc e s eer it en bie t gasten e ogelĳk ei  tot een intie e vakantie 

in een luxueuze omgeving. Met uitzicht op zee en over de naastgelegen golfbaan 

Costa Adeje, waarvan het door een weg wordt gescheiden. De Costa Adeje met 

ĳn an stran en ligt op ca   k  a stan  en la a e las A ricas op ca   k  

aar e l c t aven eina So a is et ca   k

FACILITEITEN

Prachtige entree, receptie en lounge. Het kleine zwembad naast de receptie 

biedt vanaf het terras met ligstoelen en parasols een panoramisch uitzicht. 

Tevens ĳn er een tnessr i te en een s as baan  Voor gol ie ebbers 

gelden speciale tarieven voor greenfees van de naastgelegen golfbaan. Babysit 

en b tlerservice ĳn besc ikbaar  

De Golden Pond Spa heeft een Aziatische sfeer en biedt onder meer 

een thermenbad met waterval, jacuzzi, massagedouches, Turks bad en 

ĳs ontein (gratis)  ok ĳn er iverse be an elka ers voor sc oon ei s  en 

lichaamsbehandelingen. 

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

et ontbĳt  iner k nt  terec t in resta rant ar in aar en bĳ on er 

smaakvolle gerechten van verse producten bereidt. Met halfpension kunt u ook 

dineren in een van de restaurants van het naastgelegen zusterhotel Royal River. 

De sfeervolle bar Tucàn Tucàn is een ideale plek voor een aperitief of cocktail.

In de kleine bar aan het zwembad kunt u terecht voor een drankje en snacks.

ACCOMMODATIE

De 28 villa’s hebben alle een eigen terras met een verwarmbare plungepool. De 

villa s ĳn ingeric t et koloniaal e bilair en an erk it e ele erel  en 

voor ien van een plas a tv  v speler  tele oon  i  kl isje en inibar  

De badkamer beschikt over een bad, hydromassagedouche, badjassen en 

slippers. Verder een compleet ingerichte keuken met wasmachine en droger.

Duchess Villa (ca    a   pers )  oon  en slaapka er et kingsi ebe

Terras met loungebank, zitje en ligbedden.

Grand Duchess Villa (ca    a   pers )  als e c ess Villa  aar r i er

Princess Villa (ca    a   pers )  r i e oonka er en  slaapka ers 

met en suite badkamers. Overdekt terras met zitje en ligstoelen.

Majestic Villa (ca    a   pers )  als e rincess Villa  aar in ple stĳl

Royal Villa (ca    a   pers )  riante ple villa et grote oonka er 

en 3 slaapkamers met en suite badkamers. 

Terras met ligbedden, zitje en gazebo met mooi zeezicht (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen).

Imperial Villa (ca    a   pers )  e el e aciliteiten als e o al 

Villa, maar wat ruimer en met een groter zwembad(limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen). 

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Duchess Villa 2070 2141 2303 2408 1960

Majestic Villa Duplex (o.b.v. 4 pers.) 1733 1772 1853 1843 1623

Royal Villa Duplex (o.b.v. 6 pers.) 1524  1589 1621 1569 1414

Extra     in rela ing assage per vol assene  per verblĳ

Seniorenkorting   bĳ  jaar o  o er bĳ verblĳ  van  t  

Vroegboekkorting   bĳ aanko st op  t    in ien geboekt voor 

Welkomstattentie  es cava ĳn bĳ aanko st

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

sion en gala iners ron  kerst en o nie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/royal-garden-villas/tenerife/canarische-eilanden
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ROYAL RIVER HOTEL
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Het fraaie en unieke Royal River Hotel is het nieuwste juweeltje aan de Costa 

A eje  e Spaanse Vereniging van Toeristisc e o rnalisten en Sc rĳvers  ie 

eel it aakt van e erel e eratie ĳet orl  ee t e T Spain  

Award toegekend aan dit fraaie resort en beschouwt het als het beste hotel 

in Spanje  T stree t ernaar alle entiteiten  organisaties en beste ingen 

in verschillende categorieën in de toerismesector te erkennen en te eren, 

aarbĳ it nten ei  or t ge aar eer  in e pro otie van toeris e 

en ĳn beste ingen in eel Spanje  et e cl sieve a lts onl  Villa resort 

is gelegen naast de Costa Adeje Golf Course en heeft een adembenemend 

it ic t  e elegante arc itect r en et originele  eigentĳ se ont erp te a en 

et et raaie gebr ik van nat rlĳke aterialen van et eilan  aken it 

een unieke locatie om een perfecte vakantie door te brengen. La Caleta met 

ĳn an stran en ligt op ca   k  en la a e las A ricas op ca   k  e 

luchthaven bevindt zich op ca. 24 km afstand. 

FACILITEITEN 
legante entree et receptie  lo nge en c a pagnebar  r ĳn iverse 

verwarmbare zwembaden zoals het centrale zwembad, twee rivierzwembaden 

en een in nit pool  Ver er is er een lag ne e ba  speciaal voor gasten van 

e vier agoon Villa s   sportieve aspiraties k nt  k ĳt in e tnessr i te  

op de paddle-tennisbaan en op het croquet-circuit. Op de naastgelegen 

gol baan k nt  terec t voor een raaie partĳ gol  Tevens bie t o al iver 

exclusieve excursies (tegen betaling) op ‘The Royal Garden’, het exclusieve 

eiljac t van et resort  et bie t trips van van   o   r  aarbĳ ris rank  

bier en ater inbegrepen ĳn en op e langere toc ten tevens e l nc  Ten 

slotte is er parkeergelegenheid. 

In de moderne Gold River Spa vindt u een verwarmd zwembad, jacuzzi, hamam, 

belevings o c es  ĳs ontein en een rela r i te   k nt ier ook genieten van 

massages en schoonheidsbehandelingen (tegen betaling), gebaseerd op de 

Arabische cultuur en gespecialeerd in anti-aging behandelingen.

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  et is tevens ogelĳk o  op basis 

van al pension te verblĳven  Voor  aal tĳ en en o  een rankje ee t  e 

ke e it e volgen e resta rants en bars  et ontbĳt or t geserveer  in et 

ineapple b etresta rant et internationale gerec ten  la ingo is een klein  

intie  resta rant in ranse stĳl et e t pisc  ranse je ne sais oi  s eer  

met bistro- en gourmetgerechten van het hoogste niveau. The Top, Brasserie & 

Terrace is gelegen op et akterras bĳ e in nit pool en serveert it nten e 

grillgerechten en drankjes onder het genot van de meest fantastische uitzichten. 

A iatisc e specialiteiten vin t  bĳ et s eervol  apans ge ecoreer e resta rant 

okoro  e ool iver  bĳ et centrale e ba  serveert tapas en cocktails  

Voor een sprankelend glas champagne of cava bezoekt u de Bubble Bar welke 

gelegen is naast de receptie. 

ACCOMMODATIE 
Alle  l e e en elegante villa s ĳn orgv l ig ont orpen voor a i aal 

comfort en ontspanning en beschikken over prachtige, zorgvuldig uitgekozen 

ecoraties  ter ĳl e tegelĳkertĳ  n eigen nieke karakter bie en  Van 

afgelegen zonneterrassen tot uitgestrekte panoramische terrassen en prachtige 

privézwembaden tot aangrenzende riviervilla’s, u zult zeker de perfecte setting 

vin en voor een onvergetelĳke vakantie  

De villa’s  beschikken over een woonkamer en aparte slaapkamer(s), kingsizebed, 

airconditioning, smart-tv, minibar, kluisje en Nespresso-apparaat. De badkamer 

is voor ien van een ba  en aparte o c e  asten vana   jaar ĳn elko

River Villa - 1 Slaapkamer (ca    a   vol )  r i e  s eervolle s ite et 

woon- en slaapkamer. Ruim terras met sofagedeelte, eettafel, 

Balinees bed en  swim up pool die in verbinding staat met het rivierzwembad. 

River Villa - 2 Slaapkamers (ca    a   vol )  et een e tra slaapka er 

en een extra badkamer.

Pool Villa (ca    a   vol )  r i e villa et aparte oon  en slaapka er  

Met privézwembad.

Grand Pool Villa - 1 Slaapkamer (ca    a   vol )  gelegen tegenover 

de golfbaan met privézwembad. Woonkamer en aparte slaapkamer. 

Grand Pool Villa - 2 Slaapkamers (ca    a   vol )  et een e tra 

slaapkamer en 2 badkamers

Grand Pool Villa - 3 Slaapkamers (ca    a   vol )  et t ee e tra 

slaapkamers en 4 badkamers.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/royal-river/tenerife/canarische-eilanden
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Paradise Pool Villa (ca    a   vol )  r i e  nieke villa et rie 

slaapkamers, 3 badkamers en privézwembad. 

De Lagoon Villa’s beschikken over een separaat (door 4 villa’s gedeeld) zwembad.

Lagoon Villa - 1 Slaapkamer (ca    a   vol )  nieke in A rikaanse stĳl 

ingerichte, over de lagune gebouwde ‘paalvilla’. 

Deze open plan suite ligt tegenover de golfbaan. 

Lagoon Villa - 2 Slaapkamers (ca    a   vol )  et een e tra slaapka er 

en 2 badkamers.

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar  

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

River Villa 1 Slaapkamer 2485 2576 2773 2898 2375

River Villa 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 1669 1715 1819 1839 1559

Extra    rela ing assage van  in ten per persoon per verblĳ

Vroegboekkorting   bĳ aanko st van  t   in ien geboekt voor 

Welkomstattentie  les ava bĳ aanko st  

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen en toeslagen voor al pension en gala iners ron  erst en 

  ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Lagoon Villa

River Villa

Grand Pool Villa



46 - SILVERJET VAKANTIES

SPANJE | Tenerife | Costa Adeje

CORALES SUITES & CORALES BEACH
ADULTS ONLY | CULINAIR | FAMILY

� � � � �

Corales Suites - Villa Suite 2-slaapkamers met zwembad 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 concept waar exclusiviteit en modern 

esign ic  verenigen tot een bĳ on er ge eel  e itgebrei e aciliteiten van 

het resort staan garant voor een geslaagde vakantie. Het kleine strand van 

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   ) bevin en ic  rie ver ar e o t ater e ba en aarvan 

t ee a lts onl  aarnaast besc ikt orales eac  ook over een in nit pool 

op het dakterras, vanwaar u een fantastisch panoramisch uitzicht heeft. Alle 

zwembaden worden omringd door terrassen met ligstoelen, Balinese bedden 

en parasols. Voor de jongste gasten is er een zwembad en de kidsclub van 4 

tot 12 jaar met een uitgebreid activiteitenprogramma met sport en workshops. 

Babysit op aanvraag en tegen betaling. Het moderne Spa en Wellness Center (ca. 

 ) ee t  be an elka ers  rot erapiecirc it et ro assages  

a a  sa na  sensation o c es en tnessr i te   k nt ier terec t voor 

verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. Tevens is er een barber 

beautyshop en een Spaboetiek. In de directe omgeving bevinden zich meerdere 

gol banen en atersport aciliteiten  r is ook e ogelĳk ei  o   ra to 

te parkeren tegen betaling en etsen te ren  asten van bei e otels ebben 

toegang tot alle iensten en aciliteiten van et resort anneer e o er ĳn an 

16 jaar. Gasten onder de 16 jaar kunnen geen gebruik maken van faciliteiten of 

iensten ie beste  ĳn voor a lts onl  

 verblĳ t ier op basis van logies ontbĳt  asten van orales S ites genieten et 

ontbĳt in et livia b etresta rant (o a  et nat rlĳke en lokale pro cten)  

et  la carte resta rant Star s  et terras en ee ic t serveert e iterrane 

gerechten voor lunch en grillspecialiteiten voor diner. Gasten van Corales Beach 

ontbĳten en ineren in b etresta rant A  Atlantic oo  perience  ook et 

mediterrane en internationale gerechten. Het Italiaanse à la carte restaurant 

Il Bocconcino by Royal Hideaway is open voor diner en in het restaurant San 

Hô worden Japanse/Peruaanse specialiteiten geserveerd met een Canarische 

twist (adults only). Het met een Michelin-ster bekroonde restaurant El Rincón de 

Juan Carlos staat onder leiding van sterrenkok Juan Carlos Padron en serveert 

exclusieve gerechten (vanaf 16 jaar). La Gelataria is een traditionele Italiaanse 

ĳssalon  ares a Atlantic oo top ar is een locale cocktailbar (vana   jaar)

ACCOMMODATIE
Royal Hideaway Corales Suites

Het resort telt in totaal 235 suites waarvan 114 in het Corales Suites. De 

elegante en o erne s ites ĳn itger st et aircon itioning  kl isje  i  tv en 

minibar(tegen betaling). Badkamer met bad, regendouche, badjassen, slippers.

Deluxe Suite (ca    a   pers  o   vol    kin  t   jaar)  o ern 

appartement met woonkamer met sofabed (1.80x2.00) en volledig ingerichte 

keuken, slaapkamer met badkamer met bad en aparte douche. Met terras met 

ligbe en en ee ic t (ca   )  

Deluxe Suite - 2 slaapkamers (ca     a   pers )  oonka er  t ee 

slaapkamers, twee badkamers en compleet ingerichte keuken. Met twee 

terrassen waarvan één met zeezicht, de ander met bergzicht. Ook boekbaar met 

plungepool als Deluxe Suite - 2 slaapkamers met plungepool (zoutwater) en 

twee terrassen, één met zeezicht, de ander met bergzicht. Op zwembadniveau.

Villa Suite met zwembad (ca    a   pers )  gelegen in een a gelegen 

gedeelte van het resort. Met woonkamer, aparte slaapkamer en compleet 

ingeric te ke ken  i  terras (ca   ) et e ba  ok boekbaar et  

slaapkamers als Villa Suite -  slaapkamers met zwembad (ca    a   

pers ) et terras van ca    

Duple  Villa Suite -  slaapkamers met zwembad (ca    a   pers )  

over twee verdiepingen, met woonkamer, twee aparte slaapkamers en compleet 

ingeric te ke ken  i  terras (ca   ) et e ba  

enthouse Suite -  slaapkamers (ca    a   pers )  r i ere s ite et 

woonkamer, twee aparte slaapkamers en compleet ingerichte keuken. Ruim 

terras (ca   ) et panora isc  ee ic t  ok boekbaar op e e ver ieping 

met zwembad als enthouse Suite -  slaapkamers met zwembad (ca   ) 

en terras van ca    Ro al ideawa  orales Beach adults onl

Alle  o erne nior S ites besc ikken over aircon itioning  kl isje  i  tv 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/royal-hideaway-corales-suites/tenerife/canarische-eilanden
https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/royal-hideaway-corales-beach/tenerife/canarische-eilanden
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Adults Only Zwembad

en minibar(tegen betaling). Badkamer met bad, aparte regendouche, badjassen, 

slippers en haardroger.Junior Suite eezicht (ca    a   vol )  r i e 

en moderne open plan suite, gelegen op de 1e en 2e verdieping. Balkon van ca. 

  et ligbe en  ok boekbaar op e e en e ver ieping als Junior Suite 

anoramisch eezicht of met jacuzzi op het balkon als Junior Suite met jacuzzi 

gelegen op de 5e verdieping. Deze laatste twee kamertypes geven u toegang tot 

het zwembad op het dakterras. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief   overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Deluxe Suite Corales Suites 1660 1888 1888 1934 1636

Deluxe Suite 2 Slaapk. Cor. Suites (o.b.v. 4 pers.) 1207 1341 1341 1387 1144

Villa Suite met Zwembad. Cor. Suites 2373 2717 2717 2763 2464

Junior Suite Zeezicht Corales Beach 1627 1827 1827 1782 1462

Geldig voor Suites  Beach:

Extra    atercirc it Spa (  in ten) per persoon per verblĳ  bĳ in   nac ten ( )

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

Seniorenkorting   bĳ  jaar o  o er bĳ verblĳ  van  t   en van  

t/m 08/05/23. 

Alleen geldig voor Suites

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van   t   in ien geboekt van  t  

31/07/22.

Alleen geldig voor Beach:

Mealupgrade  pgra e van logies ontbĳt naar al pension bĳ verblĳ  van  t   en 

van 29/04/23 t/m 08/05/23. 

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en  

indien geboekt voor 30/09/22. 

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

pension en gala iners ron  erst en   ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl
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GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA
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Ontworpen als een groot paleis met paviljoenen, torens en tuinen, volgt het 

ran eli  alacio e Isora e conto ren van e k stlĳn aan e voet van e 

majestueuze vulkaan de Teide. Het zal u hier zeker bevallen vanwege het grote 

c linaire aanbo  e vele aciliteiten en e r st  et resort ligt bĳ een art 

strand, ca. 20 autominuten van Costa Adeje. De luchthaven ligt op ca. 45 km.

FACILITEITEN
raaie entree et it ic t over et art van et resort  et Atl ntico plein  

rote lag nevor ige in nit pool  Ver er een a ilie  een a lts onl  

een kinderzwembad en een apart peuterbad omgeven door terrassen met 

ligbedden en parasols. 3 tennisbanen, 3 paddlebanen en tennisschool. 

inicl b en ab cl b  In e o erne Spa b  larins (   vana   jaar) 

een binnenzwembad met jacuzzi, hydromassagebedden, sauna, Turks bad, 

ontspanningsr i te  kapper  tnesscenter en ealt cl b  ier k nt  terec t 

voor diverse schoonheidsbehandelingen en massages. ‘s Avonds speelt het 

leven zich af rond het centraal gelegen koloniale plein van het resort, met 

rondom restaurants, winkels en bars. Er worden vele activiteiten georganiseerd 

oals kooklessen en ĳnproeverĳen  e ver orging is op basis van logies

ontbĳt  al pension en all incl sive (niet in e  evel at eli  ran alacio e 

Isora) ĳn ogelĳk  et oo  arket angea is geopen  voor ontbĳt  l nc  en 

diner met showcooking en internationale cuisine. Voor à la carte gerechten 

tĳ ens iner k nt  terec t in et Italiaanse lio en voor A iatisc e gerec ten 

in Nami. Agave serveert de authentieke Mexicaanse keuken voor lunch en diner 

naast e in nit pool  e iterrane rĳst  en visspecialiteiten in asis  Voor et 

beste vlees it et askenlan  en e SA oet  in et o Steak o se ĳn  

Ten slotte ĳn er t ee a lts onl  resta rants  a Terrasse b  orge enate en 

Le Bistrot Provencal, beide in het Red Level at Gran Meliá Palacio de Isora. Voor 

so ige resta rants gel t een ressco e  Voor snacks en ĳsjes is er e asis 

Ice Cream. Een aantal bars waaronder de Areia Beachbar aan het strand, Bar 

ar en  een lo ngebar bĳ et e ba  en e e s b et s avon s vaak 

livemuziek. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 518 verzorgd ingerichte kamers en suites hebben airconditioning, kluisje, 

inibar  strĳk aciliteiten  i o ockingstation  atscreen tv  aro at erapie 

en hoofdkussenmenu. Badkamer met jetdouche, haardroger, badjassen en 

slippers. Balkon of terras. Een eventuele derde persoon of kind slaapt op een 

sofabed (1.30-1.80 cm).

Deluxe Kamer (ca    a   vol  o   vol    kin )  co ortabele ka er 

met uitzicht op het resort en de tuinen. Ingericht met mahoniehouten meubelen 

en stenen vloeren. Badkamer met apart toilet. Met privéterras of balkon. Ook 

boekbaar als Delu e ijzeezicht Kamer of als Delu e eezicht Kamer.

Tweekamer Master Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  r i e en 

lichte suite met woonkamer, eettafel en sofabed. Slaapkamer met kingsizebed. 

Badkamer met whirlpool en regendouche. Met resortzicht. Ook boekbaar als 

Tweekamer aster Suite Gedeeltelijk eezicht.

Driekamer Master Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  

combinatie van een Deluxe Kamer en een Tweekamer Master Suite. 

Family Villa Ocean Front (ca    a   vol    kin )  priv villa aan et 

strand. Ruime badkamer met whirlpool, amenities voor zowel volwassenen als 

kin eren  riv t in van ca    et ver ar  priv e ba  ligbe en en 

Balinese bedden.

Het RED level gedeelte van het Gran Meliá Palacio is het meest exclusieve ge-

deelte en telt 90 elegante open plan kamers en villa’s. 

et is eigenlĳk een apart otel binnen et resort en een klein para ĳs voor 

a lts onl  (vana   jaar)   betekent eal ceptional i erences  et tal 

van extra services, zoals de RED Level Lounge met privé-check-in, dvd-biblio-

theek, businesscenter met internettoegang, butlerservice, exclusieve toegang 

tot et a lts onl   evel e ba  continentaal en  la carte ontbĳt  a-

ter  ko e  en t eeservice ge ren e e ge ele ag  aperitie  snacks en een 

open bar in de namiddag. Speciale kortingen in de Spa by Clarins. Op de kamer 

een espresso apparaat en agelĳks een krant  Voor iner is er et  evel 

Restaurant en Lounge met een mooi terras ‘La Terrasse’ voor visspecialiteiten 

en Le Bistrot Provencal voor lunch. 

Daarnaast kunt u gebruik maken van alle overige restaurants, bars en faciliteiten 

van het resort. 

RED Level Kamer (ca    a   vol )  or  elke oc ten  akker et een 

prac tig it ic t op e kli en van os igantes o  e t inen van et resort in 

deze ruime kamer met sofabed en met mahoniehouten en stenen vloeren. 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/gran-melia-palacio-de-isora/tenerife/canarische-eilanden
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Ook boekbaar als RED Level Kamer ijzeezicht.

RED Level Whirlpool Kamer (ca    a   vol )  e e ka er ee t een 

jacuzzi op het balkon of terras. Boekbaar met zijzeezicht, met zeezicht of met 

een groot terras ca.  m .

RED Level Ocean Front Garden Villa (ca    a   vol )  een roo vakantie 

aan zee in deze prachtige privévilla. Open plan woon-/ slaapkamer, inloopkast, 

minibar en dvd-speler. Badkamer met jetdouche, whirlpool en apart toilet. Ca. 

  t in et priv e ba  alinese be en en eetta el (li o sineservice 

binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

en van Tenerife, luchthavenbelasting, 

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

Kamertype                nov         jan         feb          mrt          apr

Deluxe Kamer                                                         1154      1180     1162        1208       1044      

Deluxe Zeezicht Kamer                                         1357       1383     1365        1411       1247

Tweekamer Master Suite Resortzicht (3 pers)   1298       1324     1306        1352       1188

RED Level Kamer                                                   1570       1596     1578        1751       1608

 evel irpool ĳ ee ic t                                                       

RED Level  Ocean Front Garden Villa                   3847       3873     3855        4027       3868

Gratis kinderen  eerste kin  (  t   jaar) verblĳ t gratis op e ka er bĳ e o ers bĳ verblĳ  van 

01/11/22 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 30/09/22.

Honeymoon   es ava ĳn en r it bĳ aanko st op e ka er en  iner voor  personen tĳ ens 

verblĳ  (e cl  rankjes) bĳ ini  verblĳ  van  nac ten

Kamerupgrade  pgra e van el e a er naar el e a er ĳ ee ic t bĳ verblĳ  van  

t/m 08/05/23.

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en  

bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  

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

en verplic te gala iners ron    ie  vraag  reisa vise r o  be oek 

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

Deluxe Kamer

Red Level zwembad

RED Level Ocean Front Garden Villa
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THE RITZ-CARLTON, ABAMA
CULINAIR | FAMILY | GOLF

� � � � �    DELUXE

it eer opvallen e  in terrakle r gesc il er e resort  ligt bĳ on er ooi tegen 

een elling en or t o geven oor een it on erlĳke vegetatie et eer an 

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 

villaka ers  ater is een belangrĳk on er eel van Aba a  it ko t ter g in e 

vele meertjes en watervallen die door het resort stromen. Het hotel ligt in Guia 

Isora, ca. 4 km van San Juan en ca. 10 km van Costa Adeje.

FACILITEITEN
Elegante lobby met boetiekjes. In de tuinen bevinden zich in totaal zeven 

(verwarmde) zoetwaterzwembaden, 3 voor Citadel-gasten en 4 voor gasten van 

e villa s  o geven oor onneterrassen et ligbe en en parasols  r ĳn o el 

een adults only- als een familyzwembad. Relaxation area voor volwassenen. Er 

is vervoer tussen de lobby, villas en het strand. Ritz Kids Club Village (4-12 jaar, 

  tegen betaling) et versc illen e activiteiten als t eater  astrono ie en 

knutselen. Babysit op aanvraag. 

Naastgelegen 18-holes golfbaan met golfacademy, clubhuis en pro-shop. 

Tevens beschikt Abama over een cycling center. Via op maat gemaakte routes 

verkent u het fraaie landschap van Tenerife. Klein maar fraai strand (bereikbaar 

via een lift). 

itgebrei  ellness  Spa enter (ca    tegen betaling en vana   jaar) 

met zwembad en massagewatervallen, onderwatermassagestralen, sauna, 

stoombaden, Kneipp-douches, iglo, hydrotherapie, Vichy-douches, Rasul- en, 

schoonheidsbehandelingen, massages. Verder Spa Café met terras. 

oven e Aba a bevin en ic  een tnesscl b   tennisbanen en  

paddletennisbanen (tegen betaling). 

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

iverse resta rants en bars  aaron er et a Veran a voor et ontbĳtb et  

l ira or et panora isc  it ic t voor ontbĳt  l nc  en iner et vis  en 

rĳstspecialiteiten  et Italiaanse resta rant Verona  asa l b op e gol baan  

T oko et internationale en Spaanse gerec ten bĳ et e ba  voor l nc  

en diner en de met Michelin-sterren bekroonde restaurants Abama Kabuki 

(Japans, 1 ster) en MB (gourmetrestaurant, 2 sterren). The Beach Club aan het 

strand serveert salades, snacks en hamburgers. Tenslotte het Deli Café met 

terras en de Lobbybar. Er is 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle  r i e ka ers en s ites ĳn l e s ingeric t en voor ien van 

aircon itioning  it oek  atscreen tv  espresso apparaat  strĳk aciliteiten  i  

telefoon, minibar en kluisje. Badkamer met bad, aparte douche en badjassen. 

Balkon of terras met zitje. 

oofdgebouw itadel

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  s eervolle ka er in e en aagse 

stĳl et itge eelte  ar eren ba ka er et spiegel e ren  esign 

badkuip en aparte douche. Met resortzicht. Ook boekbaar met zeezicht. 

Junior Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i ere slaapka er 

met open plan zitgedeelte en inloopkast, ingericht met elegante houten 

meubelen en met resortzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  oonka er  lo nge en 

a gesc ei en eetka er  Slaapka er et nat rlĳke aterialen  et resort ic t  

Ook boekbaar met zeezicht.

Delu e Kamer eezicht en Suite eezicht ĳn ook te boeken als Club Deluxe 

eezicht en lub  Suite eezicht. e ka ers ĳn alleen boekbaar voor 

volwassenen en gelegen in de Citadel op de 10e verdieping. Als extra service 

krĳgt  e e cl sieve c eck in en c eck o t in e l b o nge  e l b concierge 

service en toegang tot e l b o nge voor ontbĳt  lic te snacks  ors oe vres 

en drankjes. Exclusieve toegang tot het Persian Garden zwembad in de Citadel.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/the-ritz-carlton-abama/tenerife/canarische-eilanden
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Villa Deluxe kamer

Suite

Ritz- arlton Suite (ca    a   pers )  t ee slaapka ers  inloopkast  

groot woongedeelte, lounge en eetkamer, 2 marmeren badkamers. Jacuzzi op 

het balkon en zeezicht. 

Royal Suite (ca    a   pers )  oon  en eetka er et ke ken   

slaapkamers met badkamers met douche en hydromassagebad. Japanse tuin 

et terras (ca   ) en jac i  

Imperial Suite (ca    a   pers )  e e s ite  gelegen op e bovenste 

verdieping, bestaat uit een woonkamer, keuken en bar met marmeren vloer. 

Twee ruime slaapkamers met badkamers, voorzien van sauna-douche en 

jac i  root terras (ca   ) et tropisc e planten en ver ar  e ba  

Gasten in de Ritz-Carlton Suite, Royal en Imperial Suite ontvangen de 

volgen e e tras  VI  c eck in in e s ite  VI stat s ge ren e et verblĳ  

elko stpresentje  agelĳks ontbĳt in e s ite o  in een resta rant naar ke e  

assistentie van een Personal Suite Ambassador (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer Resortzicht Citadel 1220 1637 1637 1698 1171

Junior Suite Zeezicht Citadel                                    1701         2151 2151 2212     1692    

Suite Resortzicht Citadel 1897 2331 2331 2392 1905

Club Suite Zeezicht (adults only) 2581 3059 3059 3120 2593

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en bĳ 

verblĳ  van  t   in ien geboekt voor 

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

en gala iners ron  erst en   ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Het exclusieve Villa Club 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 

ie in versc illen e lagen ĳn opgetrokken en alle ric ting ee ĳn 

gebouwd. Dit gedeelte bevat vier zwembaden, waaronder de El Mirador 

In nit  pool (alleen voor gasten vana   jaar)  

Gasten van de villa’s genieten o.a.  assistentie van het Villa Ambassador 

Tea  elko st a enities  ontbĳtb et in l ira or   espressoapparaat 

en theezetfaciliteiten, digitale internationale kranten en magazines, 

strĳk service voor  kle ingst kken per ka er per verblĳ  e ren e 

e ag or en bĳ et e ba  gratis canap s  ris rank en sapjes 

verstrekt  ĳ onson ergang or en gratis rankjes geserveer

Villa Deluxe Kamer (ca    a   pers )  r i e  s eervolle ka er 

met kingsize bed. Met terras met tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Villa Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i e s ite 

met woon- en aparte slaapkamer en terras met tuinzicht. Ook boekbaar 

et ee ic t  ovengenoe e villaka ers ĳn ook boekbaar in een 

e cl sieve rĳ speci ek voor gasten vana   jaar (adults only) . 

Kamertype                                                   nov jan feb mrt apr

Villa Deluxe Kamer Tuinzicht                  1819 2331 2331 2392 1815

Villa Suite Zeezicht                                   2665 3276 3276 3337 2727

Villa Kamer Tuinzicht (adults only)         1819        2331 2331 2392 1815

Villa Suite Zeezicht (adults only)             2665 3276 3276 3337 2727

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor 

 en bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor                                              

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.

THE RITZ-CARLTON, ABAMA 
VILLAKAMERS

� � � � �    DELUXE
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LAS TERRAZAS DE ABAMA
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Suite-Appartement 2 slaapkamers

De exclusieve suite-appartementen van Las Terrazas de Abama bevinden zich 

ic t bĳ e i estk st  in e b rt van a e Isora  et resort ee t van ege 

ĳn at ogere ligging (ca   eter oogte) een raai it ic t op et eilan  

La Gomera en de Atlantische Oceaan. Het wordt omringd door subtropische 

t inen en pal bo en en bie t e gasten veel ogelĳk e en o  te genieten 

van een welverdiende vakantie. Het is geschikt voor families maar ook voor 

gasten ie van r st o en  In et resort ĳn vele vrĳetĳ s ogelĳk e en 

binnen an bereik  eniet van e on  ooie lan sc appen  ĳne e ba en 

en eerlĳke gastrono ie  e l c t aven bevin t ic  op ca   k  a stan

FACILITEITEN 
24 uurs receptie gelegen in het hoofdgebouw met gastronomische winkel met 

lokale a bac telĳke pro cten en een r i e selectie ĳnen  as Terra as 

de Abama ligt op de golfbaan (18 holes) Abama met eigen clubhouse, bar, 

resta rant  gol aca e  en it ic t op ee  Ver er ĳn er rie ver ar e 

zwembaden omgeven door terrassen, ligbedden en parasols. Er is tevens een 

kinderzwembad en kinderoppas (tegen betaling). Voor de jongste gasten (4 – 14 

jaar) is er et i s a p et agelĳks vele le ke activiteiten (tegen betaling)   In 

et naastgelegen T e it arlton  Aba a ĳn  tennisbanen   pa lebanen en 

een 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 tnessr i te   k nt in  apparte ent een personal trainer 

laten ko en en er is een ogelĳk ei  tot assages (bei e tegen betaling)  Ten 

slotte is er parkeergelegen ei   verblĳ t ier op basis van logies ontbĳt  ogies 

is ogelĳk  et  la carte resta rant elvin is geopen  voor ontbĳt en vĳ  aal 

per week voor diner. U kunt hier genieten van het vakmanschap van de Michelin 

sterrenkok Martín Berasategui. Het restaurant heeft een fraai buitenterras 

en bie t eer gevarieer e gastrono isc e ogelĳk e en et een speciale 

selectie van lokale pro cten ie een niek c linair aanbo  versc a en  e 

snack poolbar Sunway serveert kleine gerechten en drankjes gedurende de dag. 

ACCOMMODATIE
e  s aakvolle en in ivi eel ingeric te s ite apparte enten ĳn 

ver eel  over  versc illen e gebo en op versc illen e nivea s aarbĳ e 

apparte enten op e bovenver iepingen bereikbaar ĳn per li t  e apparte

enten ĳn versc illen  a inric ting aar alle itger st et aircon itioning  

i  satelliet tv  ko e t ee et aciliteiten en kl isje  Ver er volle ig ingeric te 

keuken met wasmachine, koelkast, magnetron, keukengerei, elektrische 

aterkoker  vaat asser  oven en as roger  Ver er strĳkgelegen ei  

Woonkamer met eethoek. Badkamer(s) met bad en/of douche, badjassen en 

slippers. Balkon of terras met zitje. 

Suite-Appartement Gedeeltelijk eezicht (ca    a   pers )  lic t en r i  

et oon  en aparte slaapka er  et ge eeltelĳk ee ic t en t in ic t  

Suite-Appartement -  Slaapkamers Gedeeltelijk eezicht (ca    a   

pers )  r i er  elegant apparte ent et t ee en s ite ba ka ers  ok boekbaar 

met zeezicht. 

Suite-Appartement - 3 Slaapkamers Gedeeltelijk eezicht (ca    a  

 pers )  i eaal voor a ilies  et rie en s ite ba ka ers  ok boekbaar et 

zeezicht.  

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

en van Teneri e  l c t avenbelasting  ec tive o nge en ra to tĳ ens  ge ele verblĳ

Kamertype nov jan feb mrt apr

S ite Appart  e eeltelĳk ee ic t

Suite-Appart. 2 Slaapkamers Zeezicht (4 volw.) 1180  1331   1322 1236 1335

Suite-Appart. 3 Slaapkamers Zeezicht ( 6 volw.)   1043          1169 1199 1040 1123

Long Stay   korting bĳ in   nac ten verblĳ  van  t  

Seniorenkorting   bĳ  jaar en o er bĳ verblĳ  van  t  

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien  agen voor aanko st 

geboekt en  in ien  agen voor aanko st geboekt  

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen en kin erkortingen en toeslagen voor gala iners ron  

erst en   ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/las-terrazas-de-abama/tenerife/canarische-eilanden
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Perfect geïntegreerd met de omliggende golfbaan is Hotel Suite Villa María 

een als een dorp gebouwd villacomplex, geïnspireerd op de typisch Canarische 

arc itect r  et otel ee t een benĳ ens aar ige ligging in et i esten 

van Tenerife met fraai uitzicht over de Costa Adeje, La Gomera en de kust. Het 

stran  van a aleta ligt op ca    en e l c t aven eina So a op ca   k

FACILITEITEN
e belangrĳkste aciliteiten bevin en ic  in et oo gebo  at or t 

gedomineerd door een centraal plein waar zich de receptie, een kleine supermarkt 

en de miniclub (4-12 jaar, gratis) bevinden. Tevens is er een internethoek en 

een kapper (op afspraak en tegen betaling). In het centrale gedeelte van het 

complex liggen twee verwarmbare zwembaden op verschillende niveaus en één 

kinderzwembad, omgeven door ligbedden en parasols. Voor de jongste kinderen 

is er een speelplaats  ab sit is ogelĳk  Ver er bie t et otel een p tting 

green  tnessr i te  s as baan (tegen betaling) en parkeergelegen ei  

Reservering van greenfees voor verschillende golfbanen in de omgeving is 

ogelĳk   k nt voor sc oon ei s  en lic aa sbe an elingen terec t in et 

Naiad Wellness centrum, waar zich ook een thermaal circuit, hydromassagebad, 

sensation showers, Turks bad en Finse sauna bevinden.

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  al pension  la carte is ogelĳk  

et ontbĳtb et en et  la carte iner et t pisc  anarisc e gerec ten 

worden geserveerd in restaurant La Torre op de eerste verdieping van het 

centrale plein  In e poolbar l e asis bĳ et e ba  k nt  snacks  ĳsjes  

rankjes en lic te aaltĳ en bestellen  s Avon s is et eerlĳk vertoeven in e 

Plazabar met een cocktail.

ACCOMMODATIE
Hotel Suite Villa María beschikt over 78 villa’s die alle verschillend en smaakvol 

ĳn ingeric t  lke villa is niek en ee t een o ern interie r et r stige  

ne trale kle ren  e gesc akel e villa s et priv t in en ee ic t ĳn voor ien 

van een compleet ingerichte open keuken met keramische kookplaat, oven, 

koelkast en agnetron  Ver er een oonka er et s art tv en i  en 

in ivi ele aircon itioning  nkele villa s ĳn gesc ikt voor in ervali en  In 

alle villa s is plaatsing van een bab be je ogelĳk

Villa - 1 slaapkamer (ca    a   vol    kin )  ver eel  over t ee ver

diepingen 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    a   pers )  n slaapka er bevin t ic  

op de begane grond en de andere op de eerste verdieping. Ook boekbaar met 

jacuzzi in de tuin als Jacuzzi Villa.

Pool Villa - 3 slaapkamers (ca    a   pers )  t ee slaapka ers et 

eigen badkamer bevinden zich op de begane grond. Een derde slaapkamer op de 

eerste verdieping met eigen badkamer en groot balkon. Tuin met gemeubileerd 

terras en privézwembad. Ook boekbaar met jacuzzi en privézwembad als Pool 

Villa Bellavista.

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan             feb          mrt        apr

Villa - 1 Slaapkamer (o.b.v. 2 pers.) 1182 1261 1252       1139      1109

Villa - 2 Slaapkamers (o.b.v. 3 pers.) 1121 1180         1171      1053       1035

Jacuzzi Villa - 2 Slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 1034 1080         1071        957         941  

Pool Villa - 3 Slaapkamers (o.b.v. 6 pers.) 943 984 975         855         845

Kamerkorting  bĳ verbllĳ  van  t   in ien geboekt van  t  

31/01/23.

Seniorenkorting   bĳ  jaar o  o er bĳ verblĳ  van  t  

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en 

 in ien geboekt van  t   el ig voor Villa  slaapka er en Villa  slaapka-

er et jac i   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en  

indien geboekt van 01/10/22 t/m 31/10/22 in een Villa 2 slaapkamers, Jacuzzi Villa en Pool Villa 3 

slaapkamers. 

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

o  volpension en gala iners ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silver-

jet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/hotel-suite-villa-maria/tenerife/canarische-eilanden
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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

e otels op ertevent ra en an arote bie en ĳ 

aan inclusief privétransfers. In plaats hiervan kunt 

u ook kiezen voor een huurauto of voor een paar 

agen een a to ren en e e bĳ  otel laten 

bezorgen. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP FUERTEVENTURA HEEFT VOORAL 

HET SECRETS BAHIA REAL ONS HART GESTOLEN 

EN OP LANZAROTE HET HOTEL PRINCESA YAIZA.

KIJK OP PAGINA’S 55 EN 62-63.

FUERTEVENTURA
Fuerteventura is na Tenerife het grootste Canarische 

Eiland. Het heeft een zeer droog klimaat, waardoor 

het landschap besprenkeld is met cactussen en 

vetplanten. Corralejo aan de noordkust presenteert 

zich als een levendig vakantieoord met een 

internationaal publiek, talloze surfscholen en 

restaurantjes. Dit voormalige vissersdorp heeft zich 

ank ĳ e agni eke stran en opge erkt tot een 

uitstekende vakantiebestemming. 

ĳ selecteer en ier et antastisc  gelegen ele

gante en stĳlvolle Secrets a ia eal esort  Spa

(adults only) met een hoog serviceniveau. Aan 

de oostkust van het eiland treft u de moderne 

ba plaats aleta e ste  ier bie en ĳ e 

kle rrĳke oase S eraton ertevent ra aan  en 

goede keuze, speciaal voor gezinnen met kinderen. 

Aan e oles gol baan ko en ĳ voor et 

kn sse  in t pisc  anarisc e stĳl gebo e otel 

lba alace ol   Vital  

LANZAROTE
Lanzarote is het op drie na grootste eiland van de 

arc ipel  In et ationaal ark Ti an a a krĳgt 

u een goed beeld van het unieke maanlandschap 

van et eilan  Vlakbĳ et op et i elĳke p ntje 

gelegen la a lanca liggen e ooiste stran en 

van Lanzarote, de Playas de Papagayo. 

In het oude centrum van de bekende, centraal 

gelegen badplaats Puerto del Carmen, bieden 

ĳ  otel ariones  irect aan ee en stran  

en op loopafstand van alle gezelligheid.

la a lanca is in i els itgegroei  tot een 

vakantiecentrum van formaat met een grote 

jac t aven en een aantrekkelĳke aneerbo levar  

langs het strand. De gezellige authentieke kern 

van het voormalige vissersplaatsje is gelukkig 

goe  be aar  gebleven  ĳ selecteer en ier et 

iterst aangena e  in anarisc e neokoloniale stĳl 

gebouwde Princesa Yaiza met veel faciliteiten en 

activiteiten en het indrukwekkende Hotel Volcan 

Lanzarote dat is gebouwd als een klein dorpje in de 

stĳl van et eilan  Tenslotte is er et raaie a lts 

onl  Secrets an arote r stig gelegen nabĳ e 

bekende jachtaven van Puerto Calero.

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Costa Calma

Puerto del Rosario

Corralejo

Puerto del Carmen

Arrieta

Playa Blanca
Arrecife

    Volcan Lanzarote
Princesa Yaiza

Los Fariones

Secrets Lanzarote

      Sheraton
          Elba Palace

Secrets Bahia Real

Fuerteventura & Lanzarote Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C   20 20 20 21 22 23 25 24 24 23 22 21

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

Zonne-uren per dag   6 7 8 8 9 10 11 11 9 8 7 6

Dagen met enige neerslag   2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Los Fariones, Lanzarote
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Junior Suite Poolview

legant en stĳlvol a lts onl  resort et vele aciliteiten op een raaie locatie  in 

het noorden van Fuerteventura. Vanuit het hotel heeft u directe toegang tot een 

klein vulkanisch strand met ligbedden en parasols. De beroemde duinen van het 

Corralejo Natural Park met een schitterend lang zandstrand liggen op ca. 1 km 

afstand. De luchthaven bevindt zich op ca. 35 km. 

FACILITEITEN
Elegante lobby en twee fraai aangelegde zoetwaterzwembaden, waarvan 

 ver ar baar   et onneterrassen  Ver er een tnessr i te en aan et 

stran  ogelĳk ei  tot versc illen e atersporten (tegen betaling)  e 

Secrets Spa b  at ra iss  (  ) bie t on er an ere een e ba  

met onderwatermassage, hydrojets, hydromassagebad, stoombad, sauna en 

gelegenheid tot schoonheidsbehandelingen en massages. De verzorging is op 

basis van logies ontbĳt  al pension ( iner alleen in arket a ) en nli ite  

r  ĳn ogelĳk ( et o a   la carte go r et ining  onbeperkt een selectie 

van (non) alco olisc e rankjes   rs conci rgeservice en agelĳkse 

aanvulling van de minibar met frisdrankjes, bier en water. Restaurants (niet 

alle agelĳks geopen )  arket a  voor ontbĳt en iner in b etvor  Seasi e 

rill l nc  resta rant bĳ et e ba  voor e iterrane specialiteiten en 

visgerec ten  a  o nge l nc resta rant aan ee voor lokale gerec ten en 

cocktails (niet inbegrepen in nli ite  r )  o o  anarisc  resta rant 

voor diner met Canarische gerechten. Verder het Japanse restaurant Himitsu, 

gespecialiseerd in pan- Aziatische gerechten. Ten slotte Olio voor mediterrane 

gerec ten voor iner  et Italiaanse resta rant ebbiolo voor iner en are oot 

Snack ar voor rankjes o  een lic te l nc  ars  obb bar en e vo s  aar 

ic  ook voor e re ere  l b gasten oco a  bevin t voor rankjes  snacks 

t ssen  en  r  ocktail ar ock  all et ansvloer en  S gar 

Reef met chill out muziek en balibedden.

ACCOMMODATIE
Alle  s ites ĳn elegant ingeric t en voor ien van aircon itioning  inibar  

televisie  kl isje  ko e  en t ee et aciliteiten en i  ar eren ba ka er et 

slippers, badjassen en haardroger. Terras of balkon.

Junior Suite (ca    a   vol )  elegante en co ortabele open plan s ite  

met tuin-/zwembadzicht. Ook boekbaar met zijzeezicht of zeezicht.

Junior Suite Deluxe (ca    a   vol )  r i ere open plan s ite gelegen 

op de begane grond met tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Grand Junior Suite Deluxe (ca    a   vol )  gelegen op e begane gron  

met uitzicht op zee, het eiland Lobos, met groot terras.

ĳ verblĳ  in e Preferred Club ontvangt  e tra service aaron er persoonlĳke 

check-in/-out, exclusieve conciërge service, suites gelegen in het meest 

exclusieve gedeelte van het hotel met premium amenities en kussen menu. 

Ver er een agelĳks ontbĳt et een e cl sie  en  in een speciaal gereserveer  

ge eelte in et arket a  resta rant en snacks en rankjes in e i ag in 

e re erre  l b o nge et b tlerservice en tablets  inibar et ater  non

alcoholische drankjes en nationaal bier.

referred lub Junior Suite eezicht (ca    a   vol )  raaie open plan 

suite gelegen op de begane grond, 1e of 2e verdieping.

referred lub Junior Suite Delu e eezicht (ca    a   vol )  r i ere 

open plan suite  gelegen op de begane grond.

Preferred Club Master Suite (ca    a   vol )  oon  en slaapka er 

ge ecoreer  in koloniale stĳl  gesc ei en oor een sc i e r  inloopkast  apart 

toilet  o c e en ro assageba  alkon et ligbe en en ee ic t

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., LO, vliegreis naar en van Fuerteventura, 

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

Kamertype nov jan feb mrt apr

Junior Suite 1197 1275 1434 1289 1269

Junior Suite Deluxe Zeezicht 1481 1596 1815 1645 1591

Pref. Club Junior Suite Zeezicht 1687 1811 2064 1887 1822

Honeymoon   korting en r it en cava ĳn op e ka er bĳ aanko st en  korting op Spa 

be an elingen bĳ in  nac ten verblĳ  van  t  Long Stay   korting bĳ in 

 nac ten verblĳ  van  t  Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t  

 in ien geboekt voor  en  in ien geboekt voor 

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen en toeslagen voor al pension  nli ite  r  gala i-

ners ron  erst en   ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/gran-hotel-atlantis-bahia-real/fuerteventura/canarische-eilanden
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Deluxe Kamer

en bĳ on er aangena e en kle rrĳk ingeric te oase te i en van 

zonovergoten stranden. Vanwege de vele faciliteiten is Sheraton Fuerteventura 

een goe e ke e voor een eerlĳke vakantie op ertevent ra  eker voor 

gezinnen met kinderen. Het hotel ligt tussen het strand van Caleta de Fuste 

en een 18-holes golfbaan. In de directe omgeving vindt u diverse winkels en 

restaurants. De luchthaven van Fuerteventura ligt op ca. 8 km.

FACILITEITEN
eceptie  b sinesscenter en i  in et ge ele otel  rie oet ater e ba en 

( aarvan n ver ar baar)  ver ar baar kin erba  boetiek  ini l b  t  

 jaar  speelt in  tennisbaan  inigol baan en pitc ing  p tting green  Spa 

T alasso esperei es (vana   jaar en tegen betaling) is een   groot 

centr  aar  eerlĳk k nt ontspannen in e sa na o  et T rkse ba  iteraar  

kunt u hier ook terecht voor diverse massages en schoonheidsbehandelingen. 

en ver ar  binnenba  vitalit pool en tnessr i te aken eveneens eel 

uit van de Spa. 

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  In resta rant os Arcos et terras 

or en et ontbĳt  en inerb et geserveer  a Veran a bie t e iterrane 

l nc gerec ten op et terras et ee ic t  ok ok  en ee t een terras   

geniet hier van Aziatische specialiteiten in een rustgevende omgeving. El Faro 

serveert mediterrane specialiteiten in een nautische setting. Voor een drankje 

k nt  terec t in e iano obb  ar  r is roo service van  tot  r

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 266 kamers en suites, alle smaakvol en comfortabel ingericht en 

voor ien van aircon itioning  kl isje  sc rĳ ta el  ko e t ee et aciliteiten  tv en 

i  o plete ba ka er et ligba  aparte o c e en aar roger

Deluxe Kamer (ca    in   vol   a   pers )  co ortabele ka er et 

itge eelte et so a  alkon et ( ĳ ) ee ic t  

Premium Kamer (ca    in   vol   a   pers )  i entiek aan e 

Deluxe Kamer, maar gelegen op de parterre. Terras met tuinzicht. Ook te boeken 

als Family Premium (min./max. 2 volw. + 2 kind. t/m 14 jaar).

Prestige Family Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)   el e 

Kamers met verbindingsdeur.

Junior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  r i e open

plan oon slaapka er  a ka er et jac i  alkon  Verbin ings e r ogelĳk

met Deluxe Kamer. Ook boekbaar met terras als Junior Suite remium.

Executive Suite (ca    a   pers )  r i e  elegante s ite et oonka er 

et eetta el en een aparte slaapka er  inloopkast  alkon terras

Presidential Suite (ca    a   pers )  op e bovenste etage et oon

kamer, 2 slaapkamers en groot terras (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen). 

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

en van Fuerteventura, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Premium Kamer 896 930 1006 877 811

Deluxe kamer 992 1025 1101 972 906

Prestige Family Kamer 1479 1494 1633 1504 1375

Junior Suite 1313 1344 1427 1298 1225

Extra   gratis toegang tot e Spa bĳ verblĳ  in een nior s ite  ec tive S ite o  resi ential 

S ite bĳ aanko st op  t    t   en  t    

  gratis  la carte iner (e cl  rankjes) bĳ in  verblĳ  van  nac ten obv al pension bĳ verblĳ  van 

01/11/22 t/m 30/04/23. Gratis kinderen  eerste kin  t   jaar verblĳ t gratis op e ka er bĳ in  

 vol assenen bĳ verblĳ  van  t   en van  t   in ien geboekt 

voor 31/08/22. Gratis nachten   en  bĳ verblĳ  van  t   en van  

t/m 30/04/23 in een Junior Suite. Kamerupgrade  pgra e van re i  ka er naar el e a er 

bĳ verblĳ  van  t   en van  t   in ien geboekt voor 

Long Stay   korting bĳ verblĳ  van ini aal  nac ten  Mealupgrade  pgra e naar al pension 

bĳ verblĳ  in een nior S ite re i  Seniorenkorting   bĳ  jaar o  o er bĳ verblĳ  van 

01/11/22 t/m 30/04/23. Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien ge-

boekt voor  en  bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor 

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

o  volpension  gala iners ron  erst en   ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet

nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/sheraton-fuerteventura/fuerteventura/canarische-eilanden
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Tweepersoonskamer Deluxe

et lba alace ol   Vital otel op ertevent ra is een l e s gol otel  alleen 

voor volwassenen (16+), grenzend aan de eigen 18-holes golfbaan. Het hotel is 

in anarisc e stĳl gebo  en ligt ca    van een groot inkelcentr  ca  

2 km van zee en strand en ca. 4 km van de luchthaven. Een ideale manier om in 

alle r st van   vrĳe tĳ  te genieten en te oen aar  van o t  gol  spelen

FACILITEITEN
legante entree et s eervolle patio  ibliot eek et agelĳks internationale 

kranten en aga ines  kaartta els en sc aak ogelĳk e en  In e raaie t in 

et anarisc e ora en a na ligt een groot ver ar  e ba  iverse 

onneterrassen et alinese be en  ligstoelen en parasols  et otel besc ikt 

tevens over een wellness center met sauna, Turks bad, jacuzzi, zwembad en 

onneterras  ea t center et een ke r aan ge ic ts  en lic aa sbe an elingen  

aarnaast een agelĳks progra a van sportactiviteiten oor personal trainer  

et oga  Tai i  tness  a ajogging o  ilates sessies  Voor e gol co rse is 

geen an icap aar el V  vereist (korting voor otelgasten)

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

 ee t e ke e it  a  o o  in or eel resta rant voor een itgebrei  

ontbĳtb et o  iner   k nt et ontbĳt o  iner gebr iken in et resta rant o  op 

et terras et it ic t op e gol baan  St  An re s  voor  la carte aaltĳ en 

(voor  en nagerec t in b etvor ) in e openl c t op e patio ( eersa ankelĳk) 

o  binnen in et s eervolle resta rant  Tevens ee t  ier e ogelĳk ei  te 

kie en voor een iner berei  et ge on e en voe a e ingre i nten  o ega  

een st  voor e ĳnlie ebber   k nt ier genieten van e beste ĳnen 

in co binatie et een ke e aan e ise anarisc e apjes  r is rs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers ĳn elegant ingeric t et rob st e bilair en nat rlĳke tinten  

Delu e Kamer Golfzicht (ca    a   pers )  elegant ingeric t en voor ien 

van aircon itioning  atscreen tv  tele oon  inibar  ko e  en t ee et aciliteiten  

en kluisje. Volledig ingerichte badkamer met aparte douche, dubbele wastafel, 

badjassen en slippers. Terras of balkon en panoramisch uitzicht op de golfbaan.

Deluxe Comfort Kamer (ca    a   pers )  als e el e ka er et 

schitterend uitzicht op de golfcourse en als extra de Comfort Service, bestaande 

it een elko stgesc enk  ontbĳt in e ka er  ka erjas et slippers  onbeperkt 

toegang tot e T alasso Spa in et S eraton ertevent ra  agelĳkse aanv lling 

in de minibar met water, frisdrank en bier, turndown-service en late check-out.

Suite (ca    a   pers    bab )  oon  en slaapka er en groot balkon  

Ook te boeken met uitzicht op de golfbaan.

enthouse Suite (ca    a   vol    kin )  gelegen op e bovenste etage 

biedt deze suite een geweldig uitzicht over de golfcourse en de zee. Naast de 

slaapkamer beschikt de suite over een ruime living en een marmeren badkamer 

met hydromassagedouche en jacuzzi.

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

en van Fuerteventura, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer Golfzicht 1087 1206 1216 1087 993

Deluxe Comfort Kamer 1282 1401 1411 1282 1188

Suite                                                                            1282         1401         1411         1282         1188

   

Honeymoon  r it en es ava op e ka er bĳ aanko st en  agen (  r per ag) gebr ik sa na 

en jacuzzi in private area.

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor al pension en gala iners 

ron  erst en   ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie 

zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/overzicht-lijst?term=Elba+Palace+golf
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et a lts onl  Secrets an arote esort  Spa ee t een bevoorrec te ligging 

irect aan ee  in een r stige o geving nabĳ e jac t aven van erto alero  

et otel et grote t inen (  ) is i eaal voor ensen ie op oek ĳn 

naar een ro antisc e vakantie en o en van ooie it ic ten over e ee   

k nt ier genieten van ĳne resta rants  bars  sprankelen e e ba en en een 

verkwikkende Spa, De luchthaven bevindt zich op ca. 15 km

FACILITEITEN
i e lobb  et itge eelte  r ĳn  b iten e ba en o geven oor 

terrassen et ligstoelen en parasols  An ere sport aciliteiten  tnessr i te  

tennisbaan en volle balvel  Tevens ets  en ikcentr  (tegen betaling)  

oga  en pilates lessen   k nt volle ig ontspannen in e Secrets Spa et een 

verwarmd binnenzwembad, sauna, stoombad, hydromassage, zonneterras 

met ligbedden en 10 behandelkamers voor verschillende lichaams- en 

ge ic tsbe an elingen en assages  e ver orging is op basis van logies ontbĳt  

al pension en nli ite  r  ogelĳk ( et elko st rankje   la carte 

gourmetdining, onbeperkt een selectie van alcoholische en non-alcoholische 

rankjes en sappen  conci rgeservice en agelĳkse aanv lling van e inibar 

et ris rankjes  bier en ater ) In et orl  a e or en ontbĳt  l nc  en iner 

in b etvor  geserveer  et internationale gerec ten en t e a avon en  Voor 

iner ĳn er et  la carte resta rant orto no et Italiaanse gerec ten en 

het gourmet seafood restaurant Oceana met visspecialiteiten van de grill. De 

are oot rill bistro bĳ et e ba  bie t lic te l nc es  roe  et gegril e 

vlees in et steak o se resta rant l e ater rill en ervaar e A iatisc e 

ke ken in e o an S s i ar  Ver er ĳn er e volgen e bars  oco a  voor 

ko e  t ee en s oot ies  e open lobb bar a abana et een bree  scala aan 

rankjes  e iano ar voor live iek en cocktails  e Sport ar  e S gar ee  

ar en T e o nge e cl sie  voor re erre  l b gasten  rs roo service

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ĳn e en aags ingeric t en itger st et inibar  

i  tablet  s art tv  aircon itioning  ko e  en t ee et aciliteiten en kl isje  

a ka er et o c e, badjassen,slippers en haardroger. Terras of balkon.

Tweepersoonskamer (ca    a   vol )  elegante en co ortabele ka er  

minder gunstig gelegen. Ook boekbaar met zwembadzicht of zeezicht of met 

agelĳks toegang tot e Spa als Wellness Kamer eezicht. 

ĳ verblĳ  in e Preferred Club ontvangt  e tra service aaron er persoonlĳke 

check-in/-out, conciërgeservice, kamer gelegen op premium locatie, minibar 

met frisdrank en bier, toegang tot Preferred Club met zonneterras en lounge 

et bar et alco olisc e rankjes  continentaal ontbĳt en s i ags ar e 

en ko e ors oe vres  Ver er een apart e ba  en resta rant orto no 

voor et ontbĳt

referred lub Tweepersoonskamer eezicht (ca    a   vol )  

sfeervolle kamer met kingsizebed of 2 twinbedden. Ook boekbaar met direct 

toegang tot het swim-up zwembad (ca    a   vol )  

referred lub Junior Suite eezicht (ca    a   vol )  r i e open plan 

suite. referred lub Suite eezicht (ca    a   vol )  r i e s ite et 

slaapka er  aparte oonka er  a ka er et jac i en aparte o c e  ok 

boekbaar met frontaal zeezicht, met jacuzzi op het terras of  met direct toegang 

tot het swim-up zwembad (alle max. 2 volw.).

Preferred Club Presidential Suite (ca    a   pers )  r i ere s ite et 

oon  en slaapka er et t ee t inbe en et rontaal ee ic t  a ka er 

met douche en jacuzzi (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl,:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar en van an-

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

Kamertype nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer 1196 1024 1221 1102 1031

Preferred Club Junior Suite Zeezicht 1827 1655 1828 1733 1629

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor   

bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt van  t    bĳ verblĳ  

van 09/02/23 t/m 06/03/23 en van 03/04/23 t/m 08/05/23 indien geboekt voor 30/11/22 en alleen 

geldig voor de Preferred Club Kamers.

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen en toeslagen voor al pension  nli it  r  en gala i-

ners ron  erst en   ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or-

matie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/secrets-lanzarote-resort/lanzarote/canarische-eilanden
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Tweepersoonskamer

en eigen s eer  itgebrei e aciliteiten en een bĳ on ere  t pisc  anarisc e 

bo stĳl karakteriseren it raaie  aan ee gelegen resort  et otel is gebo  

et vele nat rlĳke aterialen als een klein orp in e stĳl van et eilan  

otel Volc n an arote (o cieel vĳ sterren) telt versc illen e lage gebo en  

romantische patio´s, pleinen en fonteinen en ligt op loopafstand van de  

jac t aven arina bic n  e receptie is een replica van e kerk n e ieve 

Vro e van a al pe  in Teg ise  et an stran  van la a ora a ligt op ca  

  en et centr  van la a lanca op ca    

FACILITEITEN
Na het passeren van de indrukwekkende entree betreedt u het hart van het 

otel et aterpartĳen  planten  iverse lo nges  bar en inkels  In e t in 

vier zwembaden (waarvan 3 verwarmbaar), kinderbad en zonneterrassen met 

ligbe en  Ver er tnessr i te en iverse an ere sport ogelĳk e en  Voor e 

kin eren is er een inicl b (  jaar) et spelletjes  ab sit is ogelĳk  r is 

een compleet Wellnesscenter (vanaf 16 jaar en tegen betaling) met Turks bad, 

sauna, jacuzzi en verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. 

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  al pension en volpension 

ĳn ogelĳk  a lori a resta rant bie t itgebrei e t e ab etten en 

s o cooking voor ontbĳt en iner en Tasca ai a bĳ et e ba  serveert 

Spaans internationale gerec ten ( la carte) voor e l nc  Voor Italiaanse 

specialiteiten in bic n  Voor rankjes ĳn er e obb  ar en b os a eos 

met livemuziek. 

ACCOMMODATIE
Alle  ka ers en s ites ebben een it oek  aircon itioning  tv  i  (niet 

opti aal in alle t pe ka ers)  inibar en kl isje  a ka er et apart toilet  ba  

en o  o c e  alkon o  terras et itje

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  raaie en co ortabele ka er 

et it oek  ok boekbaar et ( ĳ ) ee ic t o  e ba ic t

Junior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  open plan oon slaap

ka er  a ka er et ro assageba  en aparte o c e  et t in  o  e

badzicht.

Suite (ca    a   vol  o   vol    kin )  aparte oonka er en slaap

kamer. Daarnaast een badkamer met hydromassagebad en aparte douche.

Family Kamer ( in a   vol    kin )  co ortabele ka er  gelegen in et 

otelge eelte  et t in ic t

ovengenoe e ka ert pes ( v  e a il  a er) ĳn ook te boeken in et 

rustige Club Volcán ge eelte (vana   jaar)  e  ka ers ( a   vol ) ĳn 

s aakvol ingeric t en ebben on er eer e volgen e e tra aciliteiten  k ssen  

en lakenkeuze, roomservice van 08.00 tot 24.00 uur, cd-speler, internationale 

krant en i  in e openbare r i tes  Ver er t er aalcirc it (sa na en T rks 

bad) inbegrepen. Tevens een verwarmbaar zwembad met solarium, jacuzzi en

alinese be en et it ic t op Isla e obos en ertevent ra   k nt et ont

bĳtb et gebr iken in l b Volc n en ier or t in e i ag ook t ee  ko e en 

cake (high-tea) geserveerd. De courtesybar is geopend van 18.00 tot 21.00 uur.

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer 978 892 950 831 781

T eepersoonska er ( ĳ ) ee ic t

Junior Suite 1397 1307 1369 1250 1189

Suite 1537 1447 1509 1390 1329

Gratis nachten   en  bĳ verblĳ  van  t   en van  t   

Niet geldig voor Tweepersoonskamer Tuinzicht en Familiekamer. Mealupgrade  pgra e van logies  

ontbĳt naar al  pension bĳ verblĳ  van  t   in een l b Volcan a er en S ite

Seniorenkorting   bĳ  jaar en o er bĳ verblĳ  van  t  

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en  

indien geboekt voor 31/10/22. Welkomstattentie   r it en ava ĳn bĳ aanko st op e ka er in een 

Junior Suite, Suite of Club Volcán Kamers en Suites. 

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  kin erkortingen en toeslagen voor al  en volpenson  

gala iners ron  erst en  en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reis-

informatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/hotel-volcan-lanzarote/lanzarote/canarische-eilanden
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Hotel Fariones
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Puerto del Carmen | Lanzarote | SPANJE

HOTEL FARIONES
� � � � �   

Junior Suite

Het direct aan zee en strand gelegen moderne Hotel Fariones bevindt zich in 

het levendige Puerto del Carmen en wordt omringd door een palmentuin. Via 

de promenade bereikt u direct het lange Playa Grande zandstrand. Dit gebied is 

van een kleine vissers aven itgegroei  tot een van e belangrĳkste recreatieve 

en gastronomische centra van Lanzarote met restaurants, winkelcentra, musea 

van k nstenaars als sar anri e  jac t aven en vissers aven van Vara ero  

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
et otel besc ikt over t ee e ba en aarvan e in nit pool in e t in ligt  

omgeven door parasols en ligstoelen. Hier bevinden zich tevens twee jacuzzi’s. 

et t ee e e ba  is toegankelĳk via e even e ver ieping van et otel en 

is alleen voor gasten ie verblĳven in een nior S ite ela  S ites an  cean 

Suites. Hier bevindt zich ook een chill out bar. Als gast kunt u gratis gebruik 

maken van de verschillende faciliteiten in het sportcentrum Centro Deportivo 

ariones at op ca   eter ligt  et een tness  sa na (tegen betaling) en een 

zwembad. Verder 4 tennisbanen en 4 paddletennisbanen (tegen betaling). Er 

worden veel activiteitenprogramma’s en divers entertainment georganiseerd. 

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

oo resta rant serveert ontbĳt en iner in b etvor  et s o cooking

A la carte Aziatisch restaurant met Thaise, Vietnamese en Indonesische 

specialiteiten met fraai uitzicht over de oceaan en de tuinen. Aan het zwembad 

een  la carte ool esta rant voor eerlĳke snacks en cocktails  Ver er e ool 

ar  eac  l b  iano ar en ona ana ave  oo  Top ill o t ar  In e 

o nge ar  opgebo  it lavasteen  geniet  van een glas ĳn en go r et 

delicatessen. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ĳn o ern  elegant en l e s ont orpen en 

itger st et aircon itioning  i  tv  kl isje  inibar  ko e t ee et aciliteiten  

alkon o  terras et (ge eeltelĳk) ee ic t en t in  o  e ba ic t  a ka er 

met douche, haardroger, badjassen en slippers. 

Superior Kamer (ca    a   pers  )  co ortabele ka er et ee ic t

Junior Suite (ca   a   pers )  open plan s ite et ee ic t

Vanaf de volgende type kamers ontvangt u Relax Package Service wat onder 

an ere in o t  go r et  la carte ontbĳt op et terras et ee ic t (voora  

reserveren noo akelĳk)  agelĳkse aro at erapie bĳ t rn o n service  

toegang tot het Rooftop terras (vanaf 16 jr) alwaar een zonneterras, verwarmd 

e ba  en e ill o t ar

Junior Suite Relax (ca    a   vol )  et itge eelte en r i  balkon (  

) et stoelen en jac i  et ee  t in  o  e ba ic t  

Suite (ca    a   pers )  oonka er et aparte slaapka er  et ee ic t

Suite Loft (ca    a   pers )  open plan s ite et itge eelte  et ee ic t  

Suite Oceaan (ca    a   pers )  oonka er et aparte slaapka er  

a ka er et ba  en aparte o c e  root balkon et ee ic t  

Grand Suite Fariones (ca    a   pers )  oonka er et  aparte 

slaapkamers en 2 en suite badkamers waarvan een met bad en aparte douche 

en e an ere et o c e  i  balkon (  ) et ee ic t  et een r i er 

balkon (  ) te boeken als Royal Suite Fariones (ca    a   pers )  

(limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl,:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar en van an-

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

Kamertype nov jan feb mrt apr

Superior Kamer 1447 1312 1456 1337 1205

Junior Suite 1573 1439 1583 1464 1332

Suite 1987 1853 1997 1878 1746

Honeymoon  o sseren e ĳn en c ocola e bĳ aanko st

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor 

Welkomstattentie  elko st rankje bĳ aanko st

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen en toeslagen voor al pension en gala iners ron  erst 

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

deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/hotel-fariones/lanzarote/canarische-eilanden
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SPANJE  an arote  la a lanca

PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL & RESORT
FAMILY | WELLNESS

� � � � �

Zonder meer een ideaal resort om te genieten van een welverdiende en 

langverwachte vakantie met het hele gezin. Dit uiterst aangename hotel dat in 

anarisc e neokoloniale stĳl is gebo  kent veel aciliteiten en activiteiten

et rincesa ai a S ite otel  esort is irect gelegen aan et ooie go en 

an stran  van la a lanca  een o  vissers orpje aan e spectac laire

zuidoostkust van Lanzarote. Het hotel heeft een bevoorrechte locatie met 

uitzicht over de zee en de naburige eilanden, Isla de Lobos en Fuerteventura. 

rincesa ai a ligt op ca    van et orpscentr  van la a lanca en van 

e o erne jac t aven arina bicon  e l c t aven ligt op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Fraaie lobby met zitjes en veel planten. Verder winkels, internetfaciliteiten, 

kapsalon en a t eater  T in et o t  en oet ater e ba  en e e 

laatste is verwarmbaar. Groot zonneterras, ligstoelen, parasols, jacuzzi en drie 

kinderzwembaden. Sportcentrum met twee verlichte tennisbanen, voetbalveld, 

beac volle ballvel  t ee pa letennisbanen en een tnessr i te van el  

 Tevens agelĳks tnesslessen oals pilates en in oorc cle  e an arote 

Golf Course ligt op enkele kilometers afstand. Verder is er de Plaza Princesa 

Yaiza met diverse eetgelegenheden. 

Voor e kleine gasten is er et kin erpara ĳs ikolan  (  ) et 

kin erani atie  kin ersport aciliteiten  agelĳks activiteitenprogra a en 

ekelĳkse s o s ie ĳn a geste  op e lee tĳ  van e kin eren  een ab  

ikolan  (  aan en   jaar)  ini l b (  jaar) en een nior l b (  

jaar). Het activiteitenprogramma is ontworpen om de jongere gasten maximaal 

te laten genieten  ab sit is op aanvraag  r ĳn speciale t e a agen aar e 

kleintjes bĳvoorbeel  k nnen sc il eren en n eigen kost  k nnen cre ren  

Verder worden er voetballessen gegeven en voor diegenen die hun kind op hun 

verjaardag een grote verrassing willen bezorgen is Kikoland de ideale setting 

om deze speciale dag te vieren. 

et o erne T alasso enter rincesa ai a (   tegen betaling) ee t 

on er eer een ver ar  e ba  van   et assagejets  een 

aromatisch Turks bad, sauna, hydromassagedouches, 50 behandelcabines, 

ontspanningsruimte en een theehuis. Het Thalasso Center biedt verder diverse 

schoonheidsbehandelingen en massages om een juiste balans tussen lichaam

en geest te creëren. 

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  al pension (ke e it  

b etresta rants voor iner) o  al pension el e (ke e it  resta rants 

voor iner en inibar gratis) ĳn ogelĳk ( issselen  geopen )  e rie 

b etresta rants ĳn ai a et s o cooking en internationale gerec ten voor 

ontbĳt en iner  a ia eta et e iterrane gerec ten en a acien a  een 

grillrestaurant voor vis- en vleesgerechten met een buitenterras. Daarnaast 

bie t rincesa ai a versc illen e  la carte resta rants  oals et apanse 

Kampai met Teppanyaki-tafels, het Italiaanse specialiteitenrestaurant Don 

Giovanni, het Canarische gourmetrestaurant Isla de Lobos met terras en 

it ic t over Isla e obos  Voor t pisc  Spaanse apjes k nt  terec t in s 

Tapas  T nera ool ar is een grill   snackresta rant bĳ et e ba  voor e 

lunch en voor kleine en lichte gerechten. De restaurants hebben wisselende 

openingsdagen. In sommige restaurants geldt gepaste kleding/dresscode. Voor 

 vertier k nt  e obb bar et live piano iek be oeken  e ar Salon 

et ans iek o  e cocktailbar o nge ar  nas et live iek  Voor 

non-alcoholische verfrissingen staat de juicebar La Papaya tot uw beschikking.

ACCOMMODATIE
et otel ee t  s eervolle  eels in lokale stĳl ingeric te ka ers en s ites  

alle voor ien van aircon itioning  i  kl isje  satelliet tv  inibar  agnetron 

en ko e t ee et aciliteiten  a ka er et ligba o c e  aar roger en 

ba jassen  alkon et itje  a il  S ites en o al iko S ites bevin en ic  

in een apart gebouw verbonden met het hoofdgebouw door een passage. Een 

eventuele derde persoon slaapt op een sofabed (1,70 m).

Superior Kamer (ca    a   pers )  r i e ka er  ok te boeken et (zij

zeezicht.

Superior Relax Kamer (ca    a   vol )  als e S perior a er  aar 

et e tra services oals agelĳks toegang tot et T alasso enter en  la carte 

ontbĳt in et resta rant Isla e obos  ok boekbaar et zij zeezicht.

Junior Suite eezicht (ca    a   vol    kin  t   jaar)  et aparte 

zithoek en sofa. 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/princesa-yaiza-suite-hotel-resort/lanzarote/canarische-eilanden
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la a lanca  an arote | SPANJE

Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  aparte slaap  en oonka er 

et so abe en (   lang)  a ka er et ba  en aparte o c e  ok 

boekbaar met zeezicht of gelegen op een lagere verdieping met tuin of landzicht 

als romo Suite.

Suite Relax (ca    a   vol  )  aparte slaap  en oonka er  a ka er 

et ba  en aparte o c e  et als e tra services agelĳks toegang tot et 

T alasso enter en  la carte ontbĳt in et resta rant Isla e obos

Duplex Suite (ca     vol  o   vol    kin  t   jaar)  r i e 

co ortabele s ite in ple stĳl  p e begane gron  open plan oon

slaapkamer met badkamer en een tweede slaapkamer op de eerste verdieping 

et asta el en toilet  alkon et itje

Family Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i e oonka er 

met eethoek en sofabed (1.70m lang), magnetron, 2 tv’s, 2 slaapkamers en 2 

ba ka ers  aarvan  et o c e  alkon et itje en t in o   e ba ic t

Connecting Kamers (ca    in   vol    kin  o  a   vol    kin  t  

 jaar)  a ers gelegen op e eerste o  t ee e ver ieping  e e bestaatn it 

een suite met verbindindingsdeur naar een Superior kamer. Tuin -/ of landzicht.

Royal Kiko Suite (ca     vol    kin  o   vol    kin  t   jaar)  

gelegen op de derde etage. Ruime woonkamer met 2 slaapkamers, waarvan 

1 met kinderinrichting en 3 eenpersoonsbedden, 2 badkamers, playstation3-/

v speler  i  inibarpro cten voor kin eren (gratis)  balkon et itje en 

tuin of zwembadzicht.

residential Suite eezicht (ca    a   pers )  gelegen op e e ver ieping

met woonkamer, 2 slaap- en 2 badkamers. Ook boekbaar op de 5e verdieping 

met landzicht of resortzicht. (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Royal Suite (ca    a   pers )  in e iterrane stĳl ingeric t et 

woonkamer, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Groot balkon (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen). 

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

de luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Superior Kamer 1128 1088 1214 1095 981

Junior Suite Zeezicht 1409 1369 1502 1383 1262                       

Suite 1231 1191 1324 1205 1084                                                                                                                       

Family Suite (o.b.v. 4 volw.) 1158 1118 1239 1120 1011

Extra    gratis entree io arine irc it  sa na en stoo ba  in e T alasso Spa bĳ in   nac ten 

verblĳ  in nior S ite ee ic t  S ite  S ite ee ic t  ple  S ite en resi ential S ite

Honeymoon  o sseren e ĳn en c ocola e  cocktail en   io arine circ it in T alasso Spa

Kamerupgrade  pgra e van S perior ela  a er naar S ite ela  bĳ verblĳ  van  t  

24/12/22 en van 05/01/23 t/m 05/02/23 indien geboekt voor 30/09/22.

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor   bĳ 

verblĳ  van  t   en van  t   en  bĳ verblĳ  van  

t/m 02/01/23 indien geboekt van 01/08/22 t/m 31/08/22. 

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

sion en al pension el e  gala iners ron  erst en   ie  vraag  reisa vise r o  be oek 

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

Superior Kamer Zeezicht
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COSTA DEL SOL & ANDALUSIË

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.

AUTOHUUR

e otels aan e osta el Sol bie en ĳ incl sie  

privétransfer aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een auto huren om tal van fraaie dagtochten in de 

omgeving te maken.

SPECIAAL AANBEVOLEN

AAN DE COSTA DEL SOL HEEFT VOORAL 

HET PUENTE ROMANO MARBELLA ONS HART 

GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA 68-69.

De Costa del Sol strekt zich uit over een afstand van 

300 kilometer langs de zuidkust van Spanje. Naast 

ĳne an stran en  in r k ekken e rotspartĳen en 

een helderblauwe Middellandse Zee treft u hier het 

bĳ on er boeien e ac terlan  van An al si  

Deze regio vormt het decor van bergen met witte 

dorpjes, een prachtige natuur (vooral te Ronda) 

en boeiende steden als Sevilla, Cordoba en 

rana a et bĳ on er raaie c lt r istorisc e 

overblĳ selen  

Met onze autoreis Andalucia Magica kunt u 

itgebrei  kennis aken et it eerlĳke gebie  

U heeft de gelegenheid het wereldberoemde 

Alhambra met het Nasridenpaleis, een prachtig 

voorbeeld van hoogstaande islamitische kunst, te 

bezoeken. In Cordoba dwaalt u rond door de oude 

straatjes van e oo se ĳk en iet  e beroe e 

Mezquita, thans een kerk, maar voorheen een 

moskee. In Sevilla raden we u aan een bezoek te 

brengen aan het Alcazar, de gothische kathedraal 

et e iral a inaret en e sc il erac tige ĳk 

Santa Cruz. Via Ronda bekend om het schitterende

it ic t vana  een oge br g over een iep ravĳn 

ein igt  ron reis in et on aine arbella  (kĳk 

op pagina  voor e volle ige besc rĳving)

In de bruisende, ‘vernieuwde’ hoofdstad Málaga, 

de geboorteplaats van Picasso, ligt het historische

Miramar Gran Hotel, ideaal voor een citytrip of 

strandvakantie.

De badplaats Marbella heeft veel te bieden: 

langgerekte stranden, restaurants, bars en een 

sfeervol centrum. De stad heeft twee gezichten, 

ener ĳ s et on aine at or t geken erkt 

door de moderne architectuur, glitter en glamour 

en an er ĳ s et o e centr  et straatjes en 

pleintjes ie er sc il erac tig bĳ liggen  

In de omgeving van Marbella kunt u een keuze maken 

uit het fraai gelegen Gran Melia Don Pepe, het in 

t pisc  oorse stĳl gebo e otel e pinski et 

gerenommeerde Hotel Puente Romano Marbella of 

het exclusieve hotel Marbella Club met het karakter 

van een klassiek wit Andalusisch dorp.

Gibraltar
(GB)

Jerez            
de la Frontera

Córdoba

Ronda

Sevilla

Granada

Marbella

Málaga

Puerto Banús
Cádiz

Costa del Sol

Costa de la Luz Puente Romano
Marbella Club

Gran Melià
Don Pepe

Gran Hotel
Miramar

Lorem ipsum

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

Premium Kamer Zeezicht
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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
o ortabel ingeric te lo nge et receptie  li ten  kapsalon  bĳo terie  

businesscenter, 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 Wellness Tacha Beauty met verwarmd binnenzwembad met 

jac i s  stoo ba  sa na en tnessr i te (gratis)  Tevens assa

ges en schoonheidsbehandelingen en Life & Sun Clinic-Health & Beauty. 

Parkeergelegenheid tegen betaling.

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  e openstelling van e resta rants 

en bars is sei oengebon en  et ontbĳtb et or t geserveer  in Veran a en 

voor lunch en/of diner kunt u ook het à la carte steakrestaurant Erre Winery & 

Bar kiezen. Tahini Restaurant & Sushi Bar serveert de beste Japanse gerechten.

et ap ccino ran  a e sc enkt ko e en rankjes  Voor snacks en rankjes 

kunt u terecht in de Bardot Food & Cocktails by the Pool en in de lobby bevindt 

zich de Audrey Bar voor snacks en drankjes.

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  i  inibar  espresso apparaat en kl isje  leine ba ka er et ba

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, Grand Ocean Suite en Penthouse Suite Mediterraneo 

besc ikken on er eer over agelĳkse strĳkservice van  kle ingst k  Ver er 

iPod-dockingstation, Wii en playstation (op aanvraag). Voorts toegang tot de 

 evel o nge (kin eren toegestaan) et conci rgeservice  tv  bibliot eek  

agelĳks canap s en aperitie  (  r)  barservice et lokale erken 

(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 regendouche.

Grand Ocean Suite (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 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:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Premium Kamer Zeezicht 1297 1305 1305 1373 1431

RED Level Supreme Kamer 1661 1669 1669 1720 1811

RED Level Junior Suite 2277 2285 2285 2449 2556

Honeymoon  les cava en r it bĳ aanko st op e ka er  ka er pgra e (in ien besc ikbaar) en   

diner voor 2 personen (excl drankjes).

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   van  t   en van 

10/04/23 t/m 30/04/23 indien geboekt voor 30/09/22.

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen  gala iners ron  erst en 

Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure. 

Costa del Sol | Marbella | SPANJE

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/gran-melia-don-pepe/costa-del-sol/spanje
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GRAN HOTEL MIRAMAR SPA & RESORT
� � � � �   

Deluxe 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 luchthaven 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 (seizoengebonden) onder begeleiding van een professioneel team 

met kinderzwembad en verschillende leuke activiteiten. De fraaie Spa heeft 

een atercirc it  be an elka ers  ĳs ontein  sensationpool  sa na  a a  

jac i  aro at erapie o c es en tnessr i te   k nt ier tevens terec t 

voor verschillende schoonheids-, en lichaamsbehandelingen en massages. 

arkeerplaatsen bĳ et otel (tegen betaling) ienen van te voren te or en 

gereserveerd. 

 verblĳ t op basis van logies ontbĳt  Voor e overige aaltĳ en ee t  e ke e 

it t ee resta rants  e iterr neo voor ontbĳt  nc   la carte in e iterr neo 

alleen in het hoogseizoen. Tevens à la carte lunch/snacks beschikbaar in  

restaurant/poolbar Botanico. Daarnaast de brasserie Príncipe de Asturias met 

internationale gerec ten voor  la carte iners  Tevens ĳn er versc illen e 

bars en lounges zoals cocktaillounge Patio Andaluz, de poolbar Botanico 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
e  ka ers en s ites ĳn versc illen  ingeric t in klassieke  Arabisc e 

en e iterrane stĳl en voor ien van aircon itioning  i  inibar  ko e

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 regendouche. 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:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Premier Kamer Straat- of Tuinzicht 1209 1489 1489 1425 1507

Deluxe Kamer Zeezicht 1675 2098 2098 2034 2115

Deluxe Kamer Zeezicht met balkon 1910 2406 2406 2342 2424

Suite Deluxe Zeezicht 3372 4324 4324 4260 4340

Seniorenkorting   bĳ  jaar o  o er bĳ verblĳ  van  t  

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien  agen voor aanko st ge-

boekt   bĳ in  nac ten verblĳ  van  t   en bĳ in  nac ten verblĳ  van 

23/12/22 t/m 31/12/22 indien 15 dagen voor aankomst geboekt.

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

rond Kerst en Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/gran-hotel-miramar-spa-resort/costa-del-sol/spanje
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Junior Suite

nget ĳ el  n van e beste otels aan e osta el Sol  et gereno eer e 

Puente Romano Marbella biedt reeds vele jaren topkwaliteit en uitstekende 

service  it s eervolle en op klassieke ĳ e ingeric te otel is opge et als 

een An al sisc  orp te i en van een ic tbegroei e en bĳ on er raaie 

s btropisc e t in   tre t ier een o e o einse br g  een overblĳ sel van e 

oude weg van Rome naar Cádiz. Puente Romano ligt direct aan het strand, ca. 3 

km van Marbella. De luchthaven van Málaga bevindt zich op ca. 55 km.  

FACILITEITEN
o nge et receptie  kleine inkelgalerĳ et e cl sieve boetieks en kapsalon  

e tenniscl b ee t  banen  ver er een tnessr i te  sa na en T rks a  

In de tuin bevinden zich vier verwarmbare zwembaden (waarvan één adults 

onl ) et terrassen  ligbe en  als e e een apart kin erba je  Tevens ĳn er 

ligstoelen op et stran  asten krĳgen korting op e green ees van e oles 

golfcourses in de omgeving. Voor de kleintjes is er de Kidsclub “La Casita Club” 

(tegen betaling) met kinderbad, boomhut en bioscoop.

e in An al sisc e stĳl gebo e Si  Senses Spa bie t (tegen betaling) 

kent  een keur aan faciliteiten zoals een sauna, kruidenstoombad, hamam, 

hydrotherapiezwembad en verscheidene behandelkamers. U kunt hier terecht 

voor verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. 

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  Voor e overige aaltĳ en ee t  

e ke e it eer ere resta rants (sei oengebon en en niet agelĳks geopen )  

Voor ontbĳt  l nc  en iner et e iterrane gerec ten k nt  terec t in Sea  

Grill in de Beach Club. El Chiringuito serveert internationale specialiteiten voor 

lunch en diner. Daarnaast kunt u een keuze maken uit diverse restaurants, zoals 

Babette met de Franse cuisine, Nobu met Japanse specialiteiten voor het diner, 

et  la carte resta rant Sera na et Italiaanse gerec ten  e T ai aller  

met authentieke Thaise cuisine, het Monkey Club restaurant met mediterrane 

s aken en eat  et raai it ic t  voor a b rgers  Voor gl tenvrĳe 

gerechten gedurende de dag kunt u terecht in Celioso en voor gezonde 

nat rlĳke pro cten oals j ices en sala es bĳ ac el s  Ver er is er ena 

b  ani arcia  een steak o se aar tra itie  innovatie en eerlĳke gerec ten 

worden gecombineerd zoals alleen een chef dat kan. 

Voor ibanese specialiteiten kiest  voor es ar ins  iban  Ten slotte ĳn er 

voor een lic te l nc  e ool Snack ar bĳ et e ba  en T e Tennis l b ar 

gelegen naast de tennisbanen. ’s Avonds is er La Suite voor drankjes en muziek 

(geopen  op vrĳ ag en ater ag)  rs roo service

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 

e ka ers bevin t ic  in et oo gebo  o  et aangren en e bĳgebo  

langs e eg naar et stran  Alle ka ers ĳn voor ien van aircon itioning  

it oek  ar eren vloer  tele oon  tv  i  kl isje en inibar  a ka er et ba  

veelal aparte douches en badjassen. Ruim balkon met zitje.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): elegante open plan woon- en slaapkamer 

(verschillend ingericht), niet in het hoofdgebouw.

Deluxe Junior Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): open plan woon- en slaapkamer 

met  tuinzicht. Ook boekbaar met zijzeezicht (max. 2 pers.) of zeezicht (max. 2 

pers.).

Garden Suite (ca. 60 m², max. 3 volw. of  2 volw. + 2 kind.): woon- en aparte 

slaapkamer met tuinzicht.

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 Deluxe Kamer.

Grand Junior Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): open plan woon- en slaapkamer 

met inloopkast en met jacuzzibad. Ook boekbaar met zijzeezicht.

Grand Junior Suite Keuken  (ca. 100 m², max. 3 pers.): woonkamer met keuken. 

Aparte slaapkamer, inloopkast en badkamer met douche en apart bad. Met 

tuinzicht.

Mediterranean Suite (ca. 125 m², max. 4 pers.): 2 slaapkamers en aparte woon-

kamer met mediterrane accenten. Met zeezicht.

Royal Suite Beach (ca. 140 m², max. 2 volw. + 1 kind.): luxueuze suite met sauna en 

jacuzzibad. Balkon (76 m²) met ligbedden, jacuzzi en zeezicht (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen).

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/puente-romano-marbella/costa-del-sol/spanje
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Villa Armonía

Villa Pereza

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Junior Suite 2125 2133 2133 2129 2662

Deluxe Garden Suite 2562 2570 2570 2566 3250

Family Deluxe Kamer (o.b.v. 4 volw.) 2748 2756 2756         2752         3526

Grand Junior Suite 2629 2637 2637 2633 3357

Extra   gratis l nc  (e cl  rankjes)  bĳ in  nac ten verblĳ  van  t      gratis 

green ee per persoon per verblĳ  op arbella l b ol  esort

Seniorenkorting   bĳ  jaar o  o er bĳ in  nac ten verblĳ  van  t   iet 

geldig voor Junior Suite.

Vroegboekkorting    bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor   

bĳ verbĳ  van  t   in ien geboekt voor  en bĳ verblĳ  van  t  

 in ien geboekt voor  ĳ verblĳ  in een nior S ite  el e ar en S ite  el e 

Junior Suite Tuinzicht, Grand Junior Suite, Garden Suite en Family Kamer.

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  kin erkortingen  aanbie ingen en gala iners ron  erst en 

Oud & Nieuw: 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 e clusieve en ruime gastenverblijven binnen het uente 

Romano arbella zijn de stijlvolle en elegante villa s. De ideale keuze 

voor diegenen die van nog meer privacy en ontspanning houden.

De villas zijn inclusief limousineservice binnen Nederland.

Villa Armonía (ca. 240 m², max. 10 pers.): luxe en moderne villa in 

ple stĳl gelegen in e raaie t in van et resort  e villa besc ikt 

over een woonkamer met keuken. Verder twee slaapkamers op de 1e 

verdieping, twee slaapkamers op de begane grond en één slaapkamer 

in et bĳgebo  in e t in  Ie ere slaapka er besc ikt over een eigen 

badkamer. In de 240 m² grote privétuin bevindt zich een zwembad met 

zeezicht.

Villa La Pereza (ca. 210 m², max. 8 pers.): ruime en elegante villa met 

hedendaagse inrichting en directe toegang tot het strand met vier 

slaapkamers en badkamers. Verder volledig ingerichte keuken, 800 m² 

grote 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.

Voor act ele prĳ en van alle villas  kin erkortingen  aanbie ingen en gala iners ron  

Kerst en Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

PUENTE ROMANO VILLAS

� � � � �    DELUXE
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Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa is een exclusief gerenommeerd hotel 

et et karakter van een klassiek it An al sisc  orp  ersoonlĳke 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 

erto an s en bie t  een ver ĳn e s eer en oge k aliteit  e l c t aven 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 para ĳs voor e jongste gasten  ier k nnen kin eren 

tussen 4 en 14 jaar zich uitstekend vermaken met o.a. een dansstudio, 

kin erke ken en een iek  en co p terka er  ab sit is ogelĳk op 

aanvraag  Tevens is er een tnessr i te en een elegante eac  l b et 

versc illen e atersport ogelĳk e en  ĳ ster otel ente o ano k nt  

gebr ik aken van e tennis  en pa lebanen  Voor paar rĳ en k nt  terec t 

in de stallen van Marbella Club die op ca. 20 minuten afstand liggen. Voor 

gol ie ebbers is er et oor ave T o as ont orpen arbella l b ol resort 

(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 

olistisc e t erapiebe an elingen oals re e olog  en ac p nct r  Ver er is e 

Spa e plaats bĳ itstek voor een voe ings  en eto progra a  e ver orging 

is op basis van logies ontbĳt  al  o  volpension ĳn ogelĳk  e resta rants 

worden gekenmerkt door design, elegantie en een ontspannen sfeer. Voor een 

ĳne start van e ag k nt   ontbĳt gebr iken in e inter ar en et vers 

gebakken broo  eerlĳke sappen en o  een goe  glas c a pagne  Voor all a  

dining met mediterrane gerechten kiest u voor El Patio. Neem plaats op het 

terras van et stĳlvolle  eac  en geniet van et stran leven  et resta rant 

serveert gourmetsalades en grillgerechten voor lunch en diner. De Beach Club 

is agelĳks geopen  voor l nc  en bie t naast een it on erlĳk internationaal 

b et  tra itionele paella s en verse visgerec ten  In et art van arbella l b 

ligt Garden Pool, een  ‘al fresco’ snackbar. Hier kunt u terecht voor salades, 

broo jes en an ere lic te aaltĳ en  Voor een eerlĳk iner in een ro antisc e 

setting bent  bĳ T e rill aan et goe e a res  estel ier een klassieker o  

n van e gerec ten gecre er  oor e bekroon e c e kok  an lve  In 

El Olivar geniet u van gezonde gerechten en in La Bodega kiest u voor private 

dining. 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 of cocktail genieten van livemuziek in 

de Summer Bar en in Rudi’s van tapas in een bohemien lounge. Het hotel biedt 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
it resort in An al sisc e stĳl besc ikt over  ka ers en s ites en  villa s 

ie ĳn ont orpen o   are l e en elegantie te bie en  Alle ĳn voor ien van 

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. 

Delu e ijzezicht Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruime, elegante kamer 

gelegen boven e eac  l b et  r i  balkon en ĳ ee ic t

Junior Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): open plan suite met zitgedeelte, gelegen 

bĳ et e ba  en et t in ic t  

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 

ingeric te s ite in e iterrane stĳl et aparte oon  en slaapka er et 

gemeubileerd privéterras 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.

Mc Suite (ca    a   vol    kin  o   vol    kin )  r i e en stĳlvolle 

s ite et veel nat rlĳk lic t  gelegen in et art van et resort  oonka er en 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/marbella-club-hotel-golf-resort-spa/costa-del-sol/spanje
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Villa Añil Junior Suite

Villa Bel AirDeluxe Kamer

separate slaapkamer met kingsizebed. Met uitzicht op het groene achterland.

Suite Conde Rudi (ca    a   pers )  eigentĳ se stĳl in een aparte 

slaapkamer en ruime woonkamer die uitkomt op een charmant dakterras met 

uitzicht op de boomtoppen.

Mediterranean Suite (ca    a   pers )  eerlĳk vrolĳke en l c tige s ite  

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 nat rlĳk lic t  een oonka er et  slaapka ers   ba ka ers en 

gastentoilet. Ruim balkon met uitzicht op de boomtoppen.

Casa Hubertus (ca    a   pers )  stĳlvolle en kle rrĳk ingeric te 

bungalow in duplex, met 2 slaapkamers, een met kingsizebed en een met 

twinbedden, beide met eigen badkamer. Verder een woonkamer, keukentje 

met o.a. een Nespresso-apparaat. Terras met waterfontein en jacuzzi. Gelegen 

t ssen laven el  olĳ  en sinaasappelbo en  bie t e e b ngalo  veel privac

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer 2608 2616 2616 2612 4638

Junior Suite 2881 2889 2889 2885 5212

Deluxe Junior Suite 3042 3050 3050 3046 5569

Extra    l nc  (e cl  rankjes) bĳ verblĳ  van in   nac ten van  t    iet 

geldig voor de villa’s.

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

volpension en galadiners rond Kerst en Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.

nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Tijdloze majestueuze villa s voor uw lu e vakantie aan de osta 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. 

Ver er ĳn er negen ba ka ers  oon  en eetka er  l aal  ke ken 

en groot e ba  e raaie t inen (ca    ) ĳn ge nspireer  op 

het Alhambra met bomen, fonteinen en watervallen. 

Bungalow -  slaapkamers met wembad (ca. 150 m², max. 5 pers.): 

in e iterrane stĳl ingeric te villa et t ee slaapka ers et eigen 

badkamer en aparte woonkamer. Met privétuin-/patio met resortzicht 

en privézwembad.

Villa - 3 slaapkamers met wembad (ca. 240 m², max. 7 pers.): gelegen 

in het hart van het resort op de begane grond. Met twee slaapkamers 

en badkamers, woonkamer en een compleet uitgeruste keuken. Op de 

eerste verdieping een ruime slaapkamer met badkamer. Met privétuin 

en zwembad. Resortzicht. Ook te boeken als Villa Bel Air (in het hart 

van het resort) of als Villa Cascabel (gelegen naast de Kidsclub). Tevens 

boekbaar met vier slaapkamers (275 m²) als Villa -  slaapkamers 

met wembad of Villa El ortijo met een modernere inrichting en een 

kitchenette.

Villa Añil (ca. 350 m², max. 11 personen): elegante villa bestaande uit 

t ee oonka ers  co pleet ingeric te ke ken  vĳ  slaapka ers en vĳ  

ba ka ers  Ver er een tnessr i te  assager i te en een sa na  

Privétuin met zwembad.

Voor act ele prĳ en van alle Villa s en ngalo  kin erkortingen  aanbie ingen  toeslagen 

voor half- en/of volpension, galadiners rond Kerst en Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur 

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

MARBELLA CLUB VILLAS & VILLA DEL MAR

� � � � �    DELUXE

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/marbella-club-hotel-villa-del-mar/costa-del-sol/spanje
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SPANJE  An al si   A toreis

ANDALUCÍA MÁGICA

Andaluc a gica: -daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer 1207 1173 1173 1308 1634

Hotels

Granada Hospes Palacio de los Patos 5*

Cordoba Hospes Palacio del Bailio 5*

Sevilla Hospes Las Casas del Rey de Baeza 4*

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.

 ra to (t pe ) tĳ ens  ge ele verblĳ

  overnac tingen op basis van logies ontbĳt   nac ten In ra-

nada in een Dreamer Albaster Kamer, 1 nacht in Córdoba in een 

Dreamer Kamer, 2 nachten in Sevilla in een Dreamer Kamer, 1 

nacht in Ronda in een Tradition Kamer, 1 nacht in Marbella in 

een Premium Kamer zeezicht.

ie e volgen e bla ĳ en voor e besc rĳving van e otels en 

e ka ert pen  ĳ k nnen e e reis op basis van an ere ka er-

typen of (junior) suites voor u reserveren.

ee  voor e act ele prĳ en  an ere ka ert pen o  prĳ en voor 

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Dag : Amsterdam - laga - Granada ca. 3  km

U vliegt met Transavia van Amsterdam naar 

Málaga, waar u uw huurauto in ontvangst neemt. 

Vervolgens rĳ t  naar rana a at op e 

S erel er goe lĳst staat  voor  eerste 

overnachting in hotel Hospes Palacio de los Patos 

( ie e besc rĳving op bl  )  

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. 

e o e Arabisc e ĳk Alba cin et ĳn kronke

lende steegjes, huizen en baden uit de veertiende 

eeuw nodigt uit tot een wandeling of een roman-

tisc  iner  In et centr  van e e ĳk ligt e 

San Nicolas-kerk, met adembenemend uitzicht 

op het centrum, het Alhambra en daarachter de 

besneeuwde bergen van de mejestueuze Sierra 

Nevada. 

Ver ere be iens aar ig e en in rana a ĳn 

de Kathedraal die werd gesticht door Isabella de 

Katholieke, de Capilla Real en het Plaza Nueva, het 

oudste plein van de stad.

Dag : 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 

rec ts aal  are  talrĳke patio s en klateren e 

fonteinen. De harem wordt gedomineerd door het 

Leeuwenhof met in het centrum de Leeuwenfontein, 

die rust op twaalf marmeren leeuwen welke geheel 

ĳn geresta reer  aar ook et Alca aba  et 

fort in het oudste gedeelte van het Alhambra, de 

enerali e et ĳn sprookjesac tige en o ste 

bestaan e oorse t inen en et o erverblĳ  van 

e s ltans ĳn een st  

Granada is tevens een gezellige studentenstad met 

meer bars per inwoner dan welke andere stad in 

Spanje ook.

Dag 3: Granada - rdoba ca.  km

 rĳ t van aag via e  naar r oba  n er

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-

erel er goe lĳst  

 verblĳ t ier in et otel ospes alacio el ailio 

( ie e besc rĳving op bl  )  open  oor e o e 

stadskern van Córdoba ontdekt u vele beziens-

waardigheden zoals de Juderia, de oude Joodse 

ĳk et s alle straatjes en kle rrĳke patio s et 

bloemen. Hier vindt u ook de befaamde Mezquita 

( oskee)  ĳ binnenko st tre t  een patio et 

sinaasappelbomen en palmen aan, de Patio de los 

Naranjos. 

Wat verder ligt de gebedsruimte waar u een woud 

van meer dan 800 marmeren en granieten zuilen 

et roo itte oe ĳ erbogen k nt be on eren  

Midden in de moskee bevindt zich een barokke en 

gotische kathedraal. 

An ere be iens aar ig e en in r oba ĳn et 

Alc ar e los e es ristianos et ĳn raaie 

o einse o a eken en e o einse br g over e 

Guadalquivir met een fraai uitzicht over de histo-

rische stad. Ook het museum Julio Romero de 

Torres et ĳn beroe e vro ensc il erĳen en 

e asa An al si it e e ee  ĳn een be oek 

meer dan waard. 

Dag : rdoba - Sevilla ca.  km

Van aag rĳ t  naar Sevilla  e oo sta  van 

An al si  o n  k  voor at  Sevilla bereikt rĳ t 

 langs et vestingsta je ar ona et ĳn rĳke 

historie en talloze monumenten. U overnacht in 

Sevilla in et stĳlvolle otel ospes as asas el 

e  e ea a( ie e besc rĳving op bl  )  

Deze fascinerende stad ligt in een vallei in één van 

de warmste streken van Europa met in het centrum 

talrĳke sinaasappel bo en  e vele be iens aar

digheden van deze stad liggen alle op loopafstand 

van uw hotel en omdat de stad veel leuke straatjes 

kent  a viseren ĳ  Sevilla te voet te verkennen  

Dag : Sevilla

ĳ ra en  aan van aag een be oek te brengen 

aan et Alca ar et ĳn prac tige t inen o  aan e 

monumentale en grootste Gotische kathedraal ter 

wereld met de Giralda-minaret, het symbool van de 

sta  ok e sc il erac tige o e joo se ĳk Santa 

r  et ĳn ool o  aan steegjes  vele tapas

barretjes en terrasjes en de Casa de Pilatos, welke 

vandaag de dag nog steeds door de hertog wordt 

be oon  ĳn e oeite van een be oek aar  

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 

Tij ens e e prac tige a toreis oor agisc  An al si  aakt  kennis et ascineren e istorisc e ste en als rana a  

Córdoba en Sevilla met hun vele Moorse invloeden, traditionele wijken en indrukwekkende bezienswaardigheden. 

Het spectaculair gelegen Ronda en een verblijf aan de heerlijke Costa del Sol maken deze reis compleet.

Gibraltar (GB)

Jerez            
de la Frontera

Córdoba

Ronda

Sevilla

Granada

Marbella

Málaga
Puerto
Banús

Cádiz

Costa del SolCosta de la Luz
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Granada

een wandeling over de Plaza de España. In het 

park ar ines e rillo et ĳn raai betegel e 

zitbanken is er gelegenheid om wat uit te rusten. 

Verder kunt u in Sevilla ook uitgebreid winkelen of 

neerstrĳken op een van e vele ge ellige terrasjes

Dag : Sevilla - Ronda ca.  km

 verlaat Sevilla en rĳ t via e eblos lancos  

door mooi natuurschoon richting Ronda. 

 verblĳ t ier in een nca (lan is)  otel olino 

el Arco  op  k  van on a ( ie e besc rĳving 

op blz. 79). 

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 el  eter iep ravĳn  e s alle oge br g  

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 

ĳn se  at in een o  sta spaleis is 

ondergebracht

Dag : Ronda - arbella ca.  km

Van aag rĳ t  ric ting e k st naar arbella   

verblĳ t in ran eli  on epe ( ie e besc rĳving 

op blz. 63). 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  reisa vise r naar e 

ogelĳk e en

Dag : arbella - laga ca. 3 km  - Amsterdam

et is tĳ  o  aan  ter greis te beginnen  

Tĳ ens  rit naar e l c t aven van laga o  

de terugvlucht naar Amsterdam te nemen, geniet 

u nog van de laatste beelden van het zuiden van 

Spanje  A sc ei  ne en oet altĳ  een beetje pĳn  

maar de vele indrukken en fascinerende momenten

lt  ic  een leven lang blĳven erinneren

Ronda Sevilla
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HOSPES PALACIO DE LOS PATOS - GRANADA
CITY | HERITAGE

HOSPES PALACIO DEL BAILÍ0 - CÓRDOBA
CITY | HERITAGE

� � � � � 

� � � � �Tweepersoonskamer Dreamer Alabaster

Tweepersoonskamer Dreamer

Hospes Palacio de los Patos heeft een oud 19e-eeuws paleis omgebouwd tot een unieke plaats 

voor een rustige, gastronomische en culturele vakantie. Ontdek alle geheimen die het Alhambra in 

rana a voor  in petto ee t op slec ts  in ten rĳ en van et otel  ank ĳ e bevoorrec te 

locatie in et centr  van rana a  k nt  ge akkelĳk e eest s bolisc e plaatsen van e 

sta  bereiken  oals e ĳken Alba c n en er a  e oninklĳke apel o  e kat e raal  e 

luchthaven van Malaga ligt op ca. 134 km.

FACILITEITEN
eceptie in e raaie entree  a een ag c lt r proeven in rana a is et eerlĳk ontspannen 

in de Bodyna – Natural CareSpa. U kunt hier terecht voor verschillende gezichts- en 

lichaamsbehandelingen en massages. Restaurant Los Patos serveert alle smaken die de keuken 

van rana a te bie en ee t et sei oengebon en ingre i nten  aarin nat rlĳke en ge on e 

producten de boventoon voeren. Op het terras van Los Patos kunt u ook genieten van een apart 

en  et tapas  cocktails en eerlĳke ĳnen  rs roo service

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ĳn niek ingeric t  Alle voor ien van aircon itioning ver ar ing  t ee

ko e aciliteiten  kl isje en i  e linnen van g ptisc  katoen  k ssen en  en t rn o nservice

Tweepersoonskamer Dreamer Alabaster (ca. 25 m², max. 2 pers.): gelegen in de nieuwe vleugel 

met een moderne inrichting. Ook te boeken als Tweepersoonskamer Dreamer alace, gelegen 

in het 19e-eeuwse paleis. 

Tweepersoonskamer Delu e (ca. 35 m², max. 2 pers.): spectaculaire kamer in het 19e-eeuwse 

paleis et ar e kle ren en een eigentĳ s interie ront erp  it ic t op e t inen o  e sta

Suite (ca. 45 m², max. 4 pers.): in het nieuwe gebouw. 2 slaapkamers met een afgescheiden 

woonkamer.

Indicatieprijzen:        p p p n  op basis van logies ontbĳt

elegen in et istorisc  centr  van r oba  een sta  aar  eerlĳk k nt slenteren oor e 

oo se ĳk en e s nagoge van r oba k nt ont ekken  en nieke plek o  te genieten van 

alles wat Córdoba u te bieden heeft in combinatie met luxe en rust. De luchthaven van Malaga 

ligt op ca. 166 km. 

FACILITEITEN
Het hotel heeft een 24-uurs receptie, twee zwembaden (binnen - en buitenzwembad). Het 

buitenzwembad is omgeven door zonneterrassen, ligbedden en parasols. Ter onspanning is er 

de Bodyna – Natural CareSpa. U kunt hier terecht voor verschillende gezichts- en lichaams-

behandelingen en massages. Na uw behandeling kunt u nagenieten in de ondergrondse Romeinse 

ba en et eerlĳk ar  ater  In resta rant Arbe ina ko en c isine en istorie sa en  e  

Javi Moreno serveert smaken uit Mexico, Peru, Japan, Thailand en Vietnam, in combinatie met 

locale pro cten  aroles Terras en ool bar bie t  la carte aaltĳ en in e open l c t  In e bar 

vindt u een breed scala aan cocktails en sterke drank. 24-uurs roomservice

ACCOMMODATIE
De 53 ruime en zeer elegante kamers nemen u mee op reis naar het verleden met authentieke 

rsc il eringen en o e ro einse bogen  Alle ka ers ĳn voor ien van aircon itioning

ver ar ing  t ee ko e aciliteiten  kl isje en i  e linnen van g ptisc  katoen en 

kussenmenu. Familiekamers op aanvraag.

Tweepersoonskamer Dreamer (ca. 22 m², max. 2 pers): exquise luxe wordt getoond in het decor 

met fresco’s en handgeschilderd stucwerk op de muren.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): gewelfde plafonds en/of stenen bogen van het oude 

paleis in co binatie et p re aterialen oals leer en eel orgt voor een per ecte balans

Indicatieprijzen:       p p p n  op basis van logies ontbĳt

SPANJE  An al si   otels A toreis

https://www.silverjet.nl/overzicht-lijst?term=HOSPES+PALACIO+DE+LOS+PATOS
https://www.silverjet.nl/overzicht-lijst?term=HOSPES+PALACIO+DEL+BAILO
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MOLINO DEL ARCO - RONDA
BOUTIQUE | HYDEAWAY

HOSPES LAS CASAS DEL REY - SEVILLA
CITY | HERITAGE

� � � �

� � � � �   Selection Kamer

Tweepersoonskamer Dreamer

Hotel Molino del Arco is een elegant en klassiek hotel, gelegen op ca. 9 km van het centrum 

van on a  e e o e olie olen it e e ee  is o geven oor ee eno e olĳ bo en en 

ĳngaar en  e r st van et plattelan  en e elegantie van e o e i en in e o geving 

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 

pro cten van et lan  aaron er e voortre elĳke olĳ olie  r is i  in e lobb

ACCOMMODATIE
Alle  elegante ka ers ĳn voor ien van aircon itioning  satelliet tv  tele oon en kl isje  

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       p p p n op basis van logies ontbĳt

Hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza bevindt zich midden in Sevilla. Vanaf hier kunt u de 

meest iconische monumenten van de stad bezoeken, zoals de kathedraal, het Alcazar en de 

Giralda. De oude binnenstad zit vol leven en u vindt hier geschiedenis in elke hoek. De luchthaven 

van Sevilla ligt op ca. 10 km.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een 24-uurs receptie. Op het dak bevindt zich een buitenzwembad 

(zoutwater),  Ter ontspanning is de Bodyna - Natural CareSpa voor verschillenden gezichts- 

en lichaamsbehandelingen en massages. In restaurant Azahar ontdekt u alle smaken van de 

Sevilliaanse keuken in een breed scala aan tapas. In bar Azotea Azahar kunt u genieten van uw 

favoriete drankje aan het zwembad. Ook serveert men hier een selectie van salades, sandwiches, 

tapas en versnaperingen. Roomservice van 07:30 uur – 23:00 uur

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ĳn ar  en co ortabel ingeric t en voor ien van aircon itioning

ver ar ing  t ee ko e aciliteiten  kl isje en i  et be linnen is van g ptisc  katoen

Tweepersoonskamer Dreamer (ca   a   pers )  e voortre elĳke l e in e e ka er 

blĳkt it e co bi atie van tra itie en o erniteit van e ecoratie

Superior Kamer (ca. 25-30 m², max. 2 pers.): ingericht met een mooie mix van traditie en 

Andalusische charme.

Deluxe kamer (ca. 31-37 m², max 3 pers.): luxueuze kamer met zowel traditionele als moderne 

decoratie in rustgevende neutrale tinten.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): ruime junior suite met woon- en slaapgedeelte, gescheiden 

door schuifdeuren.

Indicatieprijzen          p p p n  op basis van logies ontbĳt

A toreis  An al si   SPANJE

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/molino-del-arco/costa-del-sol/spanje
https://www.silverjet.nl/overzicht-lijst?term=HOSPES+LAS+CASAS+DEL+REY
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VALENCIA & COSTA BLANCA

Aan e osta lanca aar e on eer an  agen sc ijnt isselen jne an stran en en r ige kli en elkaar a  et aart ssen besc tte 

baaien  Ten noor en iervan ligt e br isen e sta  Valencia  Voor een gevari er e vakantie voor o el onaanbi ers als c lt rlie ebbers

e osta lanca en Valencia ĳn niet alleen in artje 

o er  aar eker ook in et voor  en najaar i eale 

beste ingen voor een korte o  langere vakantie

aarnaast ĳn e e bei e beste ingen eel goe  

et elkaar te co bineren

AUTOHUUR

e otels aan e osta lanca en in Valencia bie en 

ĳ incl sie  priv trans ers aan  Aan e osta lanca 

is et ook ogelĳk o  bĳ  verblĳ  een ra to 

bĳ te boeken in aanv lling op o  ter vervanging van 

e priv trans ers

angs e osta lanca vin t  tallo e plaatsjes 

als eni or  Villajo osa  alpe  Altea en 

nia  Villajo osa is vooral beken  van ege e 

elgekle r e i en in et centr  o kon en 

vroeger e vissers op ee n orp erkennen  

Van it nia  et e r kke (vissers) aven  k nt 

 per boot naar et eilan  Ibi a  slec ts een kleine 

 k  it e k st gelegen  

 k nt op allerlei anieren sportie  be ig ĳn  

et bergac tige ac terlan  leent ic  itsteken  

voor an elingen en langs e osta lanca liggen 

iverse it agen e gol banen te ac ten o  

bespeel  te or en

et vroegere vissers orpje eni or  aan e osta 

lanca is tegen oor ig een van e beken ste 

ba plaatsen in ropa  eni or  ligt ongeveer 

 k  ten noor en van Alicante en bie t raaie 

stran en  een ge ellige bo levar  en een r k 

itgaansleven  

ĳ ko en iets b iten eni or  voor et nieke  Asia 

ar ens otel  T ai Spa  a o al i ea a  een 

esign otel in A iatisc e bo stĳl en T e evel at 

eli  Villaitana  et e iterrane li est le en raaie  

arc itect r

e ten noor en van e osta lanca gelegen sta  

Valencia is a grootte e er e sta  van Spanje  en 

br isen e sta  aar veel te ien en te on erne en 

is  et eest opvallen e bo erk in e sta  is 

onget ĳ el  et i a  e las Artes  las iencias  

et et ltra o erne etensc apscentr  en et 

ceanogr co  

n ist  tro ens at Valencia e baker at is 

van vele ge rige rĳstgerec ten ook el paella 

genoemd? 

In e e interessante sta  selecteer en ĳ as 

Arenas Balneario Resort dat direct gelegen is aan 

et stran  en aar elegantie en co ort itsteken  

or en geco bineer

Costa
 B

la
nca
Benidorm

Alicante

Valencia   

The Level at 
Melia Villaitana

Las Arenas

Barcelo
Asia Gardens

Valencia & Costa Blanca Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

agte perat r in 

aterte perat r in 

onne ren per ag

agen et enige neerslag
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        LAS ARENAS BALNEARIO RESORT
CITY | WELLNESS

� � � � �   

Deluxe Kamer

et as Arenas alneario esort ligt op een it on erlĳke locatie en is on er 

t ĳ el een van e beste spots  aar  et rit e van et br isen e Valencia 

k nt co bineren et e ontspanning van een co ortabel otel aan een 

raai bree  an stran  et gebo  et een klassiek aan ic t  co bineert 

e arc itectonisc e sc oon ei  van et istorisc e alneario as Arenas  

at in  er  gebo  et e elegantie en et co ort van o erne 

arc itect r  e  k  lange stran en van as Arenas en a alvarrosa liggen 

irect voor et otel en ĳn i eaal o  eerlĳk te rela en tĳ ens  vakantie  

Alle be iens aar ig e en van e sta  ĳn ic tbĳ en eenvo ig te bereiken  e 

l c t aven van Valencia bevin t ic  op ca   k  a stan

FACILITEITEN
legante lobb  et itge eelte  In e t in ligt boven e Spa een groot 

b iten e ba  o ring  oor terrassen et ligstoelen en parasols  p een 

lagergelegen nivea  is er een kin erba  Voor e jonge gasten is er tevens e 

ctop s inicl b (  tot  jaar) et kin erentertain ent  e Spa as Arenas 

bie t een t er aalcirc it en is een itgele en plek o  te ontspannen en 

versc illen e ge ic ts   en lic aa sbe an elingen o  assages te on ergaan  

Ver er is er een sa na  ko e pl ngepool  stoo ba  ĳs ontein  aro at erapie 

o c e  jac i s  ver ar  binnen e ba  tnessr i te et state o  

t e art  apparat r en een kapper  e ver orging is op basis van logies

ontbĳt  et ontbĳt or t geserveer  in b etvor  en kan eveneens genoten 

or en op et terras in e t in  rasserie Sorolla bie t een gevarieer  en  

et tra itionele gerec ten en is geopen  voor l nc  en iner  e obb bar 

orc a a is een tre p nt voor bĳ on ere cocktails en ee t een raai it ic t 

over e i ellan se ee  et l e ar esta rant gelegen naast et e ba  

bie t ver rissen e rankjes  verrassen e cocktails  snacks  sala es en lic te 

aaltĳ en  et Snack esta rant is s i ags en s avon s geopen  en bie t 

een gevarieer  en  et on er an ere pasta s  Aperitie  orner voor S err s 

en arini s  Ten slotte is er rs roo service

ACCOMMODATIE
e in totaal  ka ers en s ites ĳn in e en aagse stĳl ingeric t en voor ien 

van espressoapparaat  aircon itioning  tv  c speler  i  en kl isje  a ka er 

et ba  en aparte o c e  ba jassen  slippers en aar roger

Classic Kamer (ca    a   vol    kin )  co ortabele ka er et rans 

balkon et panora araa  et sta s ic t  ok te boeken voor in a   

pers  (ca   ) als Triple Classic Kamer

Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  r i e en elegante ka er et 

balkon et ee ic t  ok te boeken voor in a   pers  (ca   )  als Triple 

Deluxe Kamer

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

et balkon en ee ic t  Als e tra gee t e e ka er gratis toegang tot et 

t er aalcirc it van e Spa

Suite Mare Nostrum (ca    a   vol    kin  o   vol )  r i e 

oonka er en aparte slaapka er  Tevens gratis inibar  alkon et ee ic t  

Als e tra gee t e e S ite gratis toegang tot et t er aalcirc it van e Spa en 

alinees be  bĳ et e ba  

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis van 

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

e l c t aven

Kamert pe nov jan feb  mrt  apr       

lassic a er

el e a er

ec tive a er

Extra    Spa circ it per vol assene per verblĳ  en gratis parkeren bĳ et otel bĳ in  verblĳ  van 

 nac ten  

Welkomstattentie  es ater en petit o rs bĳ aanko st op e ka er

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

sion  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

Valencia | SPANJE

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/las-arenas-balneario-resort/valencia/spanje


THE LEVEL AT MELIÁ VILLAITANA
FAMILY | GOLF | WELLNESS

� � � � �   

The Level Premium Kamer

et T e evel at eli  Villaitana is een ĳne ke e voor een eerlĳke vakantie 

voor o el koppels als a ilies aan e osta lanca  it ooie otel bie t 

 een prac tig ic t over e sk line van eni or  en is gebo  oor e 

gereno eer e arc itecten An res en an arlos ineiro  als een e iterraan 

orp  incl sie  kerkplein et kerk  ge ellige oekjes en vele ooie i en  

et t peren e Spaanse gevels  rvaar e per ecte i  van nat r  gol  en 

arc itect r in een e iterrane li est le et vele aciliteiten  e bo levar  ligt 

op ca   k  e l c t aven van Alicante op ca   k  a stan  en attractieparken 

oals Terra itica en Terra at ra ĳn ge akkelĳk bereikbaar  

FACILITEITEN
legante receptie et lo nge  In e raai aangeleg e b itenr i te vin t  e 

grootse lake pool en tevens een ver ar  e ba  bei e et ligbe en en 

parasols  inicl b (   t   jaar  sei oengebon en)  Ver er ĳn er t ee oles 

gol banen  een grote tness   tennisbanen   pa elbanen en een voetbalvel  

e r i e I Spa (ca     jaar) et t er ale ba en  sa na  

T rks ba  en versc illen e be an elka ers bie t een scala aan assages 

en sc oon ei sbe an elingen en is  plek o  tot volle ige ontspanning te 

ko en  Ten slotte is er parkeergelegen ei  

e ver orging is op basis van logies en ontbĳt  al pension en volpension ĳn 

tevens ogelĳk   ee t e ke e it versc illen e resta rants en bars   k nt 

genieten van barbec es bĳ et e ba  o  ineren op et terras  osaico is 

et b etresta rant voor et ontbĳt en iner  otanic bie t e iterrane en 

internationale ke ken et s o cooking  voor ontbĳt  l nc  en iner  o r et 

resta rant In igo al  verrassen et een voortre elĳk  nie  en avant

gar istisc  en  et tra itionele e iterrane ingre i nten  apa a bo 

bie t snacks en sala es  alsook ar e en ko e rankjes  Voor tra itionele 

grillgerec ten is er et arbe e esta rant en asa ostra serveert o erne 

Italiaanse gerec ten en er is ook een eerlĳke Spaans tapasbar a Tasca  In 

e lo ngebar vin t  agelĳks snacks en ko e  aperitie jes et tapas en er is 

tevens e cl sieve ani atie s Avon s geniet  van een rankje op een van e 

vele terrasjes ie et otel telt  Versc illen e aciliteiten bevin en ic  in et 

naastgelegen ster otel eli  Villaitana

ACCOMMODATIE
et otel telt  ka ers en s ites et een o ern interie r  versprei  over  

gebo en  alle bereikbaar et li t  Alle ka ers ĳn voor ien van aircon itioning  

oo k ssen en  tele oon  satelliet tv  sc rĳ ta el  kl isje  i  en inibar  

a ka er et o c e en ba  ba jassen en aar roger  Alle ka ers ebben 

een balkon o  terras et ee  gol  t in  o  e ba ic t

The Level Premium kamer (ca    a   vol    kin  o   vol )  r i e 

o ern ingeric te ka er et it oek  root balkon terras  ok boekbaar et 

verbin in ings e r als The Level Premium Familie Kamer ( a   pers )  

The Level Junior Suite (ca   a   vol    kin  o   vol )  r i e open 

plan s ite et it oek  ge ecoreer  et ar e kle ren  alkon (ca   ) 

The Level Grand Suite (ca    a   vol    kin  o   vol )  r i e s ite 

et aparte oon  en slaapka er  i  balkon (ca   )

The Level Penthouse (ca    a   vol    kin  o   vol  )  elegante s ite 

et oonka er et eetta el en aparte slaapka er  i  balkon (ca   ) 

et ligbe en

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis van 

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

e l c t aven

Kamert pe nov jan feb mrt apr        

T e evel re i  a er

T e evel nior S ite

T e evel nior S ite

Honeymoon  r it en cava op e ka er bĳ aanko st    iner voor  personen en ka er pgra e 

(op basis van besc ikbaar ei )

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  

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

volpension  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re  

SPANJE  Alicante  eni or
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inestrat  Alicante  SPANJE

ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA
FAMILY | WELLNESS

� � � � � 

Superior Kamer

Asia ar ens otel  T ai Spa  een esign otel in A iatisc e bo stĳl o ring  

oor ooie t inen  e ba en en een raai it ic t  eni or  ligt op ca   k  

e l c t aven van Alicante ligt op ca   k  en ie van Valencia op ca   k  

FACILITEITEN
i e lobb  en atri  In e tropisc e t inen vĳ  e ba en  aarvan 

t ee ver ar baar  een voor a lts onl  een kin er e ba  en een apart 

e ba  voor s itegasten  Terrassen et parasols en ligbe en  Voor e 

jongste gasten is er e inicl b os iratas  et speelt in et piratenboot  

e T ai Spa (tegen betaling) voor sc oon ei sbe an elingen en assages  

Ver ar  binnen e ba  T rks ba  b itenjac i  be an elka ers voor 

T aise assages en ontspanningsr i te  Tevens bea t corner  oga en 

pilates  ok is er een tness  kapsalon  versc illen e joggingcirc its  eliport  

pa lebaan  inkels en in e irecte o geving t ee gol banen  nkele keren 

per eek live iek (sei oengebon en)  e ver orging is op basis van logies

ontbĳt  etresta rant aip r voor ontbĳt en iner bie t siongerec ten 

et originele s aken it A i  geco bineer  et e iterrane ingre i nten  

In et gastrono isc e  la carte resta rant In lack geniet  van bĳ on ere 

internationale gerec ten  et  la carte resta rant o  Sa i bie t ver ĳn e 

A iatisc e gerec ten voor iner  Voor een e iterrane l nc  kiest   la carte 

resta rant alapa  o bocci bie t a t entieke Italiaanse gerec ten (niet 

agelĳks)  aarnaast e en snackbar et in or ele l nc gerec ten  In e t in 

naast e in nit pool ligt e alapa ar  e onsai ar et terras is e i eale 

ont oetingsplek ge ren e ag en avon  Ten slotte is er e a pagne ar 

voor een e cl sieve cocktail o  een glas c a pagne  rs roo service

ACCOMMODATIE
et otel telt  r i e ka ers en s ites ie elegant ĳn ingeric t in alinese 

stĳl  e ka ers ĳn voor ien van aircon itioning  i  atscreen tv  kl isje en 

inibar  a ka er et sc i e ren  ge nspireer  op apan en voor ien van 

ba  en aparte o c e  ba jassen en slippers  

Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  r i e ka er in o erne 

alinese stĳl et balkon  ok boekbaar et beperkt ee ic t

Superior Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  r i ere ka er et 

itge eelte  So abe  voor kin eren (  br)  ok boekbaar et beperkt ee ic t

Suite (ca    a   vol    kin )  elegante s ite et oonka er  

slaapka er en inloopkast  Verbin ings e r ogelĳk et een el e a er at 

et eer gesc ikt voor a ilies aakt  ok boekbaar et priv t in  

Deluxe Suite (ca    a   vol   kin )  l e e s ite gelegen op e 

bovenste etages et e elbe  en groot balkon (  )  ok te boeken et 

jac i op et balkon

Langkawi Suite (ca    a   vol )  open plan s ite op e bovenste etage 

et o tgevloc ten pla on s  et balkon

Presidential Suite (ca    a   vol    kin )  op e bovenste etage  

et oonka er  kitc enette  slaapka er  ba ka er et ba  en inloop o c e  

alkon (ca   ) et jac i  et lan  en ee ic t (li o sineservice binnen 

e erlan  inbegrepen)  

Indicatieprijzen p.p. incl.:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar en van Alican

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

Kamert pe nov jan feb mrt apr

el e a er 

S ite

el e S ite 

Kamerkorting   bĳ  in  nac ten verblĳ  van  t   en van  t  

  bĳ in  nac ten verblĳ  van  bĳ in  nac ten verblĳ  

Kinderen in eigen kamer   korting voor in   kin eren  t   jaar bĳ verblĳ  van  

t  

Seniorenkorting   e tra bĳ  jaar o  o er  iet gel ig bĳ verblĳ  in el e a ers

Vroegboekkorting   bĳ in  nac ten verblĳ  van  t   van  t  

 en van  t   in ien  agen voor aanko st geboekt

Welkomstattentie  es ater bĳ aanko st op e ka er  

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

sion en gala iners ron  erst en   ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re  
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PORTUGAL

Portugal is een van de oudste landen van Europa, 

gelegen op het Iberisch schiereiland in het uiterste 

zuidwesten van het continent. Naast het vasteland 

vallen ook het eiland Madeira en de eilandengroep 

A oren best rlĳk on er ort gal  

De ruim 10 miljoen inwoners wonen vooral in de 

kustgebieden en een kwart van de totale bevolking 

woont in de beeldschone en karakteristieke hoofd-

stad Lissabon, gelegen aan de rivier de Taag. 

Ooit was Portugal een roemruchte zeevarende 

koloniale macht, die samen met de Engelsen en 

Nederlanders de wereld controleerde. Portugees is 

dan ook een wereldtaal die op meerdere continenten 

gesproken wordt. 

Op de ‘Azulejos’, de typisch Portugese beschilderde 

tegels, en in de fado, de traditionele nostalgische 

lofzang, herleven de maritieme geschiedenis en 

de ontdekkingsreizen. Het in hun ‘eigen tempo’ 

genieten van de eenvoudige dingen van het leven is 

door de Portugezen tot een kunst verheven. 

e c ar e van it ge oe elĳke lan  k nt  proeven 

in e pittoreske sta jes te i en van olĳ boo  en 

ĳngaar en en e agelĳkse arktjes et een 

overdaad aan vis, fruit en bloemen. Portugal kent 

een eerlĳke  ke ken  

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 et ca ennepeper  alo  verkrĳgbaar  r ĳn 

volop streekvariaties die u zeker kunt proberen. 

erel beroe  ĳn e port ĳnen it e noor elĳke 

Douro-streek, maar minstens zo interessant is 

e t pisc  ort gese vin o ver e  ĳn  een jong 

ge ronken  vaak lic t o sseren e itte ĳn it 

hetzelfde gebied. En inderdaad, van Madeira komen 

e a eira ĳnen  

Portugal, charmant en gemoedelijk. 

Een rijke cultuur met een unieke geschiedenis, luister maar naar een melancholische fado. 

Interessante steden, pittoreske dorpjes en een lange kustlijn met schitterende stranden 

met direct daarachter prachtige golfbanen.

er ĳn is versc ilt e recept r voor een roger 

an el oeter s aakt pe  ok bier en ko e or t 

in Portugal veel gedronken. Op Madeira is chino een 

ge one ko e  e c inesa een ko e verkeer   

bestelt op et vastelan  respectievelĳk een ca  o  

ca  co  leite  

Het klimaat in Portugal wisselt sterk per regio. De 

Algarve biedt door het Middellandse Zeeklimaat 

il e inters en ar e o ers  ter ĳl et eilan  

Madeira een subtropisch klimaat heeft.

Tĳ ens e inter ĳn vooral e k ststrook van e 

i elĳke Algarve en et ver in ee gelegen eilan  

Madeira populaire toeristische bestemmingen. 

ALGARVE
De Algarve heeft een breed scala aan mooie 

stranden, baaien en lagunes. De toeristische 

voor ieningen ĳn van een oog nivea  Tevens 

is er een groot aantal uitstekende golfbanen, 

vooral rond het ten oosten van Albufeira gelegen 

Vila o ra en et eer estelĳk gelegen orc es  

Het heuvelachtige binnenland van de Algarve is nog 

vrĳ el in oorspronkelĳke staat  et arktplaatsjes 

als o l  en et sc il erac tige berg orp Alte  

De begroeiing is in het binnenland gevarieerd met 

a an elbo en  vĳgen  olĳven  jo annesbroo

bomen, sinaasappel- en citroenbomen, steen- en 

kurkeiken, platanen, cipressen en eucalyptus. In 

e laagte ge ĳen bre  ei e  il e bloe en en 

planten  laven el  ro e arĳn en tĳ  

MADEIRA
Het eiland Madeira, ongeveer 1000 kilometer uit 

e k st van et ort gese vastelan  rĳst oog op 

it ee en is een aantrekkelĳke beste ing voor 

zowel wandelaars als golfers. Na de mediterrane 

winter barst een keur aan bloemen open en bieden 

de hellingen een oogstrelende aanblik. 

Veel acco o aties ĳn o gebo  at e 

opti aal pro teren van et raaie it ic t op ee en 

e rige ellingen  Verk ikken e eel c t is alo  

aan e ig  e eeste be iens aar ig e en ĳn bĳ 

de hoofdstad, Funchal.

orto  ort gal is een eer aantrekkelĳk vakan

tielan  et een rĳke c lt r  ooie ste en  een 

adembenemend binnenland, schitterende stranden,

itsteken e gol banen  een eer gastvrĳe bevolking

en een verrassen  eerlĳke ke ken

HOTELVOORZIENINGEN
Aan de Algarve en op Madeira kunnen uw kinderen 

ge oonlĳk gratis gebr ik aken van e ki scl bs  

ter ĳl  voor e bab sitservice ient te betalen  it 

gel t ge oonlĳk ook voor e aangebo en lan  en 

watersporten. De watersportfaciliteiten worden 

veelal niet oor et otel el  ge anage  en ĳn in 

de wintermaanden gesloten. De wellnessfaciliteiten 

ĳn in e regel gratis toegankelĳk  it on eringen 

op bovenstaan e regels vin t  bĳ e besc rĳvingen 

van e betre en e otels en resorts  e bĳ e otel

besc rĳvingen genoe e resta rants ĳn niet altĳ  

et ge ele jaar an el agelĳks geopen

ATLANTISCHE
OCEAAN

MADEIRA

ALGARVE

Sintra

Aveiro

Cascais
Estoril

Funchal
Faro

LISSABON

Porto
S

P
A

N
JE
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ALGARVE

AUTOHUUR

e otels aan e Algarve bie en ĳ incl sie  

priv trans ers aan  In plaats iervan k nt  ook 

kie en voor een ra to  o   k nt een paar agen 

een a to ren en e e bĳ  otel laten be orgen

SPECIAAL AANBEVOLEN

AAN DE ALGARVE HEEFT VOORAL 

HET VILA VITA PARC ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA’S 84-87.

angs e k st ten esten van aro bevin t ic  

een aantal aantrekkelĳke sta jes et elk n eigen 

c ar e  en goe  voorbeel  aarvan is Vila o ra  

et ĳn itgebrei e gol terreinen  ier vin t  

aarnaast vele ge ellige terrassen  een casino  

een on aine jac t aven en tal van top otels  ĳ 

ko en ier voor et leven ige en niek gelegen 

Tivoli arina Vila o ra  aar  o el over ag 

als s avon s volop k nt genieten van e vele 

ogelĳk e en ie e plaats Vila o ra bie t  

p o n  kilo eter van aro ligt et leven ige en 

pop laire Alb eira  e e itte sta  aan ee  bie t 

straatjes vol inkels  resta rants en ca eetjes  

T ssen aro en Alb eira ligt e ba plaats 

Vila o ra  een be st aangeleg  recreatieoor  

et jac t aven  ont orpen oor een rĳke bankier 

it issabon  ier vin t  et oor ons geselecteer e  

otel Tivoli arina  Ten esten van Alb eira vin t 

 e ba plaats orc es et enkele l e e 

co ple en  en van e ooiste resorts  ellic t van 

eel ort gal  is ier et Vila Vita arc esort  Spa  

volle ig in ar onie et e nat r ont orpen  een 

e ise r stgeven e s eer itstralen  en et een 

scala aan aciliteiten   Voor  ltie e privac  kiest  

in orc es voor een van e Vila Vita asterpieces 

Villas o   op at grotere a stan   een van e villa s 

van e Vila Vita ollection r  Villa s  In raia 

a al sia selecteer en ĳ et ine li s otel 

 esort  een otel at toegankelĳke l e in een 

prettige onge ongen s eer bie t  

ele aal in et i esten  r i   k  ten 

esten van aro  tre t  agos  et raaie 

stran en en rots or aties  tal van barretjes en 

resta rants en een gevarieer  itgaansleven  ier 

ligt asca e ellness  i est le esort  agos is 
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CASCADE WELLNESS RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

� � � � �   

Tweepersoonskamer Zwembadzicht

Het Cascade Wellness Resort is spectaculair gelegen op een landtong, te 

midden van een mediterraan eco-park. Het resort staat garant voor rust, maar 

u kunt tevens uw hart ophalen op sportief gebied. Ook voor families is Cascade 

een geweldige keuze, de vele faciliteiten en de ruime kamers en appartementen 

be orgen  on er t ĳ el een geslaag e vakantie  et centr  van agos ligt op 

ca. 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, met ligstoelen en parasols. Kids Club met speelplaats 

en g  (sei oengebon en)  aciliteiten voor pilates  oga en e ogelĳk ei  o  

etsen te ren (alle tegen betaling)  S ttleservice naar agos en et stran  

(seizoengebonden). Tainai Spa met sauna, jacuzzi, Turks bad en zwembad 

met terras. Schoonheidsbehandelingen en massages (tegen betaling). Het 

verblĳ  is op basis van logies ontbĳt  al pension is ogelĳk (resta rants 

sei oengebon en)  et Senses  la carte resta rant voor ne ining  ier k nt 

 tevens een e  Table  boeken  aarbĳ  in e nabĳ ei  van e c e kok 

k nt genieten van bĳ on ere gerec ten  esta rant n i voor ontbĳt  l nc  

en diner met internationale gerechten, en showcooking.  In de Gastropub vindt 

u traditionele gerechten en snacks. The Lighthouse Bar schenkt cocktails, 

champagne en serveert snacks. The Sandy Bay poolbar voor drankjes en snacks 

aan het zwembad (seizoengebonden). 

.

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ĳn ingeric t et A rikaans  A iatisc  ropees o  

Zuid-Amerikaans georienteerd interieur. Alle kamers hebben houten vloeren, 

aircon itioning  atscreen tv  tele oon  kl isje  i  espressoapparaat  

theezetfaciliteiten en minibar. Badkamer met bad en inloop regendouche en 

vloerverwarming. Balkon of terras met zitje.

Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): kamer gelegen op de begane 

grond of 1e verdieping. Met tuin- of resortzicht. Tevens te boeken met 

zwembadzicht of zeezicht.

Suite Zeezicht (ca    a   pers  o   vol    kin  t   jaar)  r i  en l e

wingerichte suite met aparte woonkamer, slaapkamer met inloopkast.

Family Suite Zeezicht (ca    a   vol    kin  t   jaar)  l e inge

richte, ruime kamer met aparte slaapkamer.  Balkon met zeezicht.

Grand Suite Zeezicht (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  

l e ingeric t et A kaanse accenten  oonka er en een aparte slaapka er 

Entree met gastentoilet en grote inloopkast. 

Master Suite Zeezicht (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)

luxe en elegante suite met dakterras en jacuzzi, aparte slaapkamer en een en 

s ite ba ka er et ro assageba  it ic t over e oceaan  

De Cascade Resort appartementen ĳn gelegen in een r i e t in et e ba  

(uniek uitgerust met een zandbodem), kinderbad en poolbar en voorzien van 

aircon itioning  satelliet tv  i  tele oon  kl isje  eetka er  volle ig ingeric te 

ke ken et koelkast  agnetron  oven  ko e etapparaat  vaat asser en 

wasmachine. Balkon of terras en zitje. Tweekamer Appartement (ca. 70 m², 

a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  ba ka er et ba o c e  et 

landzicht, naar keuze boekbaar met zwembadzicht. Driekamer Appartement

(ca    a   vol  o   vol    kin  t    jaar)   slaapka ers et 

houten vloeren en 2 badkamers. Balkon of terras en landzicht. Naar keuze  

boekbaar met zwembadzicht.

Gratis nachten:  bĳ verblĳ  van  t   iet gel ig bĳ verblĳ  in e apparte en-

ten. Seniorenkorting:  bĳ  jaar o  o er bĳ verblĳ  van  t   iet gel ig bĳ 

verblĳ  in e apparte enten

Vroegboekkorting:  bĳ verblĳ  van  t   in ien  agen voor aanko st ge-

boekt en  in ien  agen voor aanko st geboekt bĳ verblĳ  in een otelka er   bĳ verblĳ  

van  t   in ien  agen voor aanko st geboekt en  in ien  agen voor 

aanko st geboekt bĳ verblĳ  in e apparte enten  

Kamertype nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer 1000 1015 1009 1033 1119

(Family) Suite Zeezicht 1345 1360 1354 1378 1471

Driekamer Appartement Landzicht (o.b.v. 4 pers.) 979 994 988 1017 1137

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  kin erkortingen en toeslagen voor al  en o  volpension  

galadiners rond Kerst en Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reis-

informatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/cascade-wellness-lifestyle-resort/algarve/portugal
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VILA VITA PARC RESORT & SPA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

et l e e Vila Vita arc esort  Spa is onget ĳ el  n van e ooiste 

resorts van eel ort gal  e oogstaan e service en gebo en k aliteit ĳn 

voor kenners een reden om steeds weer terug te keren naar dit resort. Vila 

Vita Parc biedt vele faciliteiten voor jong en oud, uitstekende restaurants en een 

bĳ on er elegant Spacenter  et resort bestaat it een in o ern ort gese stĳl 

gebo  oo gebo  et in klassieke eren isstĳl gebo e esi ence  

en het naar een Moors dorp gemodelleerde ‘Oasis Parc’ met eigen zwembad, 

‘Rock Pool’ kinderbad met ligbedden en cabanas. Deze verschillende gebouwen 

liggen verspreid in een tuinlandschap van 22 ha. De fraaie botanische tuinen 

met fonteinen en wandelpaden creëren een rustgevende sfeer. Het strand is via 

traptre en te bereiken  In e nabĳe o geving iverse gol banen  orc es ligt op 

4 km en de luchthaven op ca. 45 km afstand.

FACILITEITEN
Vila Vita arc bie t een stĳlvolle lo nge  boetiek  so venir inkel  bibliot eek 

en kapsalon. In de riante tuin bevinden zich 7 zwembaden, waarvan 1 adults 

only, 3 kinderbaden en 1 verwarmbaar en overdekt, alsmede zonneterrassen 

et ligbe en  Voor e kin eren is er een speelt intje  atalie s r c e  (van  

aan en t   jaar  tegen betaling) en Annabella s i s ark  (  jaar)  ab sit 

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 e oles inigol  riv garage  elikopterplat or  (op aanvraag) 

en ver r van een l e jac t  et otel besc ikt over een eigen ĳngaar  in e 

binnenlan en en een ĳnkel er aar ĳnproeverĳen or en georganiseer  

De healthclub is voorzien van een verwarmbaar binnen- en buitenbad, sauna, 

stoo ba  en tnessr i te  e elegante Vila Vita Spa b  Sisle   et po i

studio biedt een scala aan lichaams- en schoonheidsbehandelingen, exotische 

baden en ontspannende massages. Tevens een jacuzzi, sauna, stoombaden en 

ontspanningsr i ten  e ver orging is op basis van logies ontbĳt  al pension 

is ogelĳk  In resta rant ela Vita ( oo gebo ) k nt  genieten van een 

ontbĳtb et en iner  la carte et internationale gerec ten  In Ala in staan 

er voor het diner  grillgerechten op de menukaart (formele kleding en kinderen 

vana   jaar ĳn elko )  In et kin vrien elĳke resta rant T e ale  et 

speciale kindermenu’s - kunt u voor lunch en diner internationale gerechten 

bestellen. Het informele restaurant Adega aan de Piazetta serveert Portugese 

specialiteiten tĳ ens  la carte l nc  en iner en in et e iterrane resta rant 

Atlantico k nt  ook  la carte ineren  Tevens ontbĳt voor a lts onl  i  is et 

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 bekroon e resta rant is or ele kle ing ge enst en ĳn kin eren vana  

12 jaar welkom. De openstelling van de restaurants is seizoengebonden. Voor 

wie buiten het resort wil eten biedt Vila Vita Parc een gratis shuttleservice naar 

enkele restaurants in de omgeving, zoals het visrestaurant Arte Nautica naast 

de Beach Club in Armação de Pêra en het Biergarten Restaurant in Porches. 

Voor een agisc e onson ergang in  s eren bevelen ĳ a ar Terrace 

aan  et  gra en it ic ten over et resort en e ee  aarnaast ĳn nog tal 

van andere bars beschikbaar, zoals de Oasis Bar voor cocktails en livemuziek, 

e al  ar bĳ et asis arc e ba  voor lic te aaltĳ en en e oolbar  

el  en e ar en ar voor snacks en een rankje  a  ica is een 

ort gees ca  et terras  e antieke ĳnkel er ave e Vin os ee t eer an 

 essen ĳn op voorraa  r is rs roo service

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ĳn s aakvol ingeric t en voor ien van 

aircon itioning  i  satelliet tv  c speler  inibar en kl isje  e e 

ba ka er et ba  en o  o c e en apart toilet  alkon o  terras  

Deluxe kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): gelegen in het hoofdgebouw of in het 

esi ence gebo  in split level et oon slaapka er et t in ic t

Deluxe Ocean Kamer Residence (ca. 40 m², max. 2 volw.): als de Deluxe kamer, 

gelegen in het Residence-gebouw. Met zeezicht.

Oasis Suite Premium (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i ere open 

plan suite gelegen in Oasis Parc met tuinzicht. Ook te boeken met dakterras (ca. 

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. 3 pers.): luxueus ingerichte suite in het hoofdgebouw 

met woonkamer en slaapkamer.

Penthouse Suite (ca. 105 m², max. 3 pers.): in het hoofdgebouw. Luxe woonkamer, 

slaapkamer met kingsizebed en luxe badkamer met bad en aparte douche. 

Terras of balkon (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/vila-vita-parc-resort-spa/algarve/portugal
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De 31 Vista Parc Appartementen ĳn i eaal voor a ilies en s aakvol en o ern 

ingericht. Garden Studio (ca. 55 m², max. 3 pers.): op de begane grond met 

terras et t in ic t  i e oon slaapka er et so abe  volle ig ingeric te 

keuken, en suite badkamer met douche en haardroger. Driekamer appartement 

(ca    a   pers ) elegant apparte ent in ple  stĳl (incl  otelservices)  

Met een woon- en eetkamer, balkon en keuken. Op de bovenverdieping  2 

slaapkamers met en suite badkamers met douche. Dakterras met panoramisch 

t in ee ic t  Vierkamer appartement (ca. 140 m², max. 8 pers.): combinatie 

van een Garden Studio  en een Driekamer appartement.

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer 1157 1175 1166 1175 1402

Deluxe Ocean Kamer Residence 1522 1540 1531 1540 1812

Driekamer appartement (o.b.v. 4 pers.) 1072 1090 1081 1090 1236            

Extra:   iner bĳ in   nac ten verblĳ  van  t   in ien  agen voor aanko st 

geboekt    resort cre it per ka er per verblĳ  te beste en in bars  resta rants en e spa bĳ  

in  nac ten verblĳ  van  t   Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  

t   en van  t    in ien  agen voor aanko st geboekt   bĳ ver-

blĳ  van  t   in ien geboekt voor  

Welkomstattentie  ater en r it bĳ aanko st op e ka er

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

en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reis-

informatie 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’.

Deluxe Ocean Kamer Residence

Grand Suite
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VILA VITA MASTERPIECE VILLA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS
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Vila Trevo Vila Trevo

Vila Atlantico I

Topresort Vila Vita arc besc ikt over een aantal it nten e villa s  erkelĳk 

pareltjes in et aanbo  van Silverjet Vakanties  e Villa s ĳn bĳ on er l e en 

elegant ingeric t en ĳn gelegen op et resort  e co binatie van privac  en 

e gene gten van e resort aciliteiten ĳn niek voor e Algarve  en per ecte 

keuze voor een familievakantie of een vakantie met vrienden, waarin het u aan 

niets ontbreekt. Porches ligt op 4 km en de luchthaven van Faro op ca. 45 km 

afstand.

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

continentale ontbĳt kan or en geserveer  in  villa (b tlerservice) o  naar 

eigen keuze in restaurant Bela Vita gebruikt worden. Voor lunch en diner biedt 

Vila Vita arc een r i e ke e aan resta rants  aarbĳ et cean resta rant 

een speciale vermelding verdient; het serveert exquise gerechten en is de trotse 

eigenaar van aar lie st t ee ic elin sterren  en itgebrei e besc rĳving 

van de faciliteiten op het resort  en de services die geboden worden kunt u 

terecht op pag. 130-131 van deze brochure. Tevens beschikt Vila Vita over 

een l e jac t at  naar ens n o  eer ere agen k nt ren  en nieke 

ervaring o   verblĳ  een s blie  l e tintje te geven

Vila Atlantico I + II  (ca. 300 m², max. 5 pers.): beide villa’s hebben 2  

slaapkamers (waarvan 1 op de begane grond) met eigen badkamer. Ruime 

woonkamer met zitgedeelte, eettafel, open haard en keuken. Op de eerste 

ver ieping een balkon et ligstoelen  riv t in (ca   ) et priv e ba  

en terras et ligstoelen  it ic t over e pitc   p tt gol baan en in e verte e 

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 

maar liefst 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 

et itjes en ligstoelen  riv e ba  en it ic t over e t in en in e 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 

e iterrane stĳl ingeric t en besc ikt over  r i e slaapka ers  ie er et een 

kingsi ebe  en s ite ba ka er en terras o  balkon  Ver er ĳn er een 

oonka er  eetka er en t ee ke kens  e tnessr i te et sa na 

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 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 et otel  e villa is s aakvol ingeric t in een o ern e iterrane stĳl en 

heeft vier slaapkamers met ieder een eigen zitgedeelte en badkamer. Ruime 

living et itge eelte  eetta el en ontbĳtke ken  p e eerste ver ieping een 

stoo ba  en een groot terras et ligbe en en regen o c e  riv t in et een 

in nit pool en ga ebo

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Vila Atlantico I (o.b.v. 4 pers.)                                   2661 2679 2670 2679 3673

Villa Atlantico II (o.b.v. 4 pers.) 2661 2679 2670 2679 3673

Vila Al Mar (o.b.v. 6 pers.) 2776 2794 2785 2794 3466

Vila Trevo (o.b.v. 10 pers.) 2621 2639 2630 2639 3437

Vila Praia (o.b.v. 8 pers.) 2570 2588 2579 2588 3288        

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

pension, galadiners rond Kerst en Oud&Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/vila-vita-parc-collection-luxury-villa-s/algarve/portugal


87 - SILVERJET VAKANTIES

raia a Sale a  raia a al   Algarve  PORTUGAL

VILA VITA COLLECTION LUXURY VILLA’S
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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 e o geving van raia a al  e e villa s or en geken erkt oor e 

l e ie  van Vila Vita arc ag ver ac ten  ec ter et e vrĳ ei  privac  

en voor elen van een priv acco o atie  Alle villa s ebben een bĳ on er 

pro inente ligging aan ee en ĳn iter ate gesc ikt o  et e ele a ilie te 

genieten van een luxe strandvakantie aan de Portugese kust.

et verblĳ  is op basis van logies  Villa ibisc s is op basis van logies ontbĳt  

ogelĳk ei  o  b tlerservice te reserveren o   aaltĳ en te laten berei en 

door een chef (beide op aanvraag, tegen betaling). Tevens mogen alle gasten 

gebr ik aken van e aciliteiten van Vila Vita arc esort  Spa  etgeen bĳ 

een verblĳ  in Villa ibisc s et eest voor e an  ligt  ge ien e korte a stan  

naar het resort. 

Villa Hibiscus Beach House (ca. 600 m², max. 10 pers.):  deze imposante villa ligt 

irect aan et stran  van raia a al  en bie t een prac tig it ic t over ee  

De villa is elegant en luxueus ingericht met een boho-chique sfeer en voorzien 

van aircon itioning  i  en eer ere atscreen tv s  r i e oonka er et een 

groot it lo ngege eelte  aparte eetka er en volle ig itger ste oonke ken

Buiten een overdekt terras met eetgedeelte en loungegedeelte en een ruim 

zwembadterras met ligbedden en parasols. Tuin met hangmat en directe 

toegang tot et stran  Tevens een aska er en een garage voor  a to s  Vĳ  

ruime slaapkamers met en suite badkamer (waarvan twee met bad), Daarnaast 

een 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 fraai uitzicht 

over zee, ca. 600 m van het strand en Praia da Salema. De villa beschikt over 

i  aircon itioning  eer ere atscreen tv s  een r i e entree   oonka ers  

2 volledig ingerichte keukens waarvan een met wasmachine, grote eetkamer, 6 

slaapkamers, waarvan 5 met en suite badkamer met inloopdouche (2 tevens met 

ba )  T ee separate ba ka ers et o c e  iverse terrassen  priv e ba  

met houten terras en 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 

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 

eetge eelte  i  aircon itioning  atscreen tv  volle ig ingeric te ke ken en 

as ac ine  riv e ba  et onneterras en enkele ligbe en  Tevens een 

garage en parkeergelegenheid op eigen terrein. De luchthaven van Faro ligt op 

ca. 105 km en het gezellige centrum van Lagos 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    e villa besc ikt over i  iverse atscreen tv s  aircon itioning 

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 (een badkamer tevens met bad). Vanuit de ruime living met 

loungehoek en eetgedeelte heeft u een fantastisch uitzicht over het strand en de 

oceaan. Op het ruime dakterras een zwembad met ligbedden en parasols en een 

eettafel met stoelen. Faro ligt op ca. 105 km en Lagos op ca. 20 km. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen  o b v  logies o  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

Kamertype nov jan feb mrt apr

Villa Mar à Vista (o.b.v. 6 pers.) 1466 1483 1474 1483 1819

Villa Mar Azul (o.b.v. 8 pers.) 1295 1312 1303 1312 1806

Villa Alegria (o.b.v. 8 pers.) 1526 1543 1534 1543 1946

Villa Hibiscus Beach House (o.b.v. 8 pers.) 2429 2446 2437 2446 2849

Extra: elko stpakket et ĳn  bier  ris rank  ater  ko e  t ee  s iker  r it en olĳ olie  

Inbegrepen  sc oon aak ( agelĳks)  isseling an oeken en be linnen  p  sc oon aak 

e ba   p  ebr ik van gas  ater  elektriciteit  airco en i  Voor e villa s or t een borg 

gevraag  elke bĳ boeking rec tstreeks aan co o atie oet or en vol aan  In or eert  voor 

e oogte van e e borg bĳ on e r  Travel ons ltants

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  aanbie ingen en toeslagen voor b tler  en aaltĳ service  

vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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PINE CLIFFS HOTEL & RESORT
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it resort is n van e eest beken e en eest gelie e l e acco o aties 

aan de Algarve met een unieke ligging en een gezellige sfeer. Het resort is 

opgetrokken in Arabisc e bo stĳl  aangev l  et ort gese invloe en  

Het bestaat uit een hotelgedeelte, de Ocean Suites en het nieuwste gedeelte: 

e ine li s ar ens  ine li s S ites  Terraces  el e Villas als e e 

esi ence S ites in e ine li s esi ence  e gebo en service en e vele 

aciliteiten van it otel staan borg voor een aangenaa  verblĳ  voor jong en 

o  aarnaast is et r stig en a gesc er  gelegen in een raai pĳnbo enbos 

t ssen Alb eira en Vila o ra  et resort is gebo  op ro e an steenkli en 

et een sc itteren  it ic t over et lange an stran  van raia a al sia  at 

bereikbaar is met een lift en via 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 

vĳ  e ba en  als e e onneterrassen et parasols en ligbe en  e 

Beach Club aan het strand biedt ligbedden, badhanddoeken, parasols en een 

restaurant. Verder een Tennis Academy met 5 verlichte tennisbanen en een 

golfacademy. De MIMO is een gourmet-shop waar u tevens een kookworkshop 

kunt volgen (tegen betaling). Het hotel beschikt over een eigen spectaculair 

gelegen oles gol baan  e ine li s ol   o ntr  l b  Voorts pitc ing  

p tting greens  gol s op en rivingrange  Voor e kin eren ĳn er tegen betaling 

e i s l b orto irata (   voor kin eren van  aan en t   jaar) en 

e nior l b (voor kin eren van  t   jaar) et vele activiteiten  e raaie 

Active b  Serenit  ealt  cl b bevat een tnessr i te  jac i  sa na en een 

groot binnenzwembad. Het Serenity Spa & Beauty Centre biedt een keur aan 

sc oon ei sbe an elingen en assages ( aciliteiten ĳn sei oengebon en)  

e ver orging in et otel en e cean S ites is op basis van logies ontbĳt 

( al pension is ook ogelĳk)  e ine li s ar ens ĳn op basis van logies  

et ontbĳtb et voor e otelgasten or t geserveer  in ar i  olonial  

aar  ook terec t k nt voor een iner in b etvor  en  la carte gerec ten 

uit de Portugese en internationale keuken. Het visrestaurant Pescador is 

geopen  voor l nc  en iner  rill in et ine li s esi ence ge eelte bie t 

showcooking en mediterrane specialiteiten. Het à la carte restaurant Club House 

heeft uitzicht over de golfbaan. Piri Piri is een Portugees steakhouse voor diner. 

et est esta rant serveert ge on e aaltĳ en voor l nc  en iner  Voor 

snacks en rankjes k nt  terec t in e brasserie or a a  et resta rant 

van e eac  l b serveert visgerec ten en een sala eb et  In e ira or 

Champagnebar geniet u van een romantische zonsondergang. Het hotel biedt 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 217 kamers en suites in het hotelgedeelte beschikken over airconditioning, 

inibar  kl isje  atscreen tv en i  a ka er et ba  en aparte o c e  

alkon o  terras  e e en o  e persoon slaapt op een so abe

Deluxe Kamer (ca. 34 m², max. 2 pers.): ruime kamer met resortzicht of met 

zeezicht.

Grand Deluxe Kamer (ca    a   pers )  eestal split level oon

slaapkamer. Groot balkon met resortzicht of met zeezicht.

Junior Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jr)  oonka er 

en slaapkamer met resortzicht.

Duplex Suite (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jr)  in ple  

stĳl et oonka er  gastentoilet en balkon  p e e etage slaapka er en 

ba ka er  a ers et verbin ings e r ĳn ogelĳk  Te boeken et resort ic t 

of zeezicht.

Neptuno Suite (ca. 86 m², max. 2 pers.): ruime en elegante suite ingericht met 

Portuguese invloeden. Woonkamer met eetgedeelte en slaapkamer met balkon. 

tra balkon et itje  e e s ite besc ikt over ig  spee  i   

elegen bĳ e ingang van et resort  vor en e ine li s Gardens de meest 

recente toevoeging van het uitgestrekte complex. De 87 luxe appartementen 

ĳn eer gesc ikt voor a ilies en besc ikken alle over een volle ig ingeric te 

ke ken  aircon itioning  kl isje  atscreen tv en i  o pleet ingeric te 

ba ka er et ba  en o  o c e  

Garden Suite (ca    a   vol  o   vol  en  kin  t   jr)  r i e 

woonkamer, slaapkamer met en suite badkamer met bad en douche. Balkon. 

Garden Suite 2 Slaapkamers (ca. 91-110 m², max. 5 volw. of 4 volw. en 2 kind. 

t    jr)  oonka er et itge eelte  eetta el een so abe  T ee slaapka ers  

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/pine-cliffs-hotel-resort/algarve/portugal
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Ocean SuiteMirador

Ocean Suites zwembadGrand Deluxe Kamer

waarvan een en suite met bad en douche en een met douche. Balkon.

Garden Suite 3 Slaapkamers (ca. 134 - 158 m², max. 7 volw.  of 6 volw. en 2 

kin  t    jr)  r i er apparte ent et  slaapka ers en een so abe  in e 

woonkamer. Drie badkamers waarvan een en suite met bad en douche en de 

overige met douche. Elke kamer met eigen balkon.

Alle rie ka ert pes ĳn tevens te boeken et irecte toegang tot e t in als 

Garden Suite Tuin.

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer Resortzicht 952 998 989 998 1187

Deluxe Kamer Zeezicht 1092 1145 1136 1145 1432

Grand Deluxe Kamer Zeezicht 1162 1215 1206 1215 1502

Junior Suite Resortzicht 1162 1215 1206 1215 1502

Garden Suite Tuin 1341 1410 1401 1410 1669

Garden Suite 2 slaapkamers Tuin (o.b.v. 4 pers.) 991 1046 1037 1046 1270

Extra    gratis green ee (  oles) per persoon bĳ in  nac ten verblĳ

Welkomstattentie  port ĳn bĳ aanko st op e ka er

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

sion en galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

e in totaal  o erne s ites ĳn l e s ingeric t en gelegen in et 

art van et resort et eigen e ba  en receptie  ĳ verblĳ  in e 

Ocean Suites heeft u gratis toegang tot de Serenity Spa.

Junior Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): elegante open plan suite met zithoek. 

Design badkamer met bad en aparte douche. Balkon of terras met zitjes. 

Met resort ( e on S are  or a a  o  parking)  o  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 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 ( e on S are  or a a  o  parking)  o  zwembadzicht . Ook 

boekbaar met toegang tot de tuin of met zwembad- en gedeeltelijk 

zeezicht als Suite Penthouse (hoogste verdieping). 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 (2 slaapkamersuite gecombineerd 

met Junior Suite, ca. 186 m², max. 7 pers. of 6 volw. + 2 kind.).

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  

vliegreis naar en van aro  l c t avenbelasting  ec tive o nge en priv trans er ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype                                                   nov jan feb mrt apr

Junior Suite                                               1208 1263 1254 1263 1529

Suite - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)     1040         1095 1086  1095  1319                

Extra    gratis green ee (  oles) per persoon bĳ in   nac ten verblĳ

Welkomstattentie  port ĳn bĳ aanko st op e ka er

PINE CLIFFS OCEAN SUITES

� � � � �   

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/pine-cliffs-ocean-suites/algarve/portugal
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Residence Suite

Residence

In een rustige omgeving direct aan de golfbaan met de Golfacademy & Country 

l b van ine li s liggen in een eel erige t in  l e s ingeric te s ites 

van ine li s esi ence  et resort bie t een rela te s eer voor een ontspannen 

vakantie in een groene o geving  ine li s esi ence ligt op ca   in ten 

lopen van et oo gebo  van et ine li s esort (sei oengebon en rĳ t er 

regel atig een treintje)  e naastgelegen ine li s S ites liggen bĳ e r i  

opgezette Kids Club Porto Pirata met twee kinderbaden (tegen betaling) en de 

tennisbanen (tevens tennisclinics besc ikbaar  bei e tegen betaling)  ei e ĳn 

zeer geschikt voor een onstpannen vakantie met de hele familie.

FACILITEITEN
ine li s esi ence besc ikt over een eigen receptie en een kleine s per arkt 

(beide seizoengebonden). Verder is er een riant zwembad omgeven door 

onneterrassen  ligstoelen en parasols   tre t ier ook e ealt  cl b aan en 

een Active studio voor diverse groepslessen en een bootcamp.

e ver orging in e ine li s esi ence en e ine li s S ites is op basis 

van logies  iteraar  is verblĳ  op basis van logies ontbĳt en al pension 

ook ogelĳk  In et ine li s esi ence ge eelte bevin t ic  tevens et 

restaurant O’Grill, waar ook de overige gasten gebruik van mogen maken. Dit 

restaurant biedt showcooking en mediterrane specialiteiten. Gasten kunnen van 

alle aciliteiten van et ine li s esort gebr ik aken  

ACCOMMODATIE
Driekamer Residence (ca    a   vol  o   vol    kin  t   jaar)  riante 

woonkamer met eethoek, 2 slaapkamers, waarvan een met en suite badkamer 

met bad en douche, gastenbadkamer met bad, moderne keuken voorzien van 

alle aciliteiten  i  koelkast  kl isje  tele oon  atscreen bree beel tv en 

aircon itioning  as ac ine  as roger en strĳk aciliteiten  i  balkon o  

terras. 

Driekamer Residence Begane Grond (ca. 110 m², max. 5 volw. of 4 volw. + 

 kin  t   jaar)  op e begane gron  et terras en toegang tot e t in

Vierkamer Residence (ca    a   vol   o   vol    kin  t  

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 

 vol    kin  t   jaar)  op e begane gron  et terras en toegang tot e 

t in  rie  en Vierka er esi ence S ites ĳn ook te boeken op e bovenste 

verdieping als Penthouse.

e ine li s S ites (in ivi eel ingeric t) tellen  co ortabele apparte enten 

en bie en it ic t over e ine li s ol baan

ine li s Suite -  Slaapkamers (ca. 100 m², max. 5 pers.): de elegante suites 

beschikken over een sfeervol ingerichte woonkamer met zitgedeelte en eettafel, 

complete keuken, twee slaapkamers en evenveel badkamers. Met balkon of 

terras met zitje. ine li s Suite - 3 Slaapkamers (ca. 115 m², max. 7 pers.): 

ruimere suite met drie slaapkamers en drie badkamers. Ook boekbaar als Pine 

li s Suite enthouse.

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

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

Kamertype nov jan feb mrt apr

Driekamer Residence (o.b.v. 4 pers.) 686 718 709 718 865

Vierkamer Residence (o.b.v. 6 pers.) 668 700 691 700 840

ine li s S ite   Slaapka ers (o b v   pers )  

ine li s S ite   slaapka ers (o b v   pers )

ine li s S ite ent o se (o b v   pers )   

Extra    gratis green ee (  oles) per persoon bĳ in  nac ten verblĳ  Alleen gel ig voor e 

Residences. 

Welkomstattentie  port ĳn en ater bĳ aanko st op e ka er  Alleen gel ig voor e esi ences

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

of volpension, galadiners rond Kerst en Oud&Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.

nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/pine-cliffs-residence-suite/algarve/portugal
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Kamer Zeezicht

en leven ig  veel ĳ ig en niek gelegen otel aar  o el over ag als 

s avon s volop k nt genieten van e vele ogelĳk e en ie et otel en e 

plaats Vilamoura bieden. Tivoli Marina Vilamoura is zeer geschikt voor de 

actieve vakantieganger en 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 ca. 20 km en binnen ca. 10 km bevinden zich 

de groene golfbanen van Vilamoura (shuttleservice).

FACILITEITEN
Moderne en indrukwekkende lounge met zitjes, businesscenter met 

internet aciliteiten  inkelgalerĳ  kiosk  kapsalon  i  in e openbare 

r i tes (tegen betaling) en gol esk  et lee o ti e a  in e 

lobb  is een l st voor et oog   geniet ier van oete lekkernĳen en 

itsteken e ko e  In e   grote t in bevin en ic  een riant 

zwembad met apart kinderbad, faciliteiten voor kinderen (4-12 jaar), 

zonneterrassen met ligbedden en een poolbar. Aan het strand ligt het beken-

e ro eac  et e ba  (a lts onl  en tegen betaling) en ĳn er iverse 

atersport ogelĳk e en oals aterski n  in s r en en eilen  egel atig 

entertainmentprogramma’s (seizoengebonden). De Tivoli Spa is geheel in 

oriëntaalse sfeer ingericht en biedt een grote hoeveelheid behandelingen die 

lichaam en geest tot rust brengen. Het hotel beschikt over een health center met 

over ekt e ba  jac i  tnessr i te  sa na en stoo ba  e ver orging 

is op basis van logies ontbĳt  al  en volpension ĳn ogelĳk  Voor ontbĳt  

l nc  en iner in b etvor  k nt  terec t in resta rant ili at ort gese 

en internationale gerechten serveert en uitzicht over de tuin biedt. Het zeer 

exclusieve restaurant Peppers Steak House is gespecialiseerd in vleesgerechten 

en geopen  voor iner  In resta rant regano bĳ et e ba  k nt  Italiaanse 

gerechten en salades bestellen en het bekende Puro Beach restaurant serveert 

visspecialiteiten  r ĳn iverse bars  oals een lo ngebar et in e avon  c ill 

out’ muziek, de Argo bar met terras en de Side bar met uitzicht over de Marina 

voor cocktails. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
et otel telt  ka ers en s ites  Alle ĳn co ortabel ingeric t en voor ien 

van i  aircon itioning  satelliet tv  kl isje en inibar  a ka er et ba

douche en apart toilet. Balkon met uitzicht over de zee of de jachthaven.

Superior Kamer Marinazicht (ca    a   vol    kin  t   jaar)  

modern ingerichte kamer. Badkamer met regendouche. Ook boekbaar als 

Deluxe Kamer Marinazicht gelegen op e e t  e ver ieping o  als Premium 

Kamer Marinazicht op e e t  e ver ieping et o a  espresso apparaat en 

frisdrank. Aparte check-in en check-out. Badkamer met douche of bad.

e S perior  el e en re i  a ers ĳn tevens boekbaar et ee ic t in 

plaats van Marinazicht.

Premium Puro Beach Kamer Marinazicht: (ca. 24 m², max. 2 volw.): gelegen op 

e e ver ieping  Incl sie  gebr ik van ligbe en (reservering bĳ aanko st) en 

parasols bĳ ro eac  (stran  o  e ba )  Tevens te boeken et ee ic t

Family Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i ere ka er 

gelegen op de eerste verdieping. Kinderen slapen op het sofabed. Deck met 

lounge. Marina- of zeezicht.

Junior Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  slaapka er et 

afgescheiden zitgedeelte (sofabed). Balkon met zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov jan feb mrt apr

Superior Kamer Marinazicht 943 961 952 982 1235

Deluxe Kamer Zeezicht 1104 1122 1113 1143 1389       

Junior Suite 3216 3234 3225 3059 2009              

Kinderen eten gratis: bĳ verblĳ  van  t   van  t   en van 

 t   op basis van al pension (gel ig voor a   kin eren)

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  en bĳ 

verblĳ  van  t   in ien geboekt voor 

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

pension en volpension alsmede toeslagen voor galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw 

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/tivoli-marina-vilamoura/algarve/portugal
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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

e acco o aties op a eira bie en ĳ incl sie  

priv trans ers aan  In plaats iervan k nt  ook 

kie en voor een ra to o  voor een paar agen 

een a to ren en e e bĳ  otel laten be orgen

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP MADEIRA HEEFT VOORAL QUINTA JARDINS DO 

LAGO ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 93.

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-

ĳn en als geboorteplaats van e stervoetballer 

Cristiano Ronaldo. Inmiddels is Madeira uitgegroeid 

tot een eer aantrekkelĳke toeristisc e beste ing  

vooral voor ie een onbe orven karakter op prĳs 

stelt en van een prachtige natuur houdt.

ĳ ebben voor  op a eira l e acco o aties 

geselecteer  aar e na r k ligt op persoonlĳke 

service  ge ellig ei  r st o  nat r en aar  et 

echte karakteristieke Madeira kunt ontdekken. 

o bie t et spectac lair gelegen T e li  a  een 

it nten e persoonlĳke service en ar e s eer  

Door de vele terrassen waarop het hotel gebouwd is 

voelt et kleinsc alig aan  et recentelĳk geopen e 

ster otel es S ites at T e li  a  ( ie on e 

website) is een aanrader door de ruime suites en 

het kleinschalige karakter.

Savo  alace esort  Spa is een i posant otel  

et o erne l e  et een ge el ige locatie op 

loopa stan  van et centr  van nc al

Naast logeren in gerenommeerde hotels in en 

ron o  nc al k nt  ook voor e in er 

beken e eg kie en  lan elĳk gelegen inta s 

o  eren i en  it ĳn l e acco o aties et 

een prachtige ligging en een unieke uitstraling. Ze 

a e en e s eer van nostalgie en vervlogen tĳ en

In e e categorie selecteer en ĳ voor  et 

bo ti e otel inta ar ins o ago in een 

18e-eeuws herenhuis in de heuvels rondom 

nc al  te i en van itgestrekte botanisc e 

t inen en otel inta a asa ranca gelegen ten 

esten van nc al  be oren  tot e S all r  

otels o  t e orl

Niet alleen in de zomermaanden is Madeira 

een eerlĳke beste ing  aar ook in e 

wintermaanden heerst er een aangenaam klimaat.

Funchal

The Cliff Bay
Les Suites at The Cliff Bay

Quinta 
Jardins do Lago

Savoy Palace
Quinta da Casa Branca

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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QUINTA JARDINS DO LAGO
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE 

� � � � �

Tweepersoonskamer

e e elegante tra itionele inta ligt op e top van een van e e vels ie 

nc al o ringen  e inta is verbo  tot een prac tig intie  otel et 

 ka ers en  s ites ie alle itkĳken over e bĳ on ere t inen en e ee  

Het voormalige landhuis dat de junior suites herbergt, stamt uit de 18e eeuw. 

et interie r van et is en e anne  ĳn et veel org ingeric t o at et 

originele karakter be aar  is gebleven  e botanisc e t inen van inta ar ins 

o ago ĳn niek in n variatie en nat rlĳke sc oon ei  en bevatten tal van 

zeldzame planten, eeuwenoude bomen en de stille poel waaraan het huis haar 

naa  ontleent  ar ins o ago is n van e eest e cl sieve intas op 

a eira  e inta ligt op ca   k  van e l c t aven en op ca   k  van et 

centr  van nc al  ratis s ttleservice naar nc al ( v  e eeken en)

FACILITEITEN
legante lobb lo nge et i  bibliot eek  riant (ver ar ) e ba  et 

zonneterrassen, ligstoelen en parasols. Verder is er een kinderzwembad en

een apart ge eelte in et resta rant et speciale kin er en s   k nt gratis 

gebr ik aken van e tnessr i te  sa na  stoo ba  jac i  ta eltennis  

biljart en cro et  p so ige avon en is er live iek en olklore  

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  al pension is ogelĳk  Voor elegant 

ne ining  k nt  terec t in T e eres or  resta rant aar internationale en 

lokale gerec ten or en geserveer  (kin eren vana   jaar ĳn ier elko )  

et ontbĳt or t geserveer  in T e ink oo  aar  vana  e veran a k nt 

genieten van een raai it ic t over e t in  olo bo istro serveert voor e 

l nc  lic te aaltĳ en bĳ et e ba  en in ar Viscon e k nt  van cocktails 

en lichte muziek genieten. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
e  ka ers en s ites ĳn s eervol en et s aak ingeric t  Slaapka er et 

kingsi e  o  eensi ebe en  aircon itioning  satelliet tv  tele oon  inibar  

kl isje  ko e t ee et aciliteiten  sc rĳ ta el en i  Volle ig ingeric te 

badkamer. Alle kamers en suites hebben een balkon met zitje.

Tweepersoonskamer (ca    a   pers )  c ar ante  r i  en co ortabel 

ingerichte kamer met uitzicht over de tuin.

Superior Kamer (ca    a   pers)  elegante en r i ere ka er et balkon 

op het zuiden en panoramisch uitzicht over de tuin.

Junior Suite (ca    a   pers )  gesit eer  in et klassieke ge eelte et 

zithoek, hemelbed en ruim balkon.

Premier Suite (ca    a   pers )  l e s ingeric t  groot balkon et 

sc itteren  it ic t  Aparte oon  en slaapka er  raaie ba ka er et aparte 

douche. 

Presidential Suite (ca    a   pers )  e resi enti le S ite is een 

zeer ruime suite met een separate woonkamer, welke met oog voor detail is 

ingericht. Hier geniet u van een prachtig uitzicht over de botanische tuin van 

inta o ago  e r i e slaapka er et itje gee t tevens toegang tot et 

balkon  e ba ka er et ro assageba  en aparte inloop o c e  

ba jassen en slippers  root balkon et prac tig it ic t en  o ten ligbe en 

(li o sineservice binnen e erlan  inbegrepen)

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

naar de luchthaven.

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Tweepersoonskamer 1099 1099 1150 1150 1150

Superior Kamer 1188 1188 1226 1226 1226

Junior Suite 1561 1561 1645 1645 1645

Premier Suite 1883 1883 1890 1890 1890

Gratis nachten   bĳ verblĳ  avn  t  

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  iet 

geldig voor de suites.

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

pension  gala iners ron  erst en   ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/quinta-jardins-do-lago/madeira/portugal
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QUINTA DA CASA BRANCA
BOUTIQUE | CULINAIR | HERITAGE  

� � � � �

Tuin Kamer

en eerlĳke plek o  van e r st  nat r en et aangena e kli aat te 

genieten  it intie e bo ti e otel gelegen in et art van een ca   a grote  

eel erige botanisc e t in on ersc ei t ic  oor ĳn verrassen e co binatie 

van istorisc e en o erne arc itect r  e o e e ee se ritse plantage 

is verbouwd tot een uniek designhotel dat prachtig mengt met de tropische 

o geving  inta a asa ranca et aar o erne bo stĳl  veel aar etinten 

en o tele enten bie t pri a aciliteiten in een aangena e en ontspannen 

s eer  et anor o se  et originele oon is van e a ilie   a e t e a elĳke 

s eer van eleer  e l c t aven ligt op ca   k  en et leven ige centr  van 

nc al ligt op ca   in ten loopa stan

FACILITEITEN
e inta ee t een volle ig in glas opgetrokken entree  elke een spectac lair 

uitzicht biedt over de weelderige tuinen en de oceaan. In dit gebouw huist de 

o erne receptie en s eervolle lobb  In et i en van e t in ligt een raai 

(ver ar ) e ba  et ligbe en en parasols  Tevens is er een a lts onl  

zwembad gelegen naast het Manor House, in een ruime ligweide met ligbedden 

en parasols  e bĳ on ere botanisc e t in or t regel atig be oc t oor 

botanici vanwege haar enorme wereldse verscheidenheid aan planten en 

bloemen. Verder is er een ruime bibliotheek met internet. Om te ontspannen 

k nt  terec t in ealt  l b toceane  aar ic  een kleine Spa bevin t 

voor massages en schoonheidsbehandelingen. Tevens vindt u hier ook de 

tnessr i te  jac i  T rks stoo ba  en sa na  

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

ar en avilion bĳ et e ba  en gelegen in een o ern gebo  bestaan  

it glas  o t en groen ar er or en et ontbĳt en e l nc  geserveer  Voor 

ver ĳn e c isine k nt  terec t in et  la carte resta rant et terras in et 

anor o se aar  in een s eervolle a biance k nt ineren  Ver er is er een 

bar aar  aan et ein e van e ag on er et genot van een rankje eerlĳk 

kunt ontspannen. 

ACCOMMODATIE
inta a asa ranca telt  ar  ge ecoreer e ka ers en s ites ie in et 

oo gebo  bĳgebo  o  anor o se liggen  Alle ka ers en s ites ĳn 

voor ien van aircon itioning  tv  tele oon  i  inibar  ko e t ee et aciliteiten 

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

Tuin Kamer (ca    a   vol   kin  t   jaar)  s eervolle ka er et 

t inbe en  gelegen op et i en op e begane gron  van et oo gebo  

Met terras en ligbedden. 

Premium Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i ere ka er 

et v  en c speler  a ka er et ba  en aparte o c e  Terras o  balkon 

met tweepersoons ligbed.

Deluxe Suite (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i e s ite et 

aparte oon  en slaapka er  a ka er et jac i  alkon et ligbe en en 

zitje.

Manor House Suite (ca    a   vol )  in tra itionele stĳl  gelegen in et 

Manor House met woon- en aparte slaapkamer. Marmeren badkamer met bad 

en aparte o c e  alkon o  terras et t in ic t

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

de luchthaven.

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Tuin Kamer 961 961 1036 1036 1036

Premium Kamer 1131 1131 1200 1200 1200

el e S ite

E tra:   gratis een ig tea per persoon per verblĳ

Vroegboekkorting:  bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  iet 

geldig voor de Manor House Suite. 

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

en gala iners ron  erst en  en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/quinta-da-casa-branca/madeira/portugal


95 - SILVERJET VAKANTIES

nc al  a eira  PORTUGAL

LES SUITES AT THE CLIFF BAY
BOUTIQUE | CULINAIR

� � � � �

Suite Duplex

es S ites at t e li  a  ee t een bestaan  ee eno  lan is 

volledig gerenoveerd en daarnaast een moderne toevoeging gerealiseerd. Het 

nieuw gebouwde gedeelte ligt bovenop een imposante rots met uitzicht op de 

t inen en e ee en besc ikt over e cl sieve r i e s ites  veral in et s ite otel 

ee t  een spectac lair it ic t over ee  at een eerlĳk r i telĳk gevoel 

gee t  et istorisc e gebo  is gelegen naast et vertro e en bestaan e 

T e li  a  aarvan ook alle aciliteiten gebr ikt ogen or en  et centr  

van nc al ligt op ca   k  en e l c t aven op ca   k

FACILITEITEN
o ern ingeric te receptie et r i e lo nge en bibliot eek  In nit  pool et 

zonneterras en ligbedden gelegen in een ruime, groene tuin met ononderbroken 

it ic t over e oceaan  itnessr i te voor ien van e nie ste apparat r  

Tevens een ruimte voor pilates. Alle gasten kunnen gebruik maken van 

e aciliteiten van et naastgelegen T e li  a   vin t ier on er an ere 

een Spa en wellness centrum met een uitgebreid aanbod massages en 

schoonheidsbehandelingen, Turks stoombad, sauna en binnenzwembad.

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

Avista is een ver ĳn   la carte resta rant at on er lei ing van e kok eno t 

Sint on een voortre elĳke kaart presenteert  e service is ier oogstaan  

en e gerec ten van topk aliteit   k nt ier voor l nc  en iner terec t 

voor specialiteiten it e e iterrane en A iatisc e ke ken  Vana  et terras  

aar iverse intie e plaatsen ĳn gerealiseer  geniet  van een van e beste 

it ic ten over nc al en e ee  ok al pensiongasten k nnen er voor 

et iner terec t (ke e en )  aar k nnen tevens naar et naastgelegen 

ster otel T e li  a  esta rant T e ose ar en voor iet  van een 

itgebrei  (t e a)b et  In nit  ool ar serveert rankjes  lic te aaltĳ en 

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 

et atscreen tv  i  aircon itioning  ver ar ing  kl isje en ko e

t ee et aciliteiten  Slaapka er et groot t eepersoonsbe  o  t inbe en  

a ka er et toilet  ba  en inloop o c e  slippers en o c eartikelen van 

vlgari  i  balkon o  terras et co ortabel t in e bilair

Suite (ca    a   pers )  e s ites op e begane gron  besc ikken over 

een knusse privétuin. De suites op de eerste etage over een ruim balkon. Ook 

ĳn er ple  s ites (   et priv li t)  gelegen op e e en e etage et 

balkon  Alle s ites ebben een raai it ic t over e Atlantisc e ceaan  

Artistic Suite (ca    a   pers )  e e bĳ on er r i e en l e e s ite 

beschikt over een slaapkamer met loungegedeelte in één ruimte. Tevens een 

r i ere ba ka er (so s open plan) en een groot balkon et itje  e Artistic 

S ites ĳn gelegen in et o e anor o se

Master Suite (ca    a   pers )  klassiek ingeric t et t ee slaapka ers  

twee badkamers, een kitchenette. Een klein balkon en een groot balkon met 

terras e bilair  elegen in et anor o se

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Suite 2013 1925 2095 2095 2297

Artistic Suite 1931 1850 2013 2013 2203

Master Suite 3726 3645 3808 3808 3998

Vroegboekkorting:  bĳ verblj  van  t   in ien geboekt voor  en  

bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor  

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

pension  gala iners ron  erst en   ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Voor reisin or atie ie ac terin e e broc re

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/les-suites-at-the-cliff-bay/madeira/portugal
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THE CLIFF BAY
CULINAIR | WELLNESS
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Superior Kamer

en elegant otel et een it nten e persoonlĳke service  ar e s eer en 

stee s eerkeren e gasten  T e li  a  is spectac lair gelegen op een rots 

boven e baai van nc al  o geven oor een s btropisc e t in en et een 

panora isc  ic t op e oceaan  et centr  van nc al ligt op ca   k  en e 

l c t aven op ca   k  a stan

FACILITEITEN
Lounge met zitjes, tv- en leessalon, kapsalon en diverse bars. Voorts een 

zoutwaterzwembad op zeeniveau, met apart kinderbad, gelegen op een 

groot terras et ligbe en  Vana  et platea  ee t  irecte toegang tot e 

ee  Ver ar  e ba  et binnen  en b itenge eelte  Tennisbaan (tegen 

betaling) en ta eltennis  itnessr i te en biljart  ab sit op aanvraag  T e Spa 

at li  a  bie t assages en sc oon ei sbe an elingen  Ver er besc ikt e 

Spa over een sauna, stoombad, jacuzzi en kapper. Er is een shuttleservice naar 

et centr  van nc al  

T e ose ar en serveert internationale  la carte gerec ten aar  als 

al pensiongast geniet van een isselen  riegangen iner van ort gese 

specialiteiten tot aan Italiaans. In het met twee Michelin-sterren bekroonde 

ver ĳn e internationale resta rant Il allo ro ko en s blie e creaties 

en bĳ on ere s aaksensaties sa en  e kok eno t Sint on ag iverse 

over inningen ac ter ĳn naa  sc rĳven  ok e ĳnkel er van et resta rant 

ee t onlangs een plaats verover  op e prestigie e lĳst van beste en eest 

e cl sieve ĳnkel ers van ort gal  In Il allo ro gel t een ressco e  Voor 

barbecuegerechten en lichte snacks, geopend voor lunch, kunt u terecht in het op 

eenivea  gelegen l e agoon  e li  ar  istro is geopen  voor a ternoon 

tea en in de avond voor drankjes en snacks en biedt regelmatig live-muziek. 

act s ar in e Spa k nt  rankjes  lic te aaltĳ en en snacks bestellen  et 

hotel biedt een 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle  elegante ka ers en s ites besc ikken over aircon itioning  tele oon  

i  atscreen tv  c speler  inibar en kl isje  ar eren ba ka er et ba

o c e en apart toilet  alkon et itje  asten ie verblĳven in een S perior 

a er  nior S ite  ec tive S ite o  Atlantic S ite ontvangen e tra services 

oals  la carte ontbĳt in resta rant Il allo ro  gratis inibar ( ris rankjes) 

en bĳ aanko st r it en ater op e ka er

Landzicht Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  r i  en voor ien 

van een it oek en sc rĳ ta el  p e e t  e ver ieping  ok te boeken et 

zijzeezicht ( e t  e ver ieping) en zeezicht o  unchal zeezicht ( e t  e 

verdieping). De lager gelegen kamers hebben een hoger gesloten balkon, dus 

in er ic t  a ers et verbin ings e r ĳn ogelĳk

Superior Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  als e an ic t 

Kamer, maar hoger gelegen op de 6e t/m 9e verdieping. Elegant en modern 

ingericht met vernieuwd meubilair. Ook te boeken met unchal zeezicht.

Junior Suite (ca    a   pers )  r i er an e an ic t a er  oon

slaapkamer en suite. Op de 3e t/m 6e verdieping met zeezicht.

Executive Suite (ca    a   pers )  r i e s ite op e e t  e ver ieping  

Aparte oon  en slaapka er  a ka er et jac i en  toiletten  ee ic t

Atlantic Suite (ca    a   pers )  op e e etage et aparte oon  en 

slaapkamer en 2 badkamers, waarvan 1 met jacuzzi. Zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Landzicht Kamer 1155 1155 1211 1211 1281

Zeezicht Kamer 1407 1407 1463 1463 1531

Superior Kamer 1561 1561 1617 1617 1683

Junior Suite 1771 1771 1827 1827 1890

Vroegboekkorting   bĳ verblj  van  t   in ien geboekt voor  en  

bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor 

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

pension  gala iners ron  erst en   ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/the-cliff-bay/madeira/portugal
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SAVOY PALACE RESORT & SPA
DESIGN | WELLNESS
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Ocean View Kamer

it grootse l e resort otel is een parel in e collectie van T e ea ing otels 

o  t e orl  et otel bie t l e o erne elegantie et een go en ran je  

geco bineer  et ort gese gastvrĳ ei  et i posante gebo  prĳkt 

in r k ekken  aan e ori on van nc al en bie t tal van aciliteiten voor 

o el a ilies als koppels  Vana  et akterras or t  getrakteer  op een 

prac tig it ic t over e oo sta  e aven en e oceaan   et centr  van 

nc al ligt op loopa stan  en e l c t aven op ca   k  a stan

FACILITEITEN
e entree gee t toegang tot een r i e lo nge et receptie en bar  en 

verdieping lager, op de begane grond, vindt u de entertainment bar, een theehuis, 

ko ebar en een ver ar  binnenba  aarnaast een e ba  et ligbe en 

en poolbar  kin erba  ki s cl b (  t   jaar)  p et akterras e ala ia 

Sk  ar  en een in nit  pool (a lts onl )  Savo  alace is et een loopbr g 

verbon en et ster otel o al Savo  aar  tevens gebr ik k nt aken van 

e aciliteiten  e Spa bie t een sa na  jac i  stoo ba  ĳs ontein  ver ar  

binnenba  alot erapie  tnessr i te  nagelsalon en een sc oon ei ssalon 

(alle tegen betaling)  Tevens  ka ers voor be an elingen en assages   

ntbĳt  l nc  en iner k nt  gebr iken in e b etresta rants   geniet  la 

carte van ver ĳn e gerec ten in resta rant elebrit  o  in et oncept resta rant 

voor ver ĳn e sion gerec ten

ACCOMMODATIE
e  s aakvol ingeric te ka ers en s ites ĳn et oog voor etail ont orpen  

et e bilair is a bac telĳk en r aa  vervaar ig  oor voorna elĳk 

lokale be rĳven  aar oor een e cl sieve i  van a tent ieke aar tevens 

o erne l e ontstaat  e ka ers besc ikken over een it oek  aircon itioning  

i  atscreen tv  tele oon  inibar  ko e t ee et aciliteiten en ba ka er et 

inloop o c e  aar roger  ba jassen en slippers  alkon et itje

Tuin Kamer (ca    a   vol    kin  t   jaar)  et t eepersoonsbe  

o  t inbe en  ic t op e t in en et e ba

Ocean Kamer (ca     a   vol    kin  t   jaar)  als e T in a er

met zeezicht. Superior Ocean Kamer (ca    a   vol    kin  t   

jaar) met  ruimere woonkamer met eet- en zitgedeelte. Ruimer balkon met 

it ic t over e sta  en e ee  oger gelegen vana  e e etage  

De suites hebben met Savoy Premium Service diverse privileges: ontvangst 

et c a pagne  inibar et geselecteer e rankjes (inbegrepen)  agelĳks 

een elicatesse op e ka er  oga  en Tai i lessen  cl sieve toegang 

tot e acaran a o nge  l b en et akterras et in nit pool  jac i en 

b tlerservice  ntbĳt en ge ren e e ag een selectie rankjes en snacks 

inbegrepen in e acaran a o nge  l b  Tegen betaling is een  la carte 

l nc  en snack en  besc ikbaar  e s ites ĳn gesc ikt voor a   vol    

kin  t   jaar o   vol assenen

Ocean Suite (ca   )  et oonka er en it ic t over e sta  en e ee

Superior Ocean Suite (ca   )  et groter balkon  gelegen vana  e e etage

ool cean Suite ca.  m : met een zeer groot balkon, een privé plungepool, 

gelegen op de hoeken van de hogere etages.

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar  

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

de luchthaven.

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Tuin Kamer 1089 1050 1050 1264 1264

Superior Ocean Kamer 1261 1228 1228 1520 1520

Ocean Suite 2004 1960 1960 2472 2472

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

Vroegboekkorting   bĳ verblĳ  van  t   in ien geboekt voor 

Welkomstattentie  r it en es ater bĳ aanko st op e ka er  

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen voor al  en volpension en 

gala iiners ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reis-

in or atie ie ac terin e e broc re

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/savoy-palace-resort-spa/madeira/portugal
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MAROKKO

nt ek e vele ge ic ten van arokko  Vlak bĳ 

Europa, op de uiterste noordwestpunt van het 

Afrikaanse continent, maar toch een andere wereld. 

Het grootste deel van het land wordt bedekt door 

oestĳnvlakten aar leven na elĳks ogelĳk is  

Het binnenland telt verschillende berggebieden, 

zoals het Rifgebergte in het noorden en het ruige 

centrale Atlasgebergte met toppen tot boven de 

4.000 meter die een groot deel van het jaar met 

snee  ĳn be ekt

ie arokko be oekt al on er e in r k ĳn van 

de prachtige koningssteden, met hun labyrinten 

van arkten (soeks) en le en oon ĳken aar e 

Afrikaanse en Arabische culturen samensmelten tot 

een bont geheel. De ommuurde kashba’s ademen 

een sterie e s eer it  e soeks ĳn are 

sc atka ers  aarover e eerlĳkste ge ren van 

kruiden hangen. Koperslagers en leerbewerkers 

oefenen op straat hun traditionele ambachten uit. 

Van de vier koningssteden (Rabat, Fez, Meknes en 

Marrakech) is vooral Marrakech een bezoek meer 

dan waard, niet in de laatste plaats vanwege de vele 

meer dan uitstekende overnachtingsadressen. De 

stadskern (medina) wordt over een lengte van 12 

kilometer omringd door een hoge lemen muur die 

op e erel er goe lĳst van e nesco staat  

ank ĳ e ligging aan e i ellan se ee in 

het noorden en de Atlantische Oceaan in het 

westen beschikt Marokko ook over een kilometers 

lange k stlĳn et prac tige stran en en tal van 

badplaatsen, waar de laatste jaren ook resorts van 

internationale all re ĳn verre en  

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

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

Dat is Marokko! 

MARRAKECH
Wanneer u Marrakech bezoekt, stapt u als het ware 

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

het centrum van de stad bevindt zich het Djemaa 

El Fna-plein met een indrukwekkend en fascinerend 

sc o spel  ier ver a elen ic  bĳ et vallen 

van e avon  ansers  ikanten  sc rĳvers  

vuurspuwers, slangenbezweerders, waarzeggers 

en straatventers. 

e otels ie ĳ in arrakec  voor  selecteer en 

ĳn st k voor st k  be oek eer an aar  

In e ĳk ivernage bevin en ic  et So tel 

arrakec  alais I perial  So tel o nge  Spa en 

het Movenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech. 

Het hotel Palais Imperial is vooral geinspireerd op 

et tra itionele arokko en et So tel o nge  

Spa beschikt over meer moderne kamers en suites. 

Het Movenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech 

is genoemd naar de grote Sultan. Hier vindt u 

een oase van modern design, gecombineerd met 

Marokkaanse architectuur van de bovenste plank.

Net buiten de oude stadswallen, tegenover de 

itgestrekte koninklĳke enara t inen vin t  et 

fraaie Four Seasons Resort Marrakech, een van 

e beste en eest kin vrien elĳke resorts in e 

omgeving.

ast  aar eker niet least  selecteer en ĳ et 

Fairmont Royal Palm hotel, lid van de prestigieuze 

keten The Leading Hotels of the World. Een 

luxe stadsoase met uitzicht op het machtige 

Atlasgebergte. Als u een fervent golfer bent dan 

is dit uw hotel: de 18-holes par 72 golfbaan mag 

- volgens kenners - tot de mooiste van Marokko 

gerekend worden.

HOTELVOORZIENINGEN
In arokko k nnen  kin eren ge oonlĳk 

gratis gebruik maken van de kidsclubs. In Agadir 

ĳn e niet ge otoriseer e atersporten en e 

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

bĳ verlic ting)  e otoriseer e atersporten en 

bab sitting ĳn tegen betaling  anneer  gebr ik 

ilt aken van e ellness aciliteiten an ĳn 

e e in e regel tegen betaling  it on eringen op 

bovenstaan e vin t  bĳ e besc rĳvingen van e 

betre en e otels en resorts  e openstelling van 

e bĳ e otelbesc rĳvingen genoe e resta rants 

is veelal sei oengebon en  niet alle resta rants ĳn 

et ge ele jaar an el agelĳks geopen

AUTOHUUR

e otels in arrakec  bie en ĳ incl sie  

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een a to ren en e e bĳ  otel laten be orgen

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN MAROKKO HEEFT VOORAL 

HET FOUR SEASONS RESORT MARRAKECH 

ONS HART GESTOLEN. 

KIJK OP PAGINA 100.

ATLANTISCHE
OCEAAN

Fez
Meknès

Marrakech

Agadir

Essaouira

Casablanca
RABAT

ALGERIJE

SPANJE

Mövenpick Marrakech
Sofitel Palais Imperial
Four Seasons
Fairmont Royal Palm

Lorem ipsum

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

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

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

onne ren per ag

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

FOUR SEASONS RESORT MARRAKECH
CITY | FAMILY | WELLNESS

� � � � �   

Premier Tuinzicht Kamer

ebo  als een o erne en elegante arokkaanse e ina or t et o r 

Seasons Resort Marrakech omgeven door binnenplaatsen, paviljoens, fonteinen 

en oorse t inen et olĳ  en pal bo en en een ee aan bloe en  et 

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

lĳke enara t inen  Van ege e e ligging  e vele aciliteiten en oogstaan e 

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

een van e beste en eest kin vrien elĳke resorts in e ĳ e o geving  e 

luchthaven ligt op ca. 3,5 km afstand.

FACILITEITEN
 or t elko  ge eten in e raaie lobb  aar ic  een boetiek bevin t et 

lokale kunstvoorwerpen en kleding. In de fraaie tuinen liggen twee zwembaden, 

waarvan een rustig zwembad. Naast het familiezwembad, omringd door 

zonneterrassen met ligbedden en parasols, bevindt zich de kidsclub (van 4 t/m 

12 jaar) met kinderzwembad, speeltuin en vele (sport)activiteiten. Verder is er 

het Young Adult Centre (van 13 t/m 17 jaar) met speelkamer met videogames 

zoals Wii en Playstation, tafeltennis, biljart en een bioscoop. Ook is er een 

tnessr i te (  ) en ĳn er tennisbanen  In e irecte o geving liggen 

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

(  ) et a a  en open t inen  ats e ba  en irlpool  r ĳn 

aparte relaxruimtes voor mannen en vrouwen. De Spa biedt verschillende 

ogelĳk e en voor ge ic ts  en lic aa sbe an elingen  s Avon s k nt  

in Quattro genieten van Italiaanse specialiteiten met Arabische invloeden op 

et b itenterras  Tĳ ens e l nc  serveert e A era rill  oolbar bĳ et 

zwembad vlees- en visspecialiteiten alsmede internationale gerechten. In het 

art van et resort naast e lobb  ligt e Inara ar  o nge aar  terec t 

kunt voor een traditionele muntthee, cocktails en gerechten geÏnspireerd op 

e T rkse  ibanese en arokkaanse ke ken voor iner  Tevens ĳn er voor e 

kleinste gasten speciale kindermenu’s. Ten slotte is er 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
et o r Seasons arrakec  besc ikt over  l e ka ers en s ites ie ĳn 

voor ien van aircon itioning  atscreen tv  i o ockingstation  inibar  kl isje 

en strĳk aciliteiten  e l e ar eren ba ka ers ĳn itger st et bbele 

wastafels, bad en inloopdouche. Balkon of terras met zitje en uitzicht op het 

resort, de Menara-tuinen of het Atlasgebergte. In de kamers slaapt een eventuele 

derde volwassene of kind op een opklapbed en in de suites op een sofabed.

Tuinzicht Kamer, Premier Tuinzicht Kamer en Zwembadzicht Kamer (ca    

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

elegen op e begane gron  tot en et e e ver ieping van et oo gebo

Tuin Patio Kamer (ca    a  a   pers)  elegante ka er op e begane 

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

Met resortzicht. Upper Pavilion Kamer (ca    a   pers )  gelegen in e 

paviljoens op de 1e verdieping. Met tuin en zwembadzicht. Ook boekbaar op de 

begane grond als Pavilion Patio Kamer.

Suite Tuinzicht (ca    a   pers  o   vol    kin )  op e begane gron  

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

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

Menaratuinen. Ook boekbaar met Zwembadzicht en als Patio Plungepool.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar en van 

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

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Tuinzicht Kamer Hoofdgebouw 1017 990 1004 1277 1730

Tuin Patio Kamer Hoofdgebouw 1143 1116 1130  1442 2019

Suite Tuinzicht Hoofdgebouw 1240 1213 1227 1544 2385

Kamerkorting:  bĳ in  nac ten verblĳ  in een S ite en  bĳ in  nac ten verblĳ  in een 

a er van  t    bĳ verblĳ  van  t   

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

sion en gala iners ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Reisinformatie zie achterin brochure.

                                            

SPECIAAL AANBEVOLEN

EEN BELEVENIS VOOR LIEFHEBBERS VAN ELEGANTIE EN COMFORT. EEN HOTEL 

DAT WORDT GEKENMERKT DOOR RUST, PRIVACY, UITGEBREIDE FACILITEITEN 

EN STIJLVOLLE EN DISCRETE SERVICE.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/four-seasons-resort-marrakech/marrakech/marokko
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 Marrakech | MAROKKO

FAIRMONT ROYAL PALM
FAMILY | GOLF | WELLNESS

� � � � � 

Family Suite

en l e e sta soase et een agni ek it ic t op et in r k ekken e 

Atlasgebergte. Het hotel ligt op een ideale locatie, temeer doordat het beschikt 

over een s ttleb s et een itsteken e ienstregeling  o at  in no ti e  in et 

centr  bent en esge enst even snel eer ter g  astvrĳ ei  o elĳk ei  

service en elegantie ĳn e kern oor en voor et air ont o al al  o te el 

puur genieten. De luchthaven van Marrakech ligt op ca. 15 km.

FACILITEITEN
Imposante entree met receptie en lobbybar. In de prachtig aangelegde, verzorgde 

t in ligt een   groot ver ar  e ba  et onneterras  ligbe en 

en parasols. De kidsclub (09:00-22:00 uur, 3-12 jaar ) is een waar kinder-

para ĳs et een scala aan spelletjes  speelgoe  en activiteiten  aaron er  

initennisbanen en een inivoetbalvel  en nat rlĳk een ver ar  e ba  

Voor een apje en rankje is er e little c e s kitc en  Sportcenter et een 

semi-olympisch, 25 m lang verwarmd zwembad. Daarnaast 4 tennisbanen, 1 

s as baan  tnessroo  car iotraining  pilates en kinesis  als e e personal 

trainers. De 18-holes par 72 golfbaan mag -volgens kenners- tot de mooiste 

van Marokko gerekend worden. Voor totale ontspanning is er de superdeluxe 

Spa, met een gedeelte alleen voor dames met een sauna met cascadedouche,

ĳsba  a a  en priv t in  ok is er een ge eng  ge eelte  ier k nt  eerlĳk 

ontspannende behandelingen ondergaan, desgewenst samen met uw partner. 

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  al  en volpension ĳn ogelĳk  

Voor ontbĳt  l nc  en iner is er resta rant a aravane et een internationaal 

ontbĳtb et en iner  la carte  In et e iterrane livier geniet  van een 

lic te l nc  en in Al Ain k nt  terec t voor een a t entiek arokkaans  la carte 

diner. Le Bar is geopend van 09.00-01.00 uur en serveert naast drankjes, tevens 

sushi. Hier vindt ook het avondentertainment plaats. Dineren of een drankje in de 

air ont o al al  ol  en o ntr  l b be oort tot e ogelĳk e en  o el 

de Legend’s Bar als Le Sabra restaurant zullen u met alle egards ontvangen.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft in totaal 134 elegante, ruime en sfeervolle kamers, suites 

en villa s ie eels in lokale stĳl ĳn ingeric t  e ka ers ĳn ingeric t et 

an ge aakte esign e belen en arrokkaanse tapĳten  e besc ikken over 

aircon itioning ver ar ing  kl isje  inibar  tv  i  en ko e t ee et aciliteiten  

Alle marmeren badkamers beschikken over een bad en aparte douche. Ruim 

balkon of terras met zitje.

Deluxe Kamer (ca    a   vol    kin )  r i e ka er et kingsi ebe  

it ic t op e gol baan en et Atlasgebergte

Junior Suite Tuinzicht (ca    a   vol    kin )  gelegen op e begane 

gron  et oonka er en slaapge eelte et kingsi ebe  sc rĳ ta el en 

tuinzicht. Ook te boeken als Junior Suite Atlas, met uitzicht op het Atlasgebergte.

Deluxe Suite Tuinzicht (ca    a   vol    kin )  gelegen op e begane 

grond, ruime woonkamer en aparte slaapkamer met kingsizebed, inloopkast en 

tuinzicht. Ook te boeken als Delu e Suite Atlas, met uitzicht op de golfbaan en 

het Atlasgebergte.

Family Suite (ca    a   vol    kin )  bestaat it t ee slaapka ers  

één met kingsizebed en één met twee bedden. Ruim balkon met eethoek, 

loungebank en uitzicht op de golfbaan en het Atlasgebergte

Luxury Family Suite (ca    a   vol    kin )  i eaal voor a ilies  

Bestaat uit een combinatie van een Deluxe Kamer en een Deluxe Suite.

Voor overige kamertypes zoals enthouse Suite, residential Suite en Prince 

Villa zie onze website.

Indicatieprijzen p.p. incl.:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar en van arra-

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

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Deluxe Kamer 964 837 851 1126 1590

Junior Suite Tuinzicht 997 864 878 1176 1809

E tra: gratis reto r trans ers l c t aven arrakec  bĳ verblĳ  in een ent o se S ite  resi ential 

Suite en Prince Villa. Gratis nachten   en  bĳ aanko st op  t    

t/m 01/04/23 en 01/05/23 t/m 16/10/23 indien 7 dagen voor aankomst geboekt. Vroegboekkorting: 

 bĳ aanko st op   t    t   en  t   

indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 15 dagen voor aankomst geboekt. 

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

gala iners ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin or atie 

zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/four-seasons-resort-marrakech/marrakech/marokko
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MAROKKO | Marrakech

SOFITEL MARRAKECH PALAIS IMPERIAL
 CITY | WELLNESS
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 Executive Junior Suite

et So tel arrakec  et all re en prestige bestaat it t ee a on erlĳke 

hotels: het Sofitel alais Imperial met traditionele Marokkaanse invloeden 

en tradities en het Sofitel Lounge  Spa et ĳn o erne ka ers en s ites  

et So tel arrakec  bie t vele activiteiten en aciliteiten  et otel is r stig 

gelegen in e tren  oon ĳk ivernage aan e ran  van e sta  it i en

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

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

luchthaven ligt op ca. 4 km afstand. 

FACILITEITEN
rote lo nge et receptie en it oeken en versc illen e inkeltjes  In e 

met palmbomen omgeven tuin bevinden zich twee grote verwarmbare 

zoetwaterzwembaden met kinderbad en jacuzzi. Verder een terras met 

ligstoelen en parasols  p e e ver ieping ligt voor r st oekers T e lti ate 

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

orgt voor onvergetelĳke vakantie erinneringen  ab sit op aanvraag  Vlakbĳ 

et otel bevin t ic  een oles gol baan  et raaie So tel So Spa ealt  

center o vat een tnessr i te  een over ekt e ba  a a  en jac i  

Daarnaast wordt een scala aan massages en schoonheidsbehandelingen 

aangeboden. 

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

ar in is et b etresta rant voor ontbĳt en l nc  et internationale en 

arokkaanse gerec ten  et  la carte resta rant asis serveert e iterrane 

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

accent k nt  terec t in et  la carte resta rant So oo  et itsteken e  

la carte go r etresta rant rangerie bie t tĳ ens et iner it ic t op et 

Atlasgebergte  e openstelling van e resta rants is sei oengebon en  r ĳn 

verder verschillende loungeplekken. De pianobar Lawrence Bar met terras 

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

voor een a ternoon tea  et gebakjes en So ice voor s oot ies op een terras 

et so a s  ocktails en vr c tensappen k nt  bestellen bĳ e ool o nge ar 

naast et e ba  ter ĳl So n live entertain ent van s en ban s bie t  

Voor e late rtjes is er e tren   bar So en

ACCOMMODATIE
et otel telt  ka ers en s ites  Alle ka ers ĳn kle rrĳk ingeric t en voor ien 

van aircon itioning  satelliet tv  i  internetaansl iting  strĳk aciliteiten  kl isje 

en minibar. Compleet ingerichte badkamer met bad en/of douche en haardroger. 

Balkon of terras met zitje.

Deluxe Kamer (   a   pers )  ingeric t et arokkaanse accenten  

ic t op e o to bia oskee en e sta s r  ok boekbaar et t in

zwembadzicht.

Deluxe Junior Suite (ca    a   vol    kin )  r i ere ka er et 

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

het Atlasgebergte als Executive Junior Suite.

restige Suite (ca    a   vol    kin )  oonka er en aparte 

slaapkamer. Met zicht op het zwembad en  het Atlasgebergte.

Opera Suite (ca    a   pers)  r i e s ite et  slaapka ers  

Sofitel Lounge  Spa: ie on e ebsite voor een itgebrei e besc rĳving  

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   pers  logies ontbĳt  vliegreis naar 

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

de luchthaven.

Kamert pe nov jan febr mrt apr

Deluxe Kamer moskee- en stadsmuurzicht 770 743 757 744 666

Executive Junior Suite zwembad- en bergzicht 959 932 946 921 855

Prestige Suite 1109 1082 1096 1081 1005

Opera Suite 1532 1505 1519 1504 1428

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

sion en gala iners ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  

Reisinformatie zie achterin brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/sofitel-marrakech-palais-imperial/marrakech/marokko
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Marrakech | MAROKKO

MÖVENPICK HOTEL MARRAKECH
CITY | FAMILY
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Lobby

Superior View Kamer

Het Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi Marrakech is vernoemd naar de grote 

Sultan Ahmed Mansour Eddahbi die Marokko ooit naar nieuwe culturele 

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

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

istrict op loopa stan  van tren  bars en resta rants aar ook ic tbĳ e 

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

FACILITEITEN
et otel besc ikt over een in r k ekken e lobb  et aterpartĳ  r 

ĳn rie versc illen e e ba en  aarvan n ver ar  gelegen in 

de rustgevende tuinen. De zwembaden worden omringd door terrassen 

met ligstoelen en parasols. Voor de jongste gasten is er de kidsclub 

es tits o ssa rs  et eigen e ba  en versc illen e activiteiten  

In de Ô de Rose Spa kunt u in een prettige omgeving terecht voor diverse 

schoonheidsbehandelingen en massages, met gebruik van lokale producten. 

In  en ontspannen is ogelĳk in e  oga St io  r is een e ba  ac t 

behandelkamers, 2 hamams, jacuzzi, sauna, een kapsalon en een nagelstudio. 

Tevens is er een tnessr i te  

e ver orging is op basis van logies ontbĳt  al  en volpension ĳn ogelĳk  

 ee t e ke e it versc illen e resta rants et een a t entiek ecor  In et 

Sara  resta rant k nt  terec t voor ontbĳt et internationale gerec ten  r is 

tevens een terras  a ra rganic  ealt  iving is et al resco  resta rant bĳ 

et e ba  en geopen  voor e l nc  et ealt  oo  tot in e late i ag  

e rban rasserie  International isine voor iner ee t  ook een b itenterras  

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

oo  Tĳ ens een avon  on er e sterren in e   Steak  ar et akterras 

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

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

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

design liggen verdeeld over zeven verschillende gebouwen te midden van de 

t inen  e ka ers ĳn voor ien van aircon itioning  inibar  tv  i  ko e

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

hebben een terras of balkon.

Superior Kamer (ca    a   pers )  elegante ka er et ar e itstraling  

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

Superior View.  

Deluxe Kamer (ca    a   pers )  r i ere ka er in br ine tinten et 

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

Suite (ca    a   vol    kin )  o erne s ite et aparte oon  en 

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

slaapka ers ( a   vol    kin )

Indicatieprijzen per persoon inclusief:  overnac tingen o b v   personen logies ontbĳt  vliegreis 

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

en naar de luchthaven.

Kamert pe nov jan feb mrt apr

Superior Kamer Straatzicht 637 610 662 533 571

Superior View 652 625 677 548 586

Deluxe Kamer 693 666 718 589 627

Suite - 1 slaapkamer 866 839 968 762 877

Extra: 20% korting op een selectie van Spa behandelingen (geldig tot 14.00 uur) en 10% korting op 

oga lessen bĳ aanko st op  t   en  t  

Gratis nachten   bĳ aanko st op   t   en  t   in ien  

dagen voor aankomst geboekt.

Vroegboekkorting   bĳ aanko st op  t   en  t   in ien 

60 dagen voor aankomst geboekt. geboekt.

Voor act ele prĳ en van alle ka ert pen  kin erkortingen  toeslagen voor al  en volpension en 

gala iners ron  erst en ie  vraag  reisa vise r o  be oek silverjet nl  Voor reisin-

formatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/movenpick-hotel-marrakech/marrakech/marokko
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Vliegmogelijkheden & reisinformatie 
 per bestemming
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Meet & Greet
ĳ aanko st op e l c t aven van as al as or t  opge ac t oor on e vertegen oor ig(st)er  
ĳ ĳ over an igt   elko stenvelop aarna  naar e geree staan e a to voor  priv trans er 
or t gebrac t

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten

as al as Santa atalina
o e ia S ites
aro opesan ollection  
ran  otel esi encia  
opesan aobab  
opesan osta eloneras  
opesan Villa el on e  
al  eac

 priv trans ers or en itgevoer  in een erce es klasse  Sko a S perb  o  gelĳk aar ig 
( a   in itten en) o  een inib sje (  in itten en)

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ĳ incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele verblĳ  o  voor een paar agen een a to ren  

In ien ge enst k nnen ĳ e e laten a everen bĳ  otel  Voor categorie n en prĳ en vraag on e 
r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
Tĳ ens  verblĳ  al on e ost(ess) contact et  opne en  ĳ ĳ al  lokale in or atie verstrekken 
en  in or eren over  trans er ter g

Wifi
Alle otels ie ĳ op ran anaria ebben gecontracteer  leveren een gratis i  service (in or atie 
on er voorbe o  van ĳ ingen)

Silverjet Service Desk
Voor al  bĳ on ere ensen staan on e toege ĳ e e e erkers van e Silverjet Service esk tot 

 besc ikking  ilt   partner verrassen et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et vieren 
van een bĳ on ere at  a pagne  T eater  o  inerreserveringen aken  ĳ regelen et graag  
Vraag on e r  Travel ons ltants o  a vies

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta  ro
Tijdsverschil: et is op ran anaria  r vroeger
Elektriciteit: 
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
et kli aat op ran anaria or t geken erkt oor e noor oostpassaat en e anarisc e Stroo  
aar oor e te perat ren in e k stgebie en et ele jaar oor re elĳk constant ĳn  it aakt van 
ran anaria een i eale vakantiebeste ing  o el in e o er als in e inter  ok e ta elĳk 

constante eete perat r erkt ier aan ee  orgt e o goe  als altĳ  aan e ige eebries voor 
aangena e verkoeling  in e inter aan en is et vrĳ el altĳ  lenteac tig eer et een grote kans 
op on  aangena e te perat ren en een vrĳ lage kans op neerslag

Limousineservice vanaf uw huisdeur
In ien  een resi ential o  o al S ite (o  gelĳk aar ig) in een van e acco o aties van e e be-
ste ing boekt voor ien ĳ  van een li o sineservice naar en van een van e e erlan se l c t-

avens  oekt  een van e overige ka ert pen an k nnen ĳ  e e service tegen betaling leveren

Parking Service
p alle l c t avens ebben ĳ versc illen e ogelĳk e en o   a to tĳ ens  vakantie te 

parkeren  p Sc ip ol bevelen ĳ   Valet arking  op otter a  Airport  o ort arking en op 
in oven Airport  ol  arking van arte aan

Voor aanv llen e in or atie k nt  contact opne en et on e r  Travel ons ltants

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
oekt  een reis bĳ Silverjet Vakanties  an k nt  bĳ vertrek vana  Sc ip ol  in oven  otter a  

ssel or  en r ssel gratis gebr ik aken van een lo nge ( its geopen )  p Sc ip ol en in o-
ven Airport is it e Aspire o nge  op otter a  Airport is it e ri a Vista o nge  op ssel or  
Airport e go nkers o nge en op r ssels Airport e ia on  o nge
Voor e ter greis k nnen ĳ op e l c t aven van as al as een lo ngebe oek voor  regelen voor 

e speciale prĳs van € 25,- per persoon (bab s ĳn gratis)  o ngebe oek voor e ter greis ient  
voora  bĳ boeking te reserveren

Uw vliegklasse
Voor een opti aal co ort tĳ ens  vl c t bestaat bĳ veel l c tvaart aatsc appĳen e ogelĳk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 

re i  cono   o  (bĳ so ige l c tvaart aatsc appĳen) e siness lass  Vraag on e a e-
ling eserveringen naar e ogelĳk e en en prĳ en

TRANSAVIA   TRANSAVIA   CONDOR   VUELING

SPANJE  Gran Canaria

LAS PALMAS

ma, vr, za, zo: V   V   
H: A ster a v

as al as a
T: as al as v

A ster a a
  
ma, di, wo, do, vr, za: V   V 
H: A ster a v

as al as a
T: as al as v

A ster a a
  
di, vr: V   V   
H: otter a v

as al as a
T: as al as v

otter a a

wo: V   V   
H: in oven v

as al as a
T: as al as v

in oven a
  
za: V   V    
H: in oven v

as al as a
T: as al as v

in oven a
 Van  ec t   jan ook op aa

ma, di, wo:       
H: ssel or v

as al as a
T: as al as v

ssel or a
  
do, vr:       
H: ssel or v

as al as a
T: as al as v

ssel or a
  
za, zo:       
H: ssel or v

as al as a
T: as al as v

ssel or a

di, do, za: V    V    
H: A ster a v

as al as a
T: as al as v

A ster a a
  
dagelijks: V    V    
H: A ster a v

arcelona a
arcelona v
as al as a

  
dagelijks: V    V    
T: as al as v

arcelona a
arcelona v

A ster a a

n erstaan  tonen ĳ  e eest co ortabele en aanbevolen vliegverbin ingen  aarnaast k nnen ĳ tal van an ere ogelĳk e en voor  reserveren

e in e e broc re ver el e prĳ en ĳn in icatieprĳ en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en 
op e laagste boekingsklasse van e ierboven in e eerste kolo  gep bliceer e l c tvaart aatsc appĳ  rĳ en (incl  belastingen en bran sto e ng) 

en vliegsc e a s ĳn gebaseer  op e gegevens  oals beken  op  j ni  en ĳn on er voorbe o  van ĳ igingen
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Teneri e S r a ia el e  

aobab S ites
rea s ar in Tropical  
ran elia alacio e Isora
 e  evel
otel S ite Villa aria  

Iberostar Ant elia  ran  Salo
Iberostar l ira or  
ar ines e ivaria  
o al ar en Villas  
o al iver
o al i ea a  orales S ites
 eac   

T e it arlton  Aba a  
as Terra as e Aba a  

  
 priv trans er or t itgevoer  in een erce es klasse o  gelĳk aar ig ( a   in itten en) o  

een inib sje (  in itten en)  

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ĳ incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook 

kie en voor een ra to ge ren e  ge ele verblĳ  o  voor een paar agen een a to ren  In ien 
ge enst k nnen ĳ e e laten a everen bĳ  otel  Voor na ere in or atie vraag on e r  Travel 

ons ltants
as Terra as e Aba a bie en ĳ incl sie  a to r van gereno eer e ver rbe rĳven aan en it 

arrange ent is gebaseer  op een i enklasse categorie  ie or t opge aal  en ingelever  op e 
l c t aven  ilt  geen gebr ik aken van een ra to o  e e voor een kortere perio e ren an 
k nnen ĳ trans ers voor  regelen van en o  naar e l c t aven  

Service ter plaatse
Tĳ ens  verblĳ  al on e ost(ess) contact et  opne en  ĳ ĳ al  lokale in or atie verstrekken 
en  in or eren over  trans er ter g

Wifi
Alle otels ie ĳ op Teneri e ebben gecontracteer  leveren een gratis i  service  
In T e it arlton  Aba a is it lo  spee  i  (in or atie on er voorbe o  van ĳ igingen)  

Silverjet Service Desk
Voor al  bĳ on ere ensen staan on e toege ĳ e e e erkers van e Silverjet Service esk tot 

 besc ikking  ilt   partner verrassen et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et vieren 
van een bĳ on ere at  a pagne  T eater  o  inerreserveringen aken  ĳ regelen et graag  
Vraag on e r  Travel ons ltants o  a vies

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: ro
Tijdsverschil: et is op Teneri e  r vroeger
Elektriciteit: V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
et i en van et eilan  Teneri e is roog en onnig  Vrĳ el et ele jaar ligt e te perat r over ag 

t ssen e  en  gra en en s nac ts koelt et a  naar aar en van  tot  gra en  iet voor niets 
at in et i en van Teneri e et ele jaar toeristen ko en o  n onvakantie te vieren  o el in e 
o er als in e inter  et kan in e inter aan en ook regenen en ris aanvoelen op Teneri e  aar 
et aantal aangena e agen int et oorgaans r i sc oots van e in ere agen  In ver o ing tot 
et i en is et in et noor en an at natter en be olkter

Limousineservice vanaf uw huisdeur
In ien  een resi ential o  o al S ite (o  gelĳk aar ig) in een van e acco o aties van e e be-
ste ing boekt voor ien ĳ  van een li o sineservice naar en van een van e e erlan se l c t-

avens  oekt  een van e overige ka ert pen an k nnen ĳ  e e service tegen betaling leveren

Parking Service
p alle l c t avens ebben ĳ versc illen e ogelĳk e en o   a to tĳ ens  vakantie te 

parkeren  p Sc ip ol bevelen ĳ   Valet arking  op otter a  Airport  o ort arking en op 
in oven Airport  ol  arking van arte aan

Voor aanv llen e in or atie k nt  contact opne en et on e r  Travel ons ltants

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
oekt  een reis bĳ Silverjet Vakanties  an k nt  bĳ vertrek vana  Sc ip ol  in oven  otter a  

ssel or  en r ssel gratis gebr ik aken van een lo nge ( its geopen )  p Sc ip ol en in oven 
Airport is it e Aspire o nge  op otter a  Airport e ri a Vista o nge  op ssel or  Airport e 

go nkers o nge en op r ssels Airport e ia on  o nge  
Voor e ter greis k nnen ĳ op e l c t aven Teneri e S r een lo ngebe oek voor  regelen voor e 
speciale prĳs van € 25,- per persoon (bab s ĳn gratis)  o ngebe oek voor e ter greis ient  voora  
bĳ boeking te reserveren

Uw vliegklasse
Voor een opti aal co ort tĳ ens  vl c t bestaat bĳ veel l c tvaart aatsc appĳen e ogelĳk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 

re i  cono   o  (bĳ so ige l c tvaart aatsc appĳen) e siness lass  
Vraag on e a eling eserveringen naar e ogelĳk e en en prĳ en

Meet & Greet
ĳ aanko st op e l c t aven van Teneri e or t  opge ac t oor on e vertegen oor ig(st)er en 

naar e geree staan e a to voor  priv trans er gebrac t

TRANSAVIA   TRANSAVIA   CONDOR   EASYJET.NL

SPANJE  Tenerife

TENERIFE ZUID

ma, wo, zo: V   V   
H: A ster a v

Teneri e (T S) a
T: Teneri e (T S) v

A ster a a
  
di, do, vr, za: V   V    
H: A ster a v

Teneri e (T S) a
T: Teneri e (T S) v

A ster a a
  Van  t   ec en van   

     jan t   eb niet op on  
 Aanko st e volgen e ag  

  
wo, za: V   V   
H: otter a v

Teneri e (T S) a
T: Teneri e (T S) v

otter a a

di, do: V   V   
H: in oven v

Teneri e (T S) a
T: Teneri e (T S) v

in oven a
  
zo: V   V   
H: in oven v

Teneri e (T S) a
T: Teneri e (T S) v

in oven a

ma, di:       
H: ssel or v

Teneri e (T S) a
T: Teneri e (T S) v

ssel or a
  
wo, za, zo:       
H: ssel or v

Teneri e (T S) a
T: Teneri e (T S) v

ssel or a
  
do, vr:       
H: ssel or v

Teneri e (T S) a
T: Teneri e (T S) v

ssel or a

di, zo:       
H: A ster a v

Teneri e (T S) a
T: Teneri e (T S) v

A ster a a
  
za:       
H: A ster a v

Teneri e (T S) a
T: Teneri e (T S) v

A ster a a

n erstaan  tonen ĳ  e eest co ortabele en aanbevolen vliegverbin ingen  aarnaast k nnen ĳ tal van an ere ogelĳk e en voor  reserveren

e in e e broc re ver el e prĳ en ĳn in icatieprĳ en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en 
op e laagste boekingsklasse van e ierboven in e eerste kolo  gep bliceer e l c tvaart aatsc appĳ  rĳ en (incl  belastingen en bran sto e ng) 

en vliegsc e a s ĳn gebaseer  op e gegevens  oals beken  op  j ni  en ĳn on er voorbe o  van ĳ igingen
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten

ertevent ra S eraton ertevent ra  
lba alace ol   Vital  

Secrets a a eal  

 priv trans ers or en itgevoer  in een A i A  o  gelĳk aar ig ( a   in itten en) o  een ini-
b sje (  in itten en)

Autohuur
e otels op ertevent ra bie en ĳ incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie en 

voor een ra to ge ren e  ge ele verblĳ  o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ĳ e e laten a everen bĳ  otel  Voor categorie n en prĳ en vraag on e 

r  Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tĳ ens  verblĳ  al on e ost(ess) contact et  opne en  ĳ ĳ al  lokale in or atie verstrekken 
en  in or eren over  trans er ter g

Wifi
p ertevent ra is i  op e ka er gratis in alle otels (in or atie on er voorbe o  van ĳ igin-

gen)

Silverjet Service Desk
Voor al  bĳ on ere ensen staan on e toege ĳ e e e erkers van e Silverjet Service esk tot 

 besc ikking  ilt   partner verrassen et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et vieren 
van een bĳ on ere at  a pagne  T eater  o  inerreserveringen aken  ĳ regelen et graag  
Vraag on e r  Travel ons ltants o  a vies

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: ro
Tijdsverschil: et is op ertevent ra  r vroeger
Elektriciteit: V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
ertevent ra is et onnigste van alle anarisc e eilan en en ank ĳ e constante noor oosten in  

or t e te perat r er vrĳ el nooit onaangenaa  e naa  ertevent ra betekent an ook sterke 
in  e regenval op ertevent ra is o gering at al et rink ater ge porteer  oet or en 

vana  ran anaria o  Teneri e  e on eker ei  en et eit at et op ertevent ra el en bena  
or t aken et tot een eer pop laire stran beste ing  

Limousineservice vanaf uw huisdeur
In ien  een resi ential o  o al S ite (o  gelĳk aar ig) in een van e acco o aties van e e be-
ste ing boekt voor ien ĳ  van een li o sineservice naar en van een van e e erlan se l c t-

avens  oekt  een van e overige ka ert pen an k nnen ĳ  e e service tegen betaling leveren

Parking Service
p alle l c t avens ebben ĳ versc illen e ogelĳk e en o   a to tĳ ens  vakantie te 

parkeren  p Sc ip ol bevelen ĳ   Valet arking  op otter a  Airport  o ort arking en op 
in oven Airport  ol  arking van arte aan

Voor aanv llen e in or atie k nt  contact opne en et on e r  Travel ons ltants

Lounge aanbieding luchthaven bij vertrek
oekt  een reis bĳ Silverjet Vakanties  an k nt  bĳ vertrek vana  Sc ip ol  in oven  otter a  

ssel or  en r ssel gratis gebr ik aken van een lo nge ( its geopen )  p Sc ip ol en in oven
Airport is it e Aspire o nge  op otter a  Airport is it e ri a Vista o nge  op ssel or  
Airport e go nkers o nge en op r ssels Airport e ia on  o nge  Voor e ter greis k nnen 

ĳ op e l c t aven van ertevent ra een lo ngebe oek voor  regelen voor e speciale prĳs van 
€ 25,- per persoon (bab s ĳn gratis)  o ngebe oek voor e ter greis ient  voora  bĳ boeking te 
reserveren

Uw vliegklasse
Voor een opti aal co ort tĳ ens  vl c t bestaat bĳ veel l c tvaart aatsc appĳen e ogelĳk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 

re i  cono   o  (bĳ so ige l c tvaart aatsc appĳen) e siness lass  
Vraag on e a eling eserveringen naar e ogelĳk e en en prĳ en

Meet & Greet
 or t bĳ aanko st op e l c t aven ver elko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e lokale 

agent o   te assisteren bĳ  priv trans er naar e acco o atie van  ke e  ĳ ĳ al  ook  
elko stenvelop over an igen

TRANSAVIA   CONDOR   TUI FLY   EASYJET.NL

SPANJE  Fuerteventura

FUERTEVENTURA   

di, za: V   V   
H: A ster a v

ertevent ra a
T: ertevent ra v

A ster a a
  
do: V   V    
H: A ster a v

ertevent ra a
T: ertevent ra v

A ster a a    
   iet van  t   ec  

van  jan t   eb  
 Aanko st e volgen e ag  

ma, di:       
H: ssel or v

ertevent ra a
T: ertevent ra v

ssel or a
  
wo:       
H: ssel or v

ertevent ra a
T: ertevent ra v

ssel or a
  
do, vr, za:       
H: ssel or v

ertevent ra a
T: ertevent ra v

ssel or a
  
zo:       
H: ssel or v

ertevent ra a
T: ertevent ra v

ssel or a

di, do, zo:       
H: A ster a  v

ertevent ra a
T: ertevent ra v

A ster a a
  
di, vr:     
H: otter a  v

ertevent ra a
T: ertevent ra v

otter a a
  
ma, do:       
H: in oven v

ertevent ra a
T: ertevent ra v

in oven a
 ogelĳk et t ssenlan ing  

  

NB. aar T I  op basis van 
oge eten c artervl c ten erkt 

or en e vertrek  en aanko sttĳ en 
op een later tĳ stip beken  ge aakt

  
  
  
  
  

wo:       
H: A ster a v

ertevent ra a
T: ertevent ra v

A ster a a
  
za:       
H: A ster a v

ertevent ra a
T: ertevent ra v

A ster a a

e in e e broc re ver el e prĳ en ĳn in icatieprĳ en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en 
op e laagste boekingsklasse van e ierboven in e eerste kolo  gep bliceer e l c tvaart aatsc appĳ  rĳ en (incl  belastingen en bran sto e ng) 

en vliegsc e a s ĳn gebaseer  op e gegevens  oals beken  op  j ni  en ĳn on er voorbe o  van ĳ igingen

n erstaan  tonen ĳ  e eest co ortabele en aanbevolen vliegverbin ingen  aarnaast k nnen ĳ tal van an ere ogelĳk e en voor  reserveren
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Meet & Greet
 or t bĳ aanko st op e l c t aven ver elko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e lokale 

agent o   te assisteren bĳ  priv trans er naar e acco o atie van  ke e  ĳ ĳ al  ook  
elko stenvelop over an igen

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Arreci e otel ariones

otel Volc n an arote  
rincesa ai a

Secrets an arote  
  

 priv trans ers or en itgevoer  in een goe e i enklasse priv ta i ( a   in itten en)
In geval van grotere reisge elsc appen o  veel bagage or t gebr ik ge aakt van een inib s

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ĳ incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie en

voor een ra to ge ren e  ge ele verblĳ  o  voor een paar agen een a to ren  
In ien ge enst k nnen ĳ e e laten a everen bĳ  otel  Voor na ere in or atie vraag on e r  
Travel ons ltants

Service ter plaatse
Tĳ ens  verblĳ  al on e ost(ess) contact et  opne en  ĳ ĳ al  lokale in or atie verstrekken 
en  in or eren over  trans er ter g

Wifi
Alle otels ie ĳ op an arote ebben gecontracteer  leveren een gratis i  service (in or atie on er
voorbe o  van ĳ igingen)

Silverjet Service Desk
Voor al  bĳ on ere ensen staan on e toege ĳ e e e erkers van e Silverjet Service esk tot 

 besc ikking  ilt   partner verrassen et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et vieren 
van een bĳ on ere at  a pagne  T eater  o  inerreserveringen aken  ĳ regelen et graag  
Vraag on e r  Travel ons ltants o  a vies

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: ro
Tijdsverschil: et is op an arote  r vroeger
Elektriciteit: V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat
an arote is een van e eest aangena e beste ingen van ropa  oor e ligging ten esten 

van et A rikaanse vastelan  or t over ag vrĳ el altĳ  e  gra en grens bereikt en loopt e te -
perat r in e o er aan en al snel op tot o n  gra en  oor at et grootste eel van et eilan  
ge ren e een groot eel van et jaar te aken ee t et vrĳ sterke passaat in en voelt et el en 
te eet aan  Veel angt a  van e ligging  laatsen oals erto el ar en voelen oor at e in  

ier in er goe  voelbaar is een st k ar er aan an bĳvoorbeel  e iets oger gelegen resi enti le 
gebie en ron o  la a lanca in et i en van et eilan  eerslag valt er einig op an arote  

e i el  krĳgt et eilan  slec ts o n   regen per jaar te ver erken  aarvan vrĳ el alles in 
e perio e oktober tot ei valt  In e o er aan en is neerslag vrĳ el aa

Limousineservice vanaf uw huisdeur
In ien  een resi ential o  o al S ite (o  gelĳk aar ig) in een van e acco o aties van e e be-
ste ing boekt voor ien ĳ  van een li o sineservice naar en van een van e e erlan se l c t-

avens  oekt  een van e overige ka ert pen an k nnen ĳ  e e service tegen betaling leveren

Parking Service
p alle l c t avens ebben ĳ versc illen e ogelĳk e en o   a to tĳ ens  vakantie te 

parkeren  p Sc ip ol bevelen ĳ   Valet arking  op otter a  Airport  o ort arking en op 
in oven Airport  ol  arking van arte aan

Voor aanv llen e in or atie k nt  contact opne en et on e r  Travel ons ltants

Gratis lounge op de luchthaven
oekt  een reis bĳ Silverjet Vakanties  an k nt  bĳ vertrek vana  Sc ip ol  in oven  otter a  

ssel or  en r ssel gratis gebr ik aken van een lo nge ( its geopen )  p Sc ip ol en in o-
ven Airport is it e Aspire o nge  op otter a  Airport is it e ri a Vista o nge  op ssel or  
Airport e go nkers o nge en op r ssels Airport e ia on  o nge  

Uw vliegklasse
Voor een opti aal co ort tĳ ens  vl c t bestaat bĳ veel l c tvaart aatsc appĳen e ogelĳk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 

re i  cono   o  (bĳ so ige l c tvaart aatsc appĳen) e siness lass  Vraag on e a e-
ling eserveringen naar e ogelĳk e en en prĳ en

TRANSAVIA   EUROWINGS   TUI FLY   VUELING

SPANJE  Lanzarote

ARRECIFE

di, do, za: V   V    
H: A ster a v

Arreci e a
T: Arreci e v

A ster a a
 Van  ec t   jan  

vana   eb ook op aa  
  
vr: V   V    
H: A ster a v

Arreci e a
T: Arreci e v

A ster a a
 iet van  t   ec  van 

 jan t   eb
 Aanko st e volgen e ag

  
di, za: V   V   
H: in oven v

Arreci e a
T: Arreci e v

in oven a

do, vr:       
H: ssel or v

Arreci e a
T: Arreci e v

ssel or a
  
za:       
H: ssel or v

Arreci e a
T: Arreci e v

ssel or a

di, do, zo:        
H: A ster a  v

Arreci e a
T: Arreci e v

A ster a a
  
ma, do, za:        
H: otter a  v

Arreci e a
T: Arreci e v

otter a a
  
di, vr:      
H: in oven v

Arreci e a
T: Arreci e v

in oven a
 een o  ter g ogelĳk via 

ertevent ra
  

NB. aar T I  op basis van 
oge eten c artervl c ten erkt 

or en e vertrek  en aanko sttĳ en 
op een later tĳ stip beken  ge aakt

  

  
  
  
  
  

ma, vr: V    V    
H: A ster a v

Arreci e a
T: Arreci e v

A ster a a
  
ma, wo, do, vr: V    V    
H: A ster a v

arcelona a
arcelona v

Arreci e a
  
ma, wo,do, vr: V    V    
T: Arreci e v

arcelona a
arcelona v

A ster a a

e in e e broc re ver el e prĳ en ĳn in icatieprĳ en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en 
op e laagste boekingsklasse van e ierboven in e eerste kolo  gep bliceer e l c tvaart aatsc appĳ  rĳ en (incl  belastingen en bran sto e ng) 

en vliegsc e a s ĳn gebaseer  op e gegevens  oals beken  op  j ni  en ĳn on er voorbe o  van ĳ igingen

n erstaan  tonen ĳ  e eest co ortabele en aanbevolen vliegverbin ingen  aarnaast k nnen ĳ tal van an ere ogelĳk e en voor  reserveren
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Meet & Greet
In geval  e a toreis oor An al si  ee t geboekt vervoegt  ic  el stan ig bĳ e ver rbalie 
van ie  een ra to gereserveer  ee t o  e e irect op e l c t aven in ontvangst te ne en  

ee t  een stran vakantie aan e osta el Sol geboekt  an or t  bĳ aanko st op e l c t aven 
van alaga ver elko  oor een vertegen oor ig(st)er o  c a e r van on e lokale agent o   te 
assisteren bĳ  priv trans er naar e acco o atie van  ke e

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten

laga ran otel ira ar  
ran elia on epe  
e pinski
arbella l b
ente o ano  

 priv trans ers naar en van e acco o aties aan e osta el Sol or en itgevoer  in een 
co ortabele erce es klasse ( a   in itten en) o  gelĳk aar ig  In geval van grotere reisge-
elsc appen o  veel bagage or t gebr ik ge aakt van een erce es Viano ( a   in itten en) o  

gelĳk aar ig

Autohuur
e acco o aties op e e beste ing bie en ĳ incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt 
 ook kie en voor een ra to ge ren e  ge ele verblĳ  o  voor een paar agen een a to ren  

In ien ge enst k nnen ĳ e e laten a everen bĳ  otel  Voor categorie n en prĳ en vraag on e 
r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
Tĳ ens  verblĳ  al een vertegen oor ig(st)er van e lokale agent contact et  opne en  ĳ ĳ al 

 lokale in or atie verstrekken en  in or eren over  trans er ter g

Wifi
Alle oor ons aangebo en otels aan e osta el Sol bie en gratis i  op e ka er aan (on er voor-
be o  van ĳ igingen)

Silverjet Service Desk
Voor al  bĳ on ere ensen staan on e toege ĳ e e e erkers van e Silverjet Service esk tot 

 besc ikking  ilt   partner verrassen et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et vieren 
van een bĳ on ere at  a pagne  T eater  o  inerreserveringen aken ĳ regelen et graag  
Vraag on e r  Travel ons ltants o  a vies

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: ro
Tijdsverschil: een tĳ sversc il
Elektriciteit: V
Reisdocumenten: el ig paspoort o  i entiteitskaart

Klimaat
osta el Sol betekent letterlĳk onnek st  e e naa  ee t e streek te anken aan e vele ren 
onnesc ĳn en et over eerlĳke e iterrane kli aat  onovergoten o er agen et te perat ren 
ie over ag k nnen itko en op  gra en aken van e osta el Sol een van e belangrĳkste on-

beste ingen van Spanje  Als e Terral (een n in ) over e streek aait  or t et nog een st k 
ar er  In e inter pri a te perat ren van ge i el   tot  gra en  aar el et at eer 

kans op regen an e an ere osta s

Limousineservice vanaf uw huisdeur
In ien  een resi ential o  o al S ite (o  gelĳk aar ig) in een van e acco o aties van e e 
beste ing boekt voor ien ĳ  van een li o sineservice naar en van een van e e erlan se l c t-

avens  oekt  een van e overige ka ert pen an k nnen ĳ  e e service tegen betaling leveren

Parking Service
p alle l c t avens bie en ĳ versc illen e ogelĳk e en aan o   a to tĳ ens  vakantie te 

parkeren  p Sc ip ol bevelen ĳ   Valet arking  op otter a  Airport  o ort arking en op 
in oven Airport  ol  arking van arte aan

Voor aanv llen e in or atie k nt  contact opne en et on e r  Travel ons ltants

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
oekt  een reis bĳ Silverjet Vakanties  an k nt  bĳ vertrek vana  Sc ip ol  in oven  otter a  

ssel or  en r ssel gratis gebr ik aken van een lo nge ( its geopen )  p Sc ip ol en in oven 
Airport is it e Aspire o nge  op otter a  Airport e ri a Vista o nge  op ssel or  Airport e 

go nkers o nge en op r ssels Airport e ia on  o nge  
Voor e ter greis k nnen ĳ op e l c t aven van alaga een lo ngebe oek voor  regelen voor e 
speciale prĳs van € 25,- per persoon  (bab s ĳn gratis)  o ngebe oek voor e ter greis ient  voora  
bĳ boeking te reserveren

Uw vliegklasse
Voor een opti aal co ort tĳ ens  vl c t bestaat bĳ veel l c tvaart aatsc appĳen e ogelĳk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 

re i  cono   o  (bĳ so ige l c tvaart aatsc appĳen) e siness lass  
Vraag on e a eling eserveringen naar e ogelĳk e en en prĳ en

TRANSAVIA   TRANSAVIA   KLM   EUROWINGS

SPANJE  Costa del Sol & Andalusië

MALAGA

dagelijks: V   V   
H: A ster a v

alaga a
T: alaga v

A ster a a
  
dagelijks: V   V   
H: A ster a v

alaga a
T: alaga v

A ster a a
  
ma, di, wo, vr, zo: V   V 
H: otter a v

alaga a
T: alaga v

otter a a
  
do, za: V   V   
H: otter a v

alaga a
T: alaga v

otter a a

ma, do, zo: V   V   
H: in oven v

alaga a
T: alaga v

in oven a
  
di, wo, do, vr, za, zo: V   V   
H: in oven v

alaga a
T: alaga v

in oven a

wo, vr, za, zo:       
H: A ster a v

alaga a
T: alaga v

A ster a a
Van  jan t   eb alleen op at

  
  
  
  
  
  
  
  

Vliegtip! 
Voor eer beenr i te en co ort 

k nnen ĳ  e cono  o ort one 
stoel  gelegen voorin et cono  lass 

ge eelte  van arte aanbevelen

  
Indicatietoeslag hogere klasse:  

siness lass
o ort one stoel reto r   

ma, wo, do, vr:       
H: ssel or v

alaga a
T: alaga v

ssel or a
  
za:       
H: ssel or v

alaga a
T: alaga v

ssel or a
  
zo:       
H: ssel or v

alaga a
T: alaga v

ssel or a

e in e e broc re ver el e prĳ en ĳn in icatieprĳ en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en 
op e laagste boekingsklasse van e ierboven in e eerste kolo  gep bliceer e l c tvaart aatsc appĳ  rĳ en (incl  belastingen en bran sto e ng) 

en vliegsc e a s ĳn gebaseer  op e gegevens  oals beken  op  j ni  en ĳn on er voorbe o  van ĳ igingen

n erstaan  tonen ĳ  e eest co ortabele en aanbevolen vliegverbin ingen  aarnaast k nnen ĳ tal van an ere ogelĳk e en voor  reserveren
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Meet & Greet
ee t  een stran vakantie in Valencia o  aan e osta lanca geboekt  an or t  bĳ aanko st op 
e l c t avens ver elko  oor een c a e r van on e lokale agent o   te assisteren bĳ  pri-

v trans er naar e acco o atie van  ke e

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten
Valencia as Arenas alneario resort  
Alicante arcelo Asia ar ens otel  

T e evel at eli  Villaitana  
  

 priv trans er or t itgevoer  in een itro n  o  gelĳk aar ig ( a   in itten en)  In geval van 
grotere reisge elsc appen o  veel bagage or t gebr ik ge aakt van een inib sje (  in itten en)

Autohuur
e acco o aties op e e beste ing bie en ĳ incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt 
 ook kie en voor een ra to ge ren e  ge ele verblĳ  o  voor een paar agen een a to ren  

In ien ge enst k nnen ĳ e e laten a everen bĳ  otel  Voor na ere in or atie vraag on e r  
Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tĳ ens  verblĳ  al een vertegen oor ig(st)er van e lokale agent contact et  opne en  ĳ ĳ al 

 in or eren over  trans er ter g

Wifi
Alle oor ons gecontracteer e otels in Valencia en aan e osta lanca leveren gratis i  op e 
ka er (in or atie on er voorbe o  van ĳ igingen)

Silverjet Service Desk
Voor al  bĳ on ere ensen staan on e toege ĳ e e e erkers van e Silverjet Service esk tot 

 besc ikking  ilt   partner verrassen et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et vieren 
van een bĳ on ere at  a pagne  T eater  o  inerreserveringen aken  ĳ regelen et graag  
Vraag on e r  Travel ons ltants o  a vies

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans
Valuta: ro
Tijdsverschil: een tĳ sversc il
Elektriciteit: V
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart

Klimaat 
Valencia ee t oor aar ligging aan e i ellan se ee een e iterraan kli aat et ar e o ers 

aar e te perat r niet on er e  ko t  et voorjaar is i eaal et een ge i el e te perat r 
van o n  Valencia kent einig regen  aar als et at regent  valt et oo akelĳk in e inter-

aan en  e te perat r in e inter ligt ron  e  gra en
De Costa Blanca kent tevens een e iterraan kli aat at garant staat voor veel onovergoten agen 
en over egen  aangena e te perat ren  e o er aan en kennen een ge i el e te perat r 
van  gra en  aar ook in et voor  en najaar is e te perat r eer aangenaa  en ko t na elĳks 
on er e  gra en  Van ege e bergen in et ac terlan  is e osta lanca besc t tegen slec t eer 
en is e kans op regen erg klein

Limousineservice vanaf uw huisdeur
In ien  een resi ential o  o al S ite (o  gelĳk aar ig) in een van e acco o aties van e e be-
ste ing boekt voor ien ĳ  van een li o sineservice naar en van een van e e erlan se l c t-

avens  oekt  een van e overige ka ert pen an k nnen ĳ  graag e e service tegen betaling

Parking Service
p alle l c t avens bie en ĳ versc illen e ogelĳk e en o   a to tĳ ens  vakantie te 

parkeren  p Sc ip ol bevelen ĳ   Valet arking  op otter a  Airport  o ort arking en op 
in oven Airport  ol  arking van arte aan

Voor aanv llen e in or atie k nt  contact opne en et on e r  Travel ons ltants

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
oekt  een reis bĳ Silverjet Vakanties  an k nt  bĳ vertrek vana  Sc ip ol  in oven  otter a  

ssel or  en r ssel gratis gebr ik aken van een lo nge  p Sc ip ol en in oven Airport is it e 
Aspire o nge  op otter a  Airport e ri a Vista o nge  op ssel or  Airport e go nkers  

Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor e ter greis k nnen ĳ op e l c t aven van Valencia o  Alicante een lo ngebe oek voor  re-
gelen voor e speciale prĳs van € 25,- per persoon  o ngebe oek voor e ter greis ient  voora  bĳ 
boeking te reserveren

Uw vliegklasse
Voor een opti aal co ort tĳ ens  vl c t bestaat bĳ veel l c tvaart aatsc appĳen e ogelĳk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 

re i  cono   o  (bĳ so ige l c tvaart aatsc appĳen) e siness lass  Vraag on e a e-
ling eserveringen naar e ogelĳk e en en prĳ en

KLM   TRANSAVIA   TRANSAVIA   TRANSAVIA

SPANJE  Valencia & Costa Blanca

VALENCIA ALICANTE

dagelijks:       
H: A ster a v

Valencia a
T: Valencia v

A ster a a
  
dagelijks:       
H: A ster a v

Valencia a
T: Valencia v

A ster a a
  

Vliegtip!
Voor eer beenr i te en co ort 

k nnen ĳ  e cono  o ort one 
stoel  gelegen voorin et cono  lass 

ge eelte  van arte aanbevelen

Indicatietoeslag hogere klasse:
siness lass

o ort one stoel reto r   

di, wo, do, vr, za, zo: V   V 
H: A ster a v

Valencia a
T: Valencia v

A ster a a
  
ma, wo, vr, zo: V   V   
H: A ster a v

Valencia a
T: Valencia v

A ster a a
  
dagelijks: V   V    
H: in oven v

Valencia a
T: Valencia v

in oven a
 Van  jan t   eb 

alleen op on en on  
  
ma, wo, vr: V   V    
H: otter a v

Valencia a
T: Valencia v

otter a a
 Van  jan t   eb niet op oe

ma, wo, do, vr, za, zo: V   V   
H: A ster a v

Alicante a
T: Alicante v

A ster a a
  
ma, wo, vr, za: V   V   
H: A ster a v

Alicante a
T: Alicante v

A ster a a
  
di, do, zo: V   V   
H: A ster a v

Alicante a
T: Alicante v

A ster a a

dagelijks: V   V   
H: otter a v

Alicante a
T: Alicante v

otter a a
  
ma, do, zo: V   V   
H: otter a v

Alicante a
T: Alicante v

otter a a
  
ma, di, vr, za, zo: V   V   
H: in oven v

Alicante a
T: Alicante v

in oven a
  
ma, wo, do, vr: V   V   
H: in oven v

Alicante a
T: Alicante v

in oven a
  

e in e e broc re ver el e prĳ en ĳn in icatieprĳ en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en 
op e laagste boekingsklasse van e ierboven in e eerste kolo  gep bliceer e l c tvaart aatsc appĳ  rĳ en (incl  belastingen en bran sto e ng) 

en vliegsc e a s ĳn gebaseer  op e gegevens  oals beken  op  j ni  en ĳn on er voorbe o  van ĳ igingen

n erstaan  tonen ĳ  e eest co ortabele en aanbevolen vliegverbin ingen  aarnaast k nnen ĳ tal van an ere ogelĳk e en voor  reserveren
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur   in minuten

aro asca e esort
ine li s esort  

Tivoli arina Vila o ra  
Vila Vita arc

 priv trans ers or en itgevoer  in een erce es klasse o  gelĳk aar ig ( a   in itten en)  
In geval van grotere reisge elsc appen o  veel bagage or t gebr ik ge aakt van een erce es Viano 
( a   in itten en)  r gel t een trans ertoeslag voor trans ers ie na  r or en itgevoer

Autohuur inclusief
e arrange enten van enkele otels op e e beste ing bie en ĳ incl sie  a to r van gereno -
eer e ver rbe rĳven aan en ĳn gebaseer  op een i enklasse categorie  ie or t opge aal  

en ingelever  op e l c t aven  ilt  geen gebr ik aken van een ra to o  e e voor een kortere 
perio e ren an k nnen ĳ trans ers voor  regelen van en o  naar e l c t aven  In ien ge enst 
k nnen ĳ een ra to laten a everen bĳ  otel  ent  van plan et  ra to Spanje te be-
oeken an ient  it bĳ a alen van e a to te el en  So ige leveranciers bie en e e ogelĳk-
ei  gratis aan  bĳ so ige ient  iervoor een toeslag te betalen o  ook in Spanje goe  ver eker  

ron  te k nnen rĳ en  Voor na ere in or atie vraag on e r  Travel ons ltants  

Service ter plaatse
Tĳ ens  verblĳ  al on e ost(ess) contact et  opne en  ĳ ĳ al  lokale in or atie verstrekken 
en  in or eren over  trans er ter g

Wifi
Alle oor ons aangebo en otels in e Algarve bie en gratis i  aan (in or atie on er voorbe o  
van ĳ igingen)

Silverjet Service Desk
Voor al  bĳ on ere ensen staan on e toege ĳ e e e erkers van e Silverjet Service esk tot 

 besc ikking  ilt   partner verrassen et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et vieren 
van een bĳ on ere at  a pagne  T eater  o  inerreserveringen aken  ĳ regelen et graag  
Vraag on e r  Travel ons ltants o  a vies

Bestemmingsinformatie
Taal: ort gees
Valuta: ro
Tijdsverschil: et is in ort gal  r vroeger
Elektriciteit: V
Reisdocumenten: el ig paspoort o  i entiteitskaart

Klimaat
e Algarve ee t een i ellan se eekli aat  In e inter ĳn er over ag vaak aangena e lenteac -

tige te perat ren van o n  tot  gra en en in o er aan en valt er erg einig neerslag  
et binnenlan  en et oostelĳk eel van e Algarve k nnen in j li en a g st s te aken krĳgen et 
oge te perat ren van el  gra en  Als et eel erg ar  is  orgt e relatie  lage l c tvoc tig ei  

ervoor at et niet te bena  or t en langs e k st is e itte  van ege et koelere ee ater van e 
Atlantisc e ceaan  over et alge een goe  te ver ragen  

Limousineservice vanaf uw huisdeur
In ien  een resi ential o  o al S ite (o  gelĳk aar ig) in een van e acco o aties van e e be-
ste ing boekt voor ien ĳ  van een li o sineservice naar en van een van e e erlan se l c t-

avens  oekt  een van e overige ka ert pen an k nnen ĳ  e e service tegen betaling leveren

Parking Service
p alle l c t avens bie en ĳ versc illen e ogelĳk e en o   a to tĳ ens  vakantie te 

parkeren  p Sc ip ol bevelen ĳ   Valet arking  op otter a  Airport  o ort arking en op 
in oven Airport  ol  arking van arte aan

Voor aanv llen e in or atie k nt  contact opne en et on e r  Travel ons ltants

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
oekt  een reis bĳ Silverjet Vakanties  an k nt  bĳ vertrek vana  Sc ip ol  in oven  otter a  

ssel or  en r ssel gratis gebr ik aken van een lo nge ( its geopen )  p Sc ip ol en in oven 
Airport is it e Aspire o nge  op otter a  Airport e ri a Vista o nge  op ssel or  Airport e 

go nkers o nge en op r ssels Airport e ia on  o nge  
Voor e ter greis k nnen ĳ op e l c t aven aro een lo ngebe oek voor  regelen voor e speciale 
prĳs van € 25,- per persoon (bab s ĳn gratis)  o ngebe oek voor e ter greis ient  voora  bĳ 
boeking te reserveren

Uw vliegklasse
Voor een opti aal co ort tĳ ens  vl c t bestaat bĳ veel l c tvaart aatsc appĳen e ogelĳk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e  

re i  cono   o  (bĳ so ige l c tvaart aatsc appĳen) e siness lass  Vraag on e a e-
ling eserveringen naar e ogelĳk e en en prĳ en

Meet & Greet
 or t bĳ aanko st op e l c t aven ver elko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e lokale 

agent o   te assisteren bĳ  priv trans er naar e acco o atie van  ke e

TRANSAVIA   TRANSAVIA   EUROWINGS   TAP AIR PORTUGAL

PORTUGAL  Algarve

FARO

dagelijks: V   V   
H: A ster a v

aro a
T: aro v

A ster a a
  
wo, vr: V   V   
H: A ster a v

aro a
T: aro v

A ster a a
  
zo: V   V   
H: A ster a v

aro a
T: aro v

A ster a a
  

ma, di, vr : V   V   
H: otter a v

aro a
T: aro v

otter a a
 Van  ec t   jan ook op at 

vana   eb ook op oe  
  
do, zo: V   V    
H: otter a v

aro a
T: aro v

otter a a
 Van  ec t   jan ook op oe 

vana   eb ook op at  
  
ma, wo, vr, zo : V   V    
H: in oven v

aro a
T: aro v

in oven a
 Van  ec t   jan  vana   eb 

ook op din

za : V   V    
H: in oven v

aro a
T: aro v

in oven a
 T   nov en vana   eb 

  vana   eb ook op on  

wo:       
H: ssel or v

aro a
T: aro v

ssel or a
  
vr, za, zo:       
H: ssel or v

aro a
T: aro v

ssel or a
  
wo, za:       
H: e len v

aro a
T: aro v

e len a

ma, di, wo, vr, za, zo: T    T    
H: A ster a v

issabon a
issabon v
aro a

  
dagelijks: T    T    
T: aro v

issabon a
issabon v

A ster a a
  
dagelijks: T    T    
T: aro v

issabon a
issabon v

A ster a a
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:
siness lass

e in e e broc re ver el e prĳ en ĳn in icatieprĳ en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en 
op e laagste boekingsklasse van e ierboven in e eerste kolo  gep bliceer e l c tvaart aatsc appĳ  rĳ en (incl  belastingen en bran sto e ng) 

en vliegsc e a s ĳn gebaseer  op e gegevens  oals beken  op  j ni  en ĳn on er voorbe o  van ĳ igingen

n erstaan  tonen ĳ  e eest co ortabele en aanbevolen vliegverbin ingen  aarnaast k nnen ĳ tal van an ere ogelĳk e en voor  reserveren
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers           Tijdsduur in minuten

nc al inta a asa ranca  
inta ar ins o ago  

T e li  a
es S ites at T e li  a   

Savo  alace

 priv trans er or t itgevoer  in een goe e i enklasse priv ta i ( a   in itten en)  In geval 
van grotere ge elsc appen o  veel bagage or t gebr ik ge aakt van een inib s (  in itten en)

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ĳ incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook kie-
en voor een ra to ge ren e  ge ele verblĳ  o  voor een paar agen een a to ren  

In ien ge enst k nnen ĳ e e laten a everen bĳ  otel  Voor categorie n en prĳ en vraag on e 
r  Travel ons ltants

Service ter plaatse
Tĳ ens  verblĳ  al on e ost(ess) tele onisc  contact et  opne en  ĳ ĳ al  lokale in or atie 
verstrekken en  in or eren over  trans er ter g

Wifi
Alle oor ons gecontracteer e otels op a eira bie en gratis i  aan

Silverjet Service Desk
Voor al  bĳ on ere ensen staan on e toege ĳ e e e erkers van e Silverjet Service esk tot 

 besc ikking  ilt   partner verrassen et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et vieren 
van een bĳ on ere at  a pagne  T eater  o  inerreserveringen aken  ĳ regelen et graag  
Vraag on e r  Travel ons ltants o  a vies

Bestemmingsinformatie
Taal: ort gees
Valuta: ro
Tijdsverschil: et is op a eira  r vroeger
Elektriciteit: V
Reisdocumenten: el ig paspoort o  i entiteitskaart

Klimaat
et eilan  a eira  ook el eilan  van e ee ige lente genoe  ee t een ac t en il  s btropisc  

kli aat  e te perat r is bĳna altĳ  aangenaa  en et is eker niet te ar  oe el in e o er 
et k ik inci enteel boven e  gra en it kan ko en anneer e A rikaanse leste in  aait  e e 
in  brengt een bĳ on er roge ar e l c t naar et eilan  toe  e grote oogteversc illen orgen 

ervoor at er op a eira eer ere icrokli aten voorko en  e oo sta  nc al en o geving ĳn 
een st k roger en onniger an e rest van et eilan

Limousineservice vanaf uw huisdeur
In ien  een resi ential o  o al S ite (o  gelĳk aar ig) in een van e acco o aties van e e be-
ste ing boekt voor ien ĳ  van een li o sineservice naar en van een van e e erlan se l c t-

avens  oekt  een van e overige ka ert pen an k nnen ĳ  e e service tegen betaling leveren

Parking Service
p alle l c t avens bie en ĳ versc illen e ogelĳk e en o   a to tĳ ens  vakantie te 

parkeren  p Sc ip ol bevelen ĳ   Valet arking  op otter a  Airport  o ort arking en op 
in oven Airport  ol  arking van arte aan

Voor aanv llen e in or atie k nt  contact opne en et on e r  Travel ons ltants

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
oekt  een reis bĳ Silverjet Vakanties  an k nt  bĳ vertrek vana  Sc ip ol  in oven  otter a  

ssel or  en r ssel gratis gebr ik aken van een lo nge ( its geopen )  p Sc ip ol en in oven 
Airport is it e Aspire o nge  op otter a  Airport e ri a Vista o nge  op ssel or  Airport e 

go nkers o nge en op r ssels Airport e ia on  o nge  
Voor e ter greis k nnen ĳ op e l c t aven nc al een lo ngebe oek voor  regelen voor e 
speciale prĳs van € 25,- per persoon (bab s ĳn gratis)  o ngebe oek voor e ter greis ient  voora  
bĳ boeking te reserveren

Uw vliegklasse
Voor een opti aal co ort tĳ ens  vl c t bestaat bĳ veel l c tvaart aatsc appĳen e ogelĳk ei  
o  tegen een toeslag te vliegen in een eer co ortabele stoel o  klasse  oals e o ort stoel  e 

re i  cono   o  (bĳ so ige l c tvaart aatsc appĳen) e siness lass  
Vraag on e a eling eserveringen naar e ogelĳk e en en prĳ en

Meet & Greet
 or t bĳ aanko st op e l c t aven ver elko  oor een vertegen oor ig(st)er van on e lokale 

agent o   te assisteren bĳ  priv trans er naar e acco o atie van  ke e

TRANSAVIA   TAP AIR PORTUGAL    CONDOR   EUROWINGS
            

PORTUGAL  Madeira

FUNCHAL

ma, do: V   V    
H: A ster a v

nc al a
T: nc al v

A ster a a
 Van  ec t   jan  

vana   eb ook op oe  

za: V   V   
H: A ster a v

nc al a
T: nc al v

A ster a a

dagelijks: T    T    
H: A ster a v

issabon a
issabon v

nc al a
  
dagelijks: T    T    
H: A ster a v

issabon a
issabon v

nc al a
  
dagelijks: T    T    
T: nc al v

issabon a
issabon v

A ster a a
  
dagelijks: T    T    
T: nc al v

issabon a
issabon v

A ster a a
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
siness lass

do:       
H: ssel or v

nc al a
T: nc al v

ssel or a

e in e e broc re ver el e prĳ en ĳn in icatieprĳ en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en 
op e laagste boekingsklasse van e ierboven in e eerste kolo  gep bliceer e l c tvaart aatsc appĳ  rĳ en (incl  belastingen en bran sto e ng) 

en vliegsc e a s ĳn gebaseer  op e gegevens  oals beken  op  j ni  en ĳn on er voorbe o  van ĳ igingen

za:       
H: ssel or v

nc al a
T: nc al v

ssel or a

n erstaan  tonen ĳ  e eest co ortabele en aanbevolen vliegverbin ingen  aarnaast k nnen ĳ tal van an ere ogelĳk e en voor  reserveren
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tijdsduur in minuten

MARRAKECH  
arrakec o r Seasons arrakec   

venpick
So tel alais I perial  

air ont o al al    

Autohuur
e otels op e e beste ing bie en ĳ incl sie  priv trans er aan  In plaats iervan k nt  ook 

kie en voor een ra to ge ren e  ge ele verblĳ  o  voor een paar agen een a to ren  In ien 
ge enst k nnen ĳ e e laten a everen bĳ  otel  Voor na ere in or atie vraag on e r  Travel 

ons ltants

Service ter plaatse
In arrakec  al on e lokale vertegen oor iger contact et  opne en en lokale in or atie verstrek-
ken (in ien ge enst)  Tevens ontvangt  in e elko stenveloppe in or atie over  trans er ter g

p e l c t aven van arrakec  is et tevens ogelĳk o el bĳ aanko st als bĳ vertrek tegen beta-
ling een ast Track ane service bĳ te boeken  ierbĳ k nt  rekenen op een versnel e oorgang oor 

e o ane  n e r  Travel ons ltants k nnen  ierover na ere in or atie verstrekken

Wifi
Alle oor ons aangebo en otels in arrakec  bie en gratis i  aan  In et o r Seasons arrakec  
gel t it alleen voor lo  spee  i  In it otel is ig  spee  i  tegen betaling van (ca   ) per ag 
besc ikbaar (on er voorbe o  van ĳ igingen)

Silverjet Service Desk
Voor al  bĳ on ere ensen staat on e toege ĳ e e e erkers van e Silverjet Service esk tot 

 besc ikking  ilt   partner verrassen et bloe en op e ka er ter gelegen ei  van et vieren 
van een bĳ on ere at  a pagne  T eater  o  inerreserveringen aken  ĳ regelen et graag  
Vraag on e r  Travel ons ltants o  a vies

Bestemmingsinformatie
Taal: arokkaans
Valuta: arokkaanse ir a  ( A )
Tijdsverschil: In e inter is et in arokko  r vroeger
Elektriciteit: V
Reisdocumenten: Geldig paspoort

Klimaat
arrakec  kent een lan kli aat et ar e tot ete agen in e o er en een vrĳ constante te pe-

rat r in e overige aan en  In e inter k nnen e te perat ren s nac ts tot on er et vriesp nt 
alen  In e o er is e c erg i  een in  it e Sa ara verant oor elĳk voor e oge te perat ren

Limousineservice vanaf uw huisdeur
In ien  een resi ential o  o al S ite (o  gelĳk aar ig) in een van e acco o aties van e e be-
ste ing boekt voor ien ĳ  van een li o sineservice naar en van een van e e erlan se l c t-

avens  oekt  een van e overige ka ert pen an k nnen ĳ  e e service tegen betaling leveren

Parking Service
p alle l c t avens bie en ĳ versc illen e ogelĳk e en aan o   a to tĳ ens  vakantie te 

parkeren  p Sc ip ol bevelen ĳ   Valet arking  op otter a  Airport  o ort arking en op 
in oven Airport  ol  arking van arte aan  Voor aanv llen e in or atie k nt  contact opne en 
et on e r  Travel ons ltants

Lounge aanbiedingen luchthavens bij vertrek alsmede op de bestemming
oekt  een reis bĳ Silverjet Vakanties  an k nt  bĳ vertrek vana  Sc ip ol  in oven  otter a  

ssel or  en r ssel gratis gebr ik aken van een lo nge ( its geopen )  p Sc ip ol en in oven 
Airport is it e Aspire o nge  op otter a  Airport e ri a Vista o nge  op ssel or  Airport e 

go nkers o nge en op r ssels Airport e ia on  o nge  
Voor e ter greis k nnen ĳ op e l c t aven arrakec  een lo ngebe oek voor  regelen voor e 
speciale prĳs van € 25,- per persoon (bab s ĳn gratis)  o ngebe oek voor e ter greis ient  voora  
bĳ boeking te reserveren

Uw vliegklasse
Voor een opti aal co ort tĳ ens  vl c t bestaat bĳ veel l c tvaart aatsc appĳen e ogelĳk-

ei  o  i els een toeslag op e cono  lass  te vliegen in eer co ortabele klassen  oals e 
o ort stoel  e re i  cono   o  (bĳ so ige l c tvaart aatsc appĳen) e siness lass  

Vraag on e a eling eserveringen naar e ogelĳk e en en prĳ en

Meet & Greet
ebr ikt  arrakec  als l c t aven van aanko st in arokko  an or t  ver elko  en begelei  

naar  priv trans er ie  vervoert naar e acco o atie van  ke e   ontvangt tevens  el-
ko stenveloppe

TRANSAVIA   TRANSAVIA   EUROWINGS   EASYJET.NL

MAROKKO  Marrakech

MARRAKECH

ma, do, vr, zo: V   V    
H: A ster a v

arrakec a
T: arrakec v

A ster a a
 Van  t   ec niet op on

di, wo, za: V   V   
H: A ster a v

arrakec a
T: arrakec v

A ster a a
  
ma, do, za: V   V   
H: in oven v

arrakec a
T: arrakec v

in oven a

ma: V   V    
H: in oven v

arrakec a
T: arrakec v

in oven a
Van  ec t   jan ook op oe  
en vana   eb ook op vrĳ  

  
do, za, zo: V   V   
H: in oven v

arrakec a
T: arrakec v

in oven a

di:       
H: ssel or v

arrakec a
T: arrakec v

ssel or a
  
za:       
H: ssel or v

arrakec a
T: arrakec v

ssel or a
  

ma, do, vr, zo:       
H: A ster a v

arrakec a
T: arrakec v

A ster a a

e in e e broc re ver el e prĳ en ĳn in icatieprĳ en  gebaseer  op e voor eligste vertrek at  in e getoon e aan  en 
op e laagste boekingsklasse van e ierboven in e eerste kolo  gep bliceer e l c tvaart aatsc appĳ  rĳ en (incl  belastingen en bran sto e ng) 

en vliegsc e a s ĳn gebaseer  op e gegevens  oals beken  op  j ni  en ĳn on er voorbe o  van ĳ igingen

n erstaan  tonen ĳ  e eest co ortabele en aanbevolen vliegverbin ingen  aarnaast k nnen ĳ tal van an ere ogelĳk e en voor  reserveren
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ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWAARDEN
n erstaan  p bliceren ĳ slec ts een selectie van on e Alge
ene In or atie en Voor aar en  oals e e ge anteer  er en

op et o ent van p blicatie van e e broc re (j li )  
Voor e volle ige en laatst ge p ate tekst van e e voor aar

en ver ĳ en ĳ  naar on e ebsite  silverjet nl voor
aar en   

Tevens ontvangt  bĳ e o erte voor  aanvraag et co plete 
over ic t van e eest recente Silverjet Vakanties voor aar en 
en van e A V  ei igersvoor aar en per ail

ANVR REIZIGERSVOORWAARDEN EN 
ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
SILVERJET VAKANTIES

Silverjet Vakanties ( v  ) is aangesloten bĳ e Alge ene 
e erlan se Vereniging van eison erne ingen (A V )  
e A V  anteert strenge nor en voor et li aatsc ap en 

bevor ert e k aliteit van rei en en in or atie aarover  e 
rei en in e e broc re en op on e ebsite or en aangebo en 
on er e A V ei igersvoor aar en (A V eisvoor aar en 
voor pakketrei en o  A V oekingsvoor aar en voor losse 
reis iensten en o  ekoppel  eisarrange ent Voor aar en) 

ie van toepassing ĳn op alle arrange enten in e e broc re 
en op on e ebsite  ten ĳ it r kkelĳk or t aangegeven at it 
niet et geval is  

e e A V ei igersvoor aar en ĳn opgeno en 
in e A V broc re Alles at je oet eten als 
je op reis gaat  e broc re bevat naast e A V

ei igersvoor aar en ook an ere belangrĳke 
in or atie  

e A V  ei igersvoor aar en en overige in or
atie ĳn te vin en op anvr nl rei igersvoor aar en p  

In ien  een Silverjet vakantie boekt bĳ een A V  reisb ro o  een
el stan ig eis A vise r  an gel en in basis e A V ei igers

voor aar en  anneer betre en e e erverkoper aanv llen e 
iensten (bv  een ra to) toevoegt aan e Silverjetreis an 

gel en e A V  A voor aar en ( A betekent ekoppel  
eis Arrange ent)  
en a sc ri t aarvan k nt  bĳ  e erverkoper verkrĳgen  
e A voor aar en ĳn ook gep bliceer  op anvr nl

e navolgen e bepalingen ĳn oor Silverjet Vakanties el  
vastgestel  ierover ee t at betre t e in o  van e e 
artikelen geen overleg plaatsgevon en t ssen A V  en ons

entenbon  in et ka er van e o r inatiegroep el reg
leringsoverleg van e Sociaal cono isc e aa  e o ens

e in e voor aar en el  toegestane a ĳkingen o  toevoe
gingen k nnen e e eigen bepalingen geen a bre k oen aan 

e A V  ei igersvoor aar en en ĳn itsl iten  be oel  als 
aanv lling op e A V voor aar en aar aar at ver el  
staat in e A V voor aar en el  en o  o  e positie van e 
rei iger ver er te versterken

ANNULERING
Silverjet Vakanties anteert e volgen e ann leringskosten op 
alle arrangementen:
• Tot e ste kalen er ag (e cl sie ) v r e vertrek ag

e volle ige aanbetaling
• Vana  e ste kalen er ag (incl sie ) tot e ste kalen er ag

(e cl sie ) v r e vertrek ag  van e reisso  o  
e volle ige aanbetaling als e e oger is

• Vana  e ste kalen er ag (incl sie ) v r e vertrek ag
e volle ige reisso  ( )

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
ĳ aken  na r kkelĳk attent op et eit at so ige otels

in et oogsei oen  ron  eest agen en in geval van een vroeg
boekactie regel atig strengere betalings  en ann leringsbe
palingen anteren  In voorko en e gevallen in or eren ĳ 
bĳ boeking over e e a ĳking  Voor a slagtĳ en bĳ gol arrange

enten ĳn isselen e voor aar en van toepassing  aarover
 ook ge n or eer  or t bĳ boeking  Voorts gel en bĳ veel

vl c treserveringen eveneens a ĳken e ann leringsvoor
aar en  vaak  kosten irect na boeking  In geval van 
ergelĳke it on eringen ĳn ĳ genoo aakt a  te ĳken van 

bovenstaan e voor aar en  ellic t een e tra re en o  bĳ 
boeking een passen e ver ekering a  te sl iten

REISSOMMEN & AANBETALINGEN
ĳ et tot stan  ko en van e overeenko st ient een aan

betaling van ten inste  van e totale overeengeko en 
reisso  ver oog  et (in ien van toepassing) e volle ige 
ticketprĳs  binnen  kalen er agen te ĳn vol aan  et restant 
van e reisso  oet iterlĳk  agen voor vertrek in et be it 
ĳn van Silverjet Vakanties  oekingen elke ge aakt or en 

binnen  agen voor vertrek ienen in ĳn ge eel per o gaan e 
te or en vol aan  a ontvangst van et volle ige be rag geven 

ĳ e reisbesc ei en a  
Afwijkende condities, so s van toepassing in geval van specials

o  bĳ eer e cl sieve acco o aties et na e in et oog
sei oen  or en aan  beken  ge aakt bĳ boeking  eestal 

o t it een ver oog e aanbetaling in  so s tot el 
In ergelĳke gevallen ient  ook rekening te o en et
strengere ann leringscon ities ( ie ook a ĳken e ann lerings
voor aar en)

Aanpassing reissom
Silverjet Vakanties be o t ic  et rec t voor tot  agen
voor vertrek e reisso  te ver ogen i v  ĳ igingen van ver
voerskosten  bran sto toeslagen  versc l ig e belastingen  
act ele isselkoersen o  event ele conse enties i v  gel i s

in er aatregelen en o  ilie belastingen  Voor over e e 
kosten beken  aren bĳ et vaststellen van e in icatieprĳ en 
van on e rei en (j ni ) ĳn ĳ aarin opgeno en  et is 
ec ter niet itgesloten at na et versc ĳnen van e broc re 
een e ng alsnog oet or en aangepast  e e al per o
gaan e or en aangepast op e ebsite  aar vin t  e eest 
act ele prĳs incl  e laatste ĳ igingen en op e act r or en 
aangegeven  Ver ogingen llen niet or en oorbereken  
vana  et o ent at e ge ele reisso  op e bankrekening van 
Silverjet Vakanties is bĳgesc reven  In geval er niet rec tstreeks 
aan Silverjet Vakanties or t betaal  ient et reisb rea   

e el stan ig eis A vise r e ge ele reisso  aan Silverjet 
Vakanties te ebben vol aan

Aanbetaling low cost airlines en vervroegd 
geprinte lijndiensttickets
Voor elke gn  lo  cost vliegreservering brengen ĳ e volle ige 
ticketprĳs (naast e reg liere aanbetaling  eestal ) als aan
betaling in rekening o  re en at irect bĳ boeking e tickets 
(a to atisc  en elektronisc ) geprint or en en aar ee irect
a gereken  ĳn  Voor ergelĳke boekingen ebben ĳ e beta
lingsvoor aar en ierop oeten aanpassen  

e e aanbetaling ient binnen  kalen er agen na boeking in 
ons be it te ĳn en or t et e restbetaling verreken  So s 
kan et ook voor lĳn iensten noo akelĳk o  voor elig ĳn een 
reservering te aken aarbĳ e tickets irect geprint oeten 

or en  iervoor gel en e el e betalingsvoor aar en

BESTRIJD KINDERMISBRUIK, 
OOK IN HET BUITENLAND!

ĳ ste nen actie  e A V  en e ence or il ren 
 AT in e bestrĳ ing van kin er itb iting in 

vakan tielan en  ĳ no igen  it et ons alert te 
ĳn en ver oe ens van kin er isbr ik te el en 

op ontlooka a nl  ook als it begaan is in et 
b itenlan

DUURZAAM GENIETEN MET SILVERJET VAKANTIES
Silverjet Vakanties eet oe belangrĳk et is at ver ac tingen 

or en aarge aakt  ĳ anticiperen op et verlangen o  r
aa  te genieten van e vakantie  e begrĳpen alle aal at

er iets oet gebe ren o  te voorko en at e aar e op ar t  
aar e illen et rei en er niet voor laten  

aaro  voegt Silverjet Vakanties iets t e  n e issie o  een 
oge ate van service  co ort  l e  k aliteit en e ibiliteit te 

bie en  brei en e it et et oel o  ook op r aa ei  te 
e celleren  e noe en et r aa  genieten  at e e orie 
van een vakantie op alle ronten een goe  gevoel gee t  In et 
bese  at et co ple  is o  r aa  te rei en  eten ĳ bĳ 
Silverjet Vakanties at et kan

Compensatie Co2 uitstoot via GreenSeat
Silverjet Vakanties co penseert e o  itstoot
voor ie ere passagier via reenSeat  

reenSeat investeert  oor i el van e e bĳ rage  in r
a e energie projecten ie orgen at e oeveel ei  itstoot 

van o  op een an ere plek or t beperkt  oor e e oge eten 
o  co pensatieprojecten or t e itstoot ter plaatse ver
in er  oor bĳvoorbeel  et plaatsen van in olens o  

biogasinstallaties te bo en  o orgen ĳ er sa en voor at e 
oeveel ei  o  in e erel  niet toenee t en e lee o geving 

van lokale is o ens or t verbeter

Justdiggit
Voor ie ere passagier ie bĳ ons een reis boekt  
staan ĳ ook een bĳ rage a  aan e organisatie 

st iggit  ĳ etten ic  in o  op grote sc aal e aar e te ver
groenen et als oel e erel ĳ e te perat rstĳging on er 

e  gra en te o en  

PREFERENTIE OF ESSENTIE
Silverjet Vakanties al ic  iteraar  opti aal inspannen o  aan
event ele pre erenties (lees  voorke ren)  bĳ boeking opgegeven  
te vol oen  c ter een garantie iervoor kan nooit or en ge
geven  ilt  slec ts boeken in ien aan  speciale ens(en) 

or t vol aan an is sprake van een essentie   ensen or en 
sc ri telĳk aangevraag  en oor e leverancier sc ri telĳk be

vestig  aar ee  ver oek gegaran eer  is  e kosten voor
een essentie bedragen € 30,- per bevestigde aanvraag. Een aan-
tal van on e acco o aties besc ikt over voor ieningen voor 
rolstoelgebr ikers en in ervali en  Silverjet Vakanties il v b

e besc ikbaar ei  altĳ  eker ei  k nnen bie en en al e aan
vraag van e e speciale voor ieningen als een essentie be an

elen  ĳ al e acco o atieversc a er o  een sc ri telĳke 
bevestiging vragen

RESERVERINGSKOSTEN
ĳ brengen  voor ie ere boeking een alig € 35,- reserverings

kosten in rekening

STICHTING CALAMITEITENFONDS 
REIZEN
Silverjet Vakanties ( v  ) is aangesloten 
bĳ e Stic ting ala iteiten on s  ei en  e 

garantie van et ala iteiten on s o t in at  als rei iger ie 
eelnee t aan een reis aarop e garantie van toepassing is  
 (een eel van)  reisso  ter gkrĳgt in ien ĳ e reis als gevolg

van een cala iteit niet o  niet volle ig k nnen itvoeren
 e noo akelĳke eerkosten vergoe  krĳgt in ien ĳ als gevolg

van een cala iteit e reis oeten aanpassen o  in ien ĳ  ver
vroeg  oeten repatri ren  

n er cala iteit or t verstaan een oor olest o  nat rra p 
veroor aakte abnor ale gebe rtenis  

ie ook cala iteiten on s nl 

STICHTING GARANTIEFONDS 
REISGELDEN
Silverjet Vakanties ( v  ) is aangesloten bĳ 
Stic ting arantie on s eisgel en (S )   k nt it

controleren via sgr nl innen e gren en van e S
garan-tieregeling ( sgr nl garantieregeling) vallen e in 

e e broc re en op on e ebsite gep bliceer e rei en on er e 
garantie van S  

e e S garantie o t in at e cons ent ervan ver eker  
is at ĳn voor itbetaal e reisgel  or t ter gbetaal  als e 

e erpartĳ oor nancieel onver ogen e overeengeko en 
prestatie niet kan nako en  Voor over e overeenko st e e 

et vervoer o vat en e plaats van beste ing ree s is bereikt  
or t orgge ragen voor e ter greis  

Eigen bijdrage aan SGR 
Ie ere cons ent ie een reis boekt bĳ een bĳ S  aangesloten 
reisorganisatie betaalt € 5 per persoon per boeking (kin eren 
t   jaar ĳn gratis)  arenlang as garantie op  geboekte 
vakantie gratis  aar ook na e coronacrisis oet et garan
tie on s er voor  ĳn  o at  onbe org  op reis k nt blĳven gaan

WIJZIGINGSKOSTEN
Tot e ste kalen er ag (e cl sie ) voor vertrek

en ĳ iging ( oals ĳ iging van ver orging  t pe ka er  naa
pre erentie essentie o  vervoer is eenmalig kosteloos toe-
gestaan  itsl iten  aanv llen e kosten (in ien van toepassing)

ie otels en o  l c tvaart aatsc appĳen in rekening brengen
voor bv  een e tra otelnac t o  vl c t ĳ iging naar een oge
re tarie klasse or en el aan  oorbelast  

Voor ie ere volgen e ĳ iging tot  agen voor vertrek brengen 
ĳ  € 75,- in rekening naast e aanv llen e kosten van otels 

en o  een l c tvaart aatsc appĳ
Vana  e ste kalen er ag (incl sie ) tot e ste kalen er ag 
(e cl sie ) voor vertrek en bĳ ĳ iging tĳ ens  verblĳ

iervoor brengen ĳ  een alig € 75,- in rekening naast  in ien
van toepassing  e aanv llen e kosten ie otels en o  l c t
vaart aatsc appĳen in rekening brengen voor bv  e tra otel
nac ten o  een ĳ iging van  vl c t naar een an ere ag  tĳ

Vana  e ste kalen er ag (incl sie ) voor vertrek
ĳ igen is niet meer mogelijk, een ĳ iging or t ge ien als

ann lering en als o anig in be an eling geno en

it progra a or t  aangebo en oor
SILVERJET VAKANTIES, Nederland
Vlĳtse eg   A  A
Tel    
E-mail: in o silverjet nl

Silverjet Vakanties is een handelsnaam van:
Traveljet Vakanties V  vk nr 

COPYRIGHT Silverjet Vakanties
Alle rec ten voorbe o en  iets it e e itgave ag or en
verveelvo ig  o  opgeslagen in een gea to atiseer  gegevens
bestan  on er sc ri telĳke toeste ing van Silverjet Vakanties
Voor alle aanbie ingen  e ge enste reis r en e j iste prĳs 
vraag  reisa vise r o  kĳk op silverjet nl





Dit is een uitgave van Silverjet Vakanties:
info@silverjet.nl - www.silverjet.nl - KvK 8075155

Silverjet Vakanties is aangesloten bĳ  
de ANVR (Algemene Vereniging van Reisondernemingen), 

de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden), 
de IATA (International Air Transport Association) en bĳ  

de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

D E  W E R E L D  V A N  S I L V E R J E T  L U X U R Y  T R A V E L

S I L V E R J E T  V A K A N T I E S  S E L E C T E E R T  H E T  B E S T E 

W A T  D E  W E R E L D  U  T E  B I E D E N  H E E F T


