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ZOMERZON 
De geuren van de zomer.

Het ware leven is elders.  Dat is altijd een mooie aan-
sporing om je ergens in de wereld te gaan verwonderen. 
Ik heb vrienden die tegen me zeggen: “Ga je nu alweer 
weg? Ik moet er niet aan denken, al dat gedoe en gewacht 
op vliegvelden.”  
Eigenlijk een vreemde opmerking en ik wist tot voor 
kort niet goed hoe te reageren. (Ja, misschien: “Verwén 
jezelf dan eens, boek voor een paar tientjes extra een 
comfortabele lounge op het vliegveld”, maar dat vond ik 
wat erg bemoeizuchtig.)

Het juiste antwoord vond ik vorige maand in het boek 
‘Wie (niet) reist is gek’,  van de reisgekke wetenschapper 
Ap Dijksterhuis. 
Die schreef: Hoe kan er nou bij de gedachte aan reizen 
als eerste zo’n treurig en van verveling doortrokken 
beeld naar boven komen?”
‘Zullen we vanavond lekker uitgebreid eten?’
‘Nou, liever niet. Al die afwas!’ “

De keuze van een zomerse bestemming begint bij ons met 
het opzetten van een chanson van Yves Montand. Titel: 
Syracuse, de adembenemende Siciliaanse havenstad.
De eerste zin gaat: “J’aimerais tant voir Sy-ra-cúúúúse…” 
Gezongen met een stem van honing en elke laatste 
klinker uitgetrokken als kaasfondue aan een lepel, laat 
dat maar aan Yves over. “Ik zou graag Sy-ra-cúúúse 
willen zien…” 

De Nederlandstalige versie, van Willem Nijholt, kust bij 
ons thuis een broeierige reislust wakker: “Ik wil de baai 
zien van Jamaica /De vlam van rum nog in m’n mond /En 
dansen bij een balalaika /Op zwarte Oekraïense grond /
Ik wil in Congo op safari /En met een walvisvaarder mee 
/En me bedwelmen aan Campari/ In een Siciliaans café 
/Ik wil de tempels zien van Rome…” 
Enzovoort, enzovoort.
Niet dat we ál deze bestemmingen zouden willen 
bezoeken – kom op zeg.
Het gaat om de bijna vulkanische reisdrift die er in het 
lied klinkt, waarbij talrijke zintuigen worden geprikkeld. 
Zien. Ruiken. Proeven. Voelen. 

Want daar zijn wij inmiddels achter: zien is mooi, maar 
geur is de halve reis. Onze ‘bingokaart’ voor de ideale 
reis telt 5 kruisjes: aangenaam weer, betamelijke luxe, 
topkeuken, gepaste cultuur en ‘het moet er lekker ruiken’.
Kortom: een symfonie van groente, fruit en wild, scherp 
afgetekend tegen een murmelende Monet-zee met 
poederwit strand. 

Ruiken, ons oudste zintuig, wordt zwaar onderschat bij 
de bestemmingskeuze. Souvenirs doen we al lang niet 
meer aan, maar mijn levenspartner vond vijf jaar geleden 
de briljante vervanger. Aanleiding gaf de buurvrouw. Die 
kwam opgetogen terug uit Mexico en gooide de volgende 
zin over de heg: “Het ruikt daar als een bloemenzaak op 
een warme dag.” 
Kan het mooier?
’s Avonds zei mijn vrouw: Als wij nou eens van elke 
bestemming de geur mee naar huis zouden nemen?” 
“Wat bedoel je?”
Nou, gewoon in een flesje. Om aan te ruiken en bij weg 

te zwijmelen tijdens een drenzige Hollandse winter.

De aanpak bleek simpel. Op elke bestemming kopen wij 
de laatste dag een flesje met de beste lokale parfum. 
Eentje met amber-, muskus- en kruidige-notengeur in 
de oosterse landen. Zeg maar het bouquet van de bazaar.
De geur van de Indische Oceaan vingen we in een 
betoverende parfum met Ylang-ylangolie: de exotische, 
bloemachtige geur gaat mee naar huis. 
En ach, de parfums van de Middellandse Zee. Fris, jasmijn,
sering, kruiden, zeelucht… Eén snuifje in de winter en je 
slentert weer in de dolle geurentuin van een mediterraan 
marktje. Daar kan geen foto tegenop.

En afwassen doe ik graag na een exquis diner. Behalve 
in een luxehotel.

                                         Harri Theirlynck, reisjournalist
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Ultiem genieten met Silverjet Vakanties.

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

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

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

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

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

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

Luxury Travel Consultants die bijzondere, soms niet alledaagse wensen 

omzetten in onbetaalbare herinneringen. Vanuit onze eigen passie voor reizen 

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

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

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

privétransfer thuis opgehaald worden door een professionele chauffeur die 

u rechtstreeks naar de luchthaven rijdt en u voor de vertrekhal afzet  Zo 

ontspannen kan uw vakantie beginnen. En natuurlijk staat de chauffeur ook 

bij terugkomst op u te wachten om u comfortabel en snel weer voor uw eigen 

voordeur af te zetten. Boekt u een vakantie in een Royal of Presidential Suite 

(of gelijkwaardig) dan biedt Silverjet Vakanties het vervoer naar en van alle 

luchthavens in Nederland per Mercedes E-klasse aan.

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

rustige omgeving de wachttijd door te brengen  Bij Silverjet Vakanties mag 

u, wanneer u vertrekt vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, Düsseldorf of 

Brussels Airport, altijd gratis gebruik maken van een Executive Lounge. 

Wilt u vanaf Schiphol geheel achter de schermen (als VIP) vertrekken dan 

kunnen wij voor u het best bewaarde geheim van Schiphol  reserveren, VIP 

Centre Schiphol. Exclusiviteit ten top!

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

een Executive Lounge voor u reserveren voor € 25,- per persoon. 

Voor alle verdere informatie verwijzen wij u naar de volgende pagina’s in deze 

brochure.

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

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

vlieginformatie pagina’s achterin deze brochure vindt u de door ons meest 

aanbevolen vliegschema’s en daar waar van toepassing maken wij u middels 

een Vliegtip  attent op de mogelijkheid een luxere (Comfort) stoel met meer 

beenruimte te boeken. Bij die luchtvaartmaatschappij die Business Class 

aan boord heeft tonen wij u een indicatieprijs van de toeslag hiervoor. Vaak 

betekent dit binnen Europa overigens eenzelfde Economy Class stoel waarbij 

de middelste stoel in een rij van 3 leeg gelaten wordt. Hoe u ook vliegt, op 

de bestemming wordt u per luxe privétransfer met chauffeur naar uw hotel, 

resort of vakantievilla gebracht.

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

Zekerheid en expertise zijn van cruciaal belang, juist nu  Silverjet Vakanties 

heeft als betrouwbare partner in zorgeloos reizen een ruim pakket aan 

zekerheden waar u te allen tijde op kunt rekenen. Ons credo onbezorgd en 

ontzorgd  hebben wij samengevat in de volgende 6 zekerheden.

BETROUWBAAR

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

ONTZORG-GARANTIE

Wij verzorgen met veel enthousiasme en aandacht 

alle elementen van uw droomvakantie, allemaal vanuit dezelfde drijfveer: 

uw verwachtingen overtreffen  Voor alle onderdelen van de reis 

die u bij ons onderbrengt staan wij garant, zo ook voor repatriëring 

in noodsituaties. De kosten hiervoor neemt Silverjet Vakanties 

voor haar rekening.

VEILIG & GE NSPECTEERD

Onze accommodaties worden met regelmaat bezocht en geïnspecteerd. 

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

die u van een Silverjet-hotel mag verwachten, zeker ook op het gebied 

van hygiëne en gezondheid!

FLE IBELE REISVOORWAARDEN

In geval van calamiteiten zullen wij ons zo flexibel mogelijk opstellen. 

Met (nagenoeg) alle hotels en luchtvaartmaatschappijen 

in deze brochure hebben wij versoepelde afspraken omtrent wijzigen 

en annuleren ten gunste van onze klanten kunnen maken. 

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de website 

of naar de boekingsbevestiging die u ontvangt wanneer u 

een reis bij ons boekt.

SGR-GARANTIE

Dit lidmaatschap betekent voor u de zekerheid dat uw reissom 

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

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

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

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

U hoeft alleen nog maar te genieten van het vooruitzicht op een exclusieve en compleet verzorgde vakantie.
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Silverjet Vakanties biedt u daarom gratis toegang tot de Executive Lounge op 

Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, Düsseldorf en Brussel Airport indien u een 

compleet arrangement (vlucht+hotel+transfer heeft geboekt. Geniet van rust en 

ruimte en van gratis drankjes, hapjes en diverse dagbladen. 

Wilt u voor uw terugvlucht naar huis ook gebruik maken van deze extra service?

Op veel bestemmingen over de gehele wereld kunnen wij toegang tot de lounge op 

de luchthaven van vertrek voor u reserveren. Daar waar wij een lounge reservering 

voor u kunnen maken bieden wij u deze aan voor de vaste prijs van € 25,-

per persoon (baby’s zijn gratis), ongeacht de luchthaven van waar u vertrekt.

Een Silverjet vakantie, comfortabel en ontspannen!

EEN ONTSPANNEN 
START VAN 

UW VAKANTIE
Wij doen er alles aan om uw reis zo comfortabel mogelijk 

te laten verlopen. Daarbij past een relaxte start van uw reis 

in een ontspannen en rustige omgeving. 

Aspire Lounge Schiphol

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

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

zij u in voor uw vlucht en staan zij stand-by voor het geval u extra wensen heeft.

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

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

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

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

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

het team naar het vliegtuig gebracht. Zij houden uw vlucht in de gaten en halen 

u op uit uw lounge als het tijd is om te vertrekken. Zij begeleiden u door de privé 

security check, zodat u nooit in de rij hoeft te staan. Vervolgens brengen zij u 

naar het vliegtuig in een luxe auto.

EXCLUSIEVE FACILITEITEN
Naast het uitgebreide food- en beverage aanbod biedt het VIP centre een groot 

aantal aanvullende diensten. Zo kunt u er douchen, gebruik maken van de 

wellness service van XpresSpa en van de GASSAN personal shopping service 

en heeft u de beschikking over een excellent wifi netwerk. Bovendien staat 

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

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

rechtstreeks terug te kunnen keren in de lounge.  

Ook aan de kinderen is gedacht: er is een baby verschoonruimte, er is speelgoed 

en er zijn game consoles. Daarnaast beschikt het VIP centre over een iPad, een 

MacBook en powerbanks die u tijdens uw verblijf kunt gebruiken.

Wenst u meer informatie over de VIP service? Dan kunt u contact opnemen met 

onze Luxury Travel Consultants. Zij helpen u 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 Schiphol. Deze service biedt u de meest exclusieve manier 

van reizen via Schiphol. Doordat het VIP centre gescheiden is van 

de vertrekterminal, gaat alle hectiek volledig langs u heen. 

Onlangs is het VIP centre volledig gerenoveerd en sindsdien 

ademt het Nederlands erfgoed en design. De internationaal gere-

nommeerde ontwerpstudio van Marcel Wanders nam het interieur 

voor zijn rekening. Gasten van het VIP centre ervaren 

de Nederlandse cultuur en geschiedenis met iconisch design, 

schilder- en kunstwerken die historisch dan wel hedendaags zijn. 

Iedere suite kreeg zijn eigen sfeer of thema.

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

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

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

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

haven aanwezig te zijn. 

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

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

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

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

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

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

invulling aan gegeven.

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

ledige flexibiliteit in alle facetten. Dat is ook Silverjet

Wij bieden, in samenwerking met onder andere onze gerenommeerde partner

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

waarmee alle luchthavens snel en uitermate comfortabel bereikbaar zijn. 

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

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

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

Silverjet Vakanties beveelt u deze ultieme vorm 

van vliegen van harte aan!

LUXE EN
EXCLUSIVITEIT

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

daar perfect bij past
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TRAVEL YOUR STYLE

In deze brochure vindt u bij ieder zorgvuldig 

geselecteerd hotel op een bestemming één of 

meerdere thema’s om u duidelijk te maken voor 

wie deze hotels vooral geschikt zijn. Wij verwijzen 

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

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

op thema en doelgroep geordend met aanvullende 

informatie over mogelijke thema-aanbiedingen. 

ACTIVE
Voor een uitgebalanceerde mix van genieten, 

actie en avontuur. Active staat voor hotels en 

resorts met de allerbeste sportfaciliteiten, op het 

land en vaak ook op het water. 

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

elkaar. In ‘adults only’ hotels wordt rust gecre-

ëerd door het hanteren van een minimum leef-

tijd. Veelal betekent dit dat gasten vanaf 12 jaar

welkom zijn, soms oplopend tot 18 jaar. De 

restaurants, Spa en overige voorzieningen zijn 

hierop ingericht.

ALL-INCLUSIVE
Dit is zorgeloos vakantie vieren. Vooraf weten 

waar u aan toe bent qua uitgaven en heerlijk voor 

de kinderen die hun eigen pad kunnen kiezen. 

Geniet van uitstekende maaltijden in geselec-

teerde restaurants, snacks en drankjes. Ook zijn 

de meeste faciliteiten onbeperkt inbegrepen.

BOUTIQUE
Kleinschalige, sfeervolle hotels met een per-

soonlijke service. U ervaart een intieme sfeer 

en beleeft het ‘home away from home’ gevoel. 

Vaak zijn deze boutique hotels gevestigd op/in

bijzondere locaties en gebouwen. Deze zijn

bijvoorbeeld gevestigd in herenhuizen, kasteel-

tjes en kloosters met een authentieke uitstraling. 

CITY
Luxe hotels die stuk voor stuk beantwoorden 

aan de wensen van de veeleisende reiziger: 

omgeven door prachtige cultuur, rijke historie, 

een levendig en gevarieerd uitgaansleven en 

uitgebreide mogelijkheden om te shoppen.

CULINAIR
In deze hotels is het ultiem genieten van ‘fine 

dining’ of gourmetrestaurants. De hotels en 

resorts met dit thema genieten vaak interna-

tionale faam omdat het restaurant verbonden 

is aan een Michelin-sterrenkok. Voeg de unieke 

ervaring van een bezoek aan een topniveau 

Michelin sterrenrestaurant toe aan uw vakantie.

DESIGN
De liefhebber van design geniet van de archi-

tectuur en inrichting van écht onderscheidende 

hotels met een trendy look. Door een mix van 

authenticiteit en modern is de stijl op z’n minst 

uitzonderlijk te noemen. Veelal met de signatuur 

van een bekende designer en soms zelfs met een 

bijzondere kunstcollectie. 

FAMILY
U geniet pas als uw kinderen genieten, bij 

voorkeur in een veilige omgeving. Bij resorts met 

dit thema vindt u speciale faciliteiten zoals een 

kinderzwembad en een ‘kidsclub’ met supervisie. 

Veelal zijn er nog meer voorzieningen zoals 

kinderrestaurants en -menu’s, familiekamers of 

suites en prijsvoordelen.

GOLF
Hotels en resorts met  optimale golffaciliteiten, 

zowel voor beginnende golfers als veeleisende 

spelers. De golfbaan behoort tot het hotel of ligt 

direct in de buurt en bevindt zich veelal in een 

schitterende omgeving. 

HERITAGE
Vervlogen tijden herleven in klassieke gebouwen 

uit vorige eeuwen met de grandeur van weleer. U 

verblijft in voormalige paleizen of huizen van rijke 

kooplieden, soms klassieke (koloniale) hotels die 

al decennia lang tot de ‘grande dames’ van een 

stad worden gerekend en wereldberoemd zijn.

HIDEAWAY
De naam verklapt het al; dit zijn accommodaties 

met een unieke, verscholen ligging waar de rust 

vanzelfsprekend is en de natuur een heilzame 

werking heeft. Verwonder u over de ruimte 

en stilte, die in de huidige hectische wereld zo 

zeldzaam is geworden.

HONEYMOON
Onze aanbevolen honeymoon-hotels herkent u 

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

lec  tie van sfeervolle, romantische hotels op 

onvergetelijke bestemmingen, waar wij vele 

aantrekkelijke extra’s of spectaculaire kortingen 

voor u als pasgehuwden hebben geregeld.

WELLNESS
Welzijn is een luxe uit de oude wereld die wij 

tegenwoordig weer volledig omarmen. Zelfs 

voor diegenen zonder interesse in traditionele 

of ultramoderne Spa’s is een verblijf in een 

wellnessresort zeer de moeite waard. Al is het 

alleen maar voor een weldadige massage na een 

lange vlucht.

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

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

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

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

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

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

brochure zij n opgenomen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen binnen hun 

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

SPECIAAL AANBEVOLEN
Op vrij wel elke bestemming hebben wij  een aantal accommodaties uitgekozen

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

verschillende criteria laten leiden, zoals bij voorbeeld de opvallende archi-

tectuur, de fantastische ligging of de elegante ambiance. Op de introductie-

pagina van de bestemming van uw keuze vindt u de hotel(s) die wij  aanbieden 

onder het label ‘Speciaal aanbevolen’.

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

een aantal prachtige autorondreizen aan in Italië. Wilt u liever zelf met de auto 

een land verkennen? Dan kunt u zelf, of met behulp van onze Luxury Travel 

Consultants een reis op maat samenstellen.

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

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

privétransfer vanaf de luchthaven voor de gehele verblij fsduur een huurauto 

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

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

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

mogelij k, dan de volgende dag bij  uw vakantieadres afl everen. Wilt u een auto 

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

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

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

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

vanwege de afgelegen ligging en de excursiemogelij kheden in de omgeving waar-

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

Bent u op zoek naar de ultieme huwelij ksreis  De hotels die bij  uitstek geschikt 

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

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

maar ook aantrekkelij ke voordelen speciaal voor u als pasgehuwden. Het 3e icoon-

tje zetten we bij  hotels die met vlag en wimpel geslaagd zij n als het gaat om 

duurzaam ondernemen. Denk aan groene stroom en duurzame energiebronnen.

Of een eigen groente- en kruidentuin waar de chef-kok op biologische en duurza-

me wij ze ingrediënten gebruikt die de smaakpapillen verwennen.

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

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

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

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

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

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

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

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

historische landhuizen tot afgelegen privé-eilanden.

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

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

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

nodigt zij n gasten uit om te genieten van bij zondere restaurants.

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

bij zondere architectuur. Er zij n maar liefst 292 onafhankelij ke Design Hotels 

verdeeld over 58 landen wereldwij d.

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

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

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

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

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

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

leeftij d 11 jaar. Kinderen die ouder zij n worden als volwassenen beschouwd. Bij  

hotels die een andere leeftij dsgrens voor kinderen hanteren, vermelden wij  dit 

tevens bij  de maximale bezettingsmogelij kheid.

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

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

van het samenstellen van deze brochure. Omdat we altij d bij zondere specials 

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

het complete overzicht bij  het hotel van uw keuze.

Met zoveel prachtige accommodaties in deze brochure is het moeilij k kiezen.

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

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

die een speciaal plekje in ons hart hebben veroverd

icoontjes om u te helpen bij  de selectie. Zie hieronder hun betekenis.icoontjes om u te helpen bij  de selectie. Zie hieronder hun betekenis.
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De euforie van reizen begint al ver daarvoor. Uitkij ken naar het 

luxe golfhotel aan de groene kust op de Peloponnesos of dat 

paradij selij k bountyeiland in de Indische Oceaan. Spaarzame tij d 

optimaal beleven met geliefden, welverdiend niets doen, genieten 

van cultuur, heerlij k eten... Omdat Silverjet Vakanties weet hoe 

belangrij k het is dat verwachtingen worden waargemaakt, 

anticiperen we op het verlangen om duurzaam te genieten van 

vakantie.

We snappen allemaal dat er iets moet gebeuren om de kust op de 

Peloponnesos groen te houden en het bountyeiland paradij selij k. Maar 

willen we het reizen er niet voor laten. Daarom voegt Silverjet Vakanties 

iets t e. Onze missie om een hoge mate van service, comfort, luxe, 

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

duurzaamheid te excelleren. We noemen dat duurzaam genieten: dat de 

euforie van een vakantie op alle fronten een goed gevoel geeft. In het besef 

dat het complex is om duurzaam te reizen, weten wij  bij  Silverjet Vakanties 

dat het kan. In kleine stapjes, maar toch… Elke dag een stapje duurzamer, 

dat is onze strategie.

AL ONZE HOTELS WERKEN AAN DUURZAAMHEID
Onze eerste stap is dat we bij  het contracteren van hotels hebben 

onderzocht wat het hotel doet aan duurzaamheid. We kunnen zeggen dat 

ieder hotel in deze brochure daar bewust werk van maakt. Hetzij  door 

gebruik te maken van groene stroom en duurzame energiebronnen, hetzij  

door verspilling van voedsel en water tegen te gaan. Sommigen kiezen 

voor hervulbare fl esjes voor shampoo en conditioner van luxe merken. Een 

aantal heeft zelfs een eigen groente- en kruidentuin zodat de chef-kok en 

zij n team op biologische en duurzame wij ze ingrediënten gebruiken die 

de smaakpapillen verwennen. Goed beschouwd is het logisch dat juist de 

luxe hotels hier volop mee bezig zij n. In Europa maar ook verder weg. Het 

streven naar perfectie, ook op het gebied van duurzaamheid, is de manier 

om zich te onderscheiden.

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

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

accommodatie die het beste aansluit bij  de verwachtingen nog makkelij ker. 

In deze brochure zij n deze hotels herkenbaar aan

SILVERJET VAKANTIES EN JUSTDIGGIT
Het derde stapje is dat wij  voor iedere passagier die bij  ons een reis 

boekt een bij drage aan de organisatie Justdiggit afstaan. Justdiggit zet 

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

temperatuurstij ging onder de 2 graden blij ft.

Met deze stappen dragen wij  eraan bij  dat we ook in de toekomst die 

schitterende plekken op aarde kunnen bezoeken. Reizen is van alle tij den 

en hoe mooi is het als we dat, al genietend, zo duurzaam mogelij k kunnen 

doen.

DUURZAAM GENIETEN MET 
SILVERJET VAKANTIES

16 - SILVERJET VAKANTIES
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UITZONDERLIJK 
DUURZAME HOTELS

ITALIË
Grand Hotel Fasano & Villa Principe  Gardameer  pag. 24-25

Royal Hotel San Remo – San Remo  pag. 29

Gallia Palace Beach & Golf Resort  Toscane  pag. 30-31

Ottolire Resort  Puglia  pag. 39

Tenuta Centoporte – Puglia  pag. 40

Borgobianco Resort & Spa  Puglia  pag. 41

Borgo Egnazia – Puglia  pag. 42-43

Masseria Melograno – Puglia  pag. 44

Masseria Bagnara – Puglia  pag. 45

Villa del Golfo Lifestyle Resor – Sardinië  pag. 55

L’ea Bianca Luxury Resort – Sardinië  pag. 56

Cala Cuncheddi – Sardinië  pag. 60

Verdura Resort – Sicilië  pag. 66-67     

KROATIË
Valamar Isabella Island Resort – Poreç pag. 74

Grand Park Hotel – Rovinj  pag. 75

Maslina Resort – Hvar  pag. 78

Hotel Bellevue – Dubrovnik  pag. 79

Hotel Excelsior – Dubrovnik  pag. 80

Sun Gardens – Dubrovnik  pag. 81

GRIEKENLAND
Angsana Corfu Hotel & Villa’s  Corfu  pag. 88 89

Fzeen Retreat – Kefalonia  pag. 96

Lesante Cape Resort & Villa’s  Zakynthos  pag. 102 103

Sani Resort – Halkidiki  pag. 118-119

The Westin Resort – Peloponnesos  pag. 128

The Romanos Resort – Peloponnesos  pag. 129

Mykonos Earth Suites – Mykonos  pag. 157
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IN DICATIE- EN VARIA BELE PRI JZEN
Met alle in deze brochure opgenomen hotels en resorts hebben wij de scherpst

mogelijke contracten afgesloten. Bij iedere accommodatie vermelden wij 

indicatieprijzen voor minimaal een tweetal type kamers, bij autoreizen 

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

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

samenreizende personen inclusief de op dat moment van toepassing zijnde 

aanbiedingen. Deze aanbiedingen worden genoemd onder de gepubliceerde 

prijsindicates bij iedere accommodatie.

Alle prijzen zijn inclusief vluchten, belastingen, brandstofheffingen en alle overige

onvermijdbare kosten, zoals bekend op de datum waarop deze indicatie-

prijzen zijn samengesteld (november 2021). Variabele prijzen, zoals reeds 

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

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

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

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

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

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

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

paalde doelgroepen, zoals gezinnen met kinderen, honeymooners, jubilaris-

sen en senioren. De aanbiedingen en extra’s die bij ons reeds bekend waren 

ten tijde van de samenstelling van deze brochure staan bij elke accommodatie 

onder de prijsindicatietabel vermeld en zijn in de prijzen meeberekend.

Juist vanwege deze variabele prijzen en op sommige bestemmingen door

koerswisselingen zijn de pakketprijzen, zoals vermeld in deze brochure, 

slechts ter indicatie.

DE J U ISTE PRI JS
De prijzen van zowel de vluchten als de hotels en cruises variëren in hoge 

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

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

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

Op onze website vindt u ook dagelijks de nieuwste aanbiedingen van 

luchtvaartmaatschappijen, cruises en accommodaties.

LUCHTVA ARTM A ATSCH A PPI JEN
Achterin deze brochure publiceren wij voor alle bestemmingen reisinfor-

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

kolom van dit overzicht staat de luchtvaartmaatschappij waarop wij onze 

indicatieprijzen hebben gebaseerd. 

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

gehouden met de meest comfortabele mogelijkheid vanuit Amsterdam, 

maar wel in de voordeligste boekingsklasse. Mocht op het moment van 

uw boeking de voordeligste klasse zijn volgeboekt op de door u gewenste 

reisdatum dan verhoogt dit natuurlijk de reissom. Anderzijds introduceren de 

maatschappijen in de loop van het jaar regelmatig actietarieven waardoor de 

prijzen lager uit kunnen vallen.

DROOMREIZEN ONLINE 
Naast onze selectie van tophotels en 

resorts in deze brochure, bieden wij u op 

onze website een nóg uitgebreider aanbod 

luxe kwaliteitsvakanties.  

Een aanvullend aanbod op de bestem-

mingen uit deze brochure, maar tevens 

een uiterst zorgvuldig geselecteerd 

aanbod op bestemmingen die niet in deze 

brochure staan. Ga snel naar onze website 

en laat u verrassen! www.silverjet.nl

OVERIGE BROCHURES
Veel van ons overige aanbod vindt u ook 

in één van de andere brochures, die wij 

hiernaast tonen. U kunt ze bestellen via 

www.silverjet.nl of telefonisch via onze 

Luxury Travel Consultants (055-3575500).

SPANJE / PORTUGAL / 
MAROKKO ZOMER 2022
In deze brochure bieden wij u het mooiste 

dat de wereld te bieden heeft van het 

westelijk deel van Zuid-Europa.

LOCAL COLOURS 
ZOMER 2022
Deze brochure omvat een 60-tal prachtige 

zorgvuldig geselecteerde kleinschalige 

accommodaties in heel Europa.

VERRE VAKANTIES 2022
Hier hebben wij de best toegankelijke be-

stemmingen buiten Europa in opgenomen 

op basis van zorgvuldig geselecteerde 

accommodaties, zoals u van Silverjet 

Vakanties mag verwachten.

LUXE CRUISE VAKANTIES 
2022 - 2023
Heeft u wel eens aan een cruise gedacht?

Bij Silverjet Vakanties boekt u de meest 

unieke cruises naar alle uithoeken van de 

wereld. Deze brochure bevat uitsluitend 

de meest bijzondere cruises van door ons 

geselecteerde kleinschalige rederijen. 

Raadpleeg deze brochure voor uw Luxe-, 

Expeditie- en Jachtcruise en ervaar de 

cruise van uw leven!

PRIJSWIJZER & SERVICES
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De opvatting dat Italië een geweldig vakantieland 

is, wordt ook door de Italianen zelf gedeeld. Veel 

Italianen gaan dan ook op vakantie in eigen land, 

hetgeen deze bestemming voor de buitenlandse 

bezoeker extra bijzonder maakt. Hoe beroemd en 

veel bezocht een plek of plaats ook is, het is er 

nooit louter toeristisch. Het dagelijkse leven is zo 

verweven met de schoonheden van het land dat het 

één groot filmdecor is. Omdat Italië zo veel regio’s 

kent, kunt u er een leven lang op vakantie gaan 

zonder dat het gaat vervelen. 

Als men Italië zegt dan roept dat niet alleen beelden 

op van belangrijke cultuurmonumenten, historische 

binnensteden, fraaie landschappen met kleine 

authentieke steden en mooie langgerekte stranden 

maar ook van fantastische Italiaanse gerechten, 

bereid uit de beste ingrediënten en niet te vergeten, 

vergezeld van de beste wijnen. De Italiaanse keuken  

is gevarieerd en seizoengebonden. Elk gebied heeft 

haar eigen specialiteiten en lokale smaak. Het land 

kent ook vele kazen en wijnen. Koffie speelt een 

centrale rol in het Italiaanse leven. De espresso 

en de cappuccino zijn beide in Italië ontstaan. De 

Italianen zijn met recht trots op hun keuken. Het zijn 

echte levensgenieters.

Naast een verblijf in bekende steden als Rome, 

Napels, Florence, Pisa, Venetië en San Remo 

hebben wij in ons programma ook minder bekende 

kleine steden opgenomen zoals het mysterieuze 

Matera, een van de meest verbazingwekkende 

binnensteden van Italië en beroemd om haar uit 

rotsen gehouwen huizen waarvan sommige dateren 

uit de prehistorie. Dergelijke kleinere plaatsen laten 

zich prima combineren tijdens een combinatiereis 

waarbij u zelf de route kunt bepalen met bezoek 

aan interessante steden of een verblijf in landelijk 

gelegen villa’s vaak nog daterend uit de late 

Renaissance. Of een reis door de mooie landstreek 

Puglia met zijn karakteristieke, vaak nog ommuurde 

oude havenstadjes, baroksteden en authentieke 

Als vakantieland niet te evenaren! 

Bergen, heuvels, meren, zee, cultuur, historie, muziek en een gerenommeerde keuken.

Al het goede van het leven vloeit in Italië samen.

‘trulli’ die van een afstand al zijn te herkennen aan 

de kegelvormige daken. Ook zeer aan te raden is 

de combinatie met het historische Matera en een 

autoreis door de meest bekende streken van Puglia.

De Italiaanse meren zijn synoniem geworden voor 

een romantische vakantie in enkele van de meest 

immense geografische omgevingen ter wereld. Het 

Gardameer is het populairste en grootste meer van 

Italië. Besprenkeld met eilanden en begrensd door 

bergen en pittoreske dorpjes, is het Gardameer een 

lust voor het oog. Het Comomeer ligt in de uitlopers 

van de Alpen en op slechts een uur rijden van Milaan, 

maar het contrast tussen de levendige stad en het 

serene meer kan niet groter zijn. Bergen rollen naar 

de waterkant, historische villa’s langs de oevers, 

geplaveide straatjes slingeren zich een weg door 

de pittoreske plaatsjes. Promenades en terrassen 

aan het water bieden een prachtig uitzicht. Enkele 

van de meest spectaculaire uitzichten zijn te vinden 

in het midden van het meer, tussen Tremezzo, 

Menaggio, Bellagio en Varenna, waar de enorme 

omvang van het gebied te bewonderen is.

De Italiaanse Rivièra in Noord-Italië staat bekend 

om de prachtige kust met pittoreske dorpen en 

prachtige natuurgebieden. Bekende plaatsen zijn 

San Remo, Portofino, Rapallo en Cinque Terre. San 

Remo is een aantrekkelijke badplaats vlakbij de 

Franse grens en Monte Carlo. Aan de eind van de 

19de eeuw werd San Remo ontdekt door de rijken 

van Europa. Britse aristocraten, prinsen en tsaren 

bouwden hier villa’s en er verschenen dure hotels. 

De Italiaanse Rivi ra heeft dankzij de bergen en 

de zee een mild klimaat. Het hele jaar door is het 

aangenaam vakantieweer. Meer naar het zuiden 

ligt Forte dei Marmi. Deze plaats staat al lang 

synoniem voor luxe vakanties, ontspanning en een 

weelderige omgeving. Afgezien van de schoonheid 

van de stranden en staat deze fascinerende plaats 

ook bekend om zijn nachtleven, historische stad en 

luxe boetieks. 

Vanwege het heerlijke klimaat in het voor- of najaar 

is Napels een aantrekkelijke startplaats voor een 

verblijf aan de Amalfikust of op het wonderschone 

eiland Capri, gelegen in de azuurblauwe Golf van 

Napels. Onze privéreis naar het historische Pompeï 

in combinatie met de Vesuvio, een bezoek aan 

Napels, een wijndegustatie en een kookcursus is 

zeer aan te raden.

Naast het vasteland zijn ook de Italiaanse eilanden 

Sardinië en Sicilië zeer de moeite waard. De beste 

manier om het kleurrijke en afwisselende Sicilië te 

zien is de autoreis ‘Cultuurschatten van Sicilië’. U 

maakt kennis met de vele bezienswaardigheden en 

verblijft in sfeervolle accommodaties. Sardinië is een 

uitstekende zon-, zee- en strandbestemming met 

onverwacht mooie boutiquehotels aan schitterende 

stranden. Ook het heuvelachtige binnenland is zeer 

zeker een bezoek waard. 

Kortom, mogelijkheden te over. Wij selecteerden in 

ons uitgebreide Italië-aanbod authentieke villa’s, 

familiehotels, design- en tophotels. 

Het wegennet in Italië is uitstekend en het is zeer 

aan te raden de steden te combineren met een hotel 

aan de kust of met een karakteristiek hotel in het 

binnenland. 

https://www.silverjet.nl/luxe-vakantie/italie
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VENETIË & DE MEREN

Een onweerstaanbare combinatie van water en bergen. Van de typisch Italiaanse sfeer, schilderachtige dorpjes en ongeëvenaarde uitzichten.

Het Comomeer is naar verluidt het meest betove-

rende, romantische meer met een ruige schoonheid 

van stijgende bergtoppen en glooiende heuvels. Een 

rijk en gevarieerd landschap met 18e-eeuwse villa’s 

en luxueuze parken die oprijzen langs de kustlijn. 

Het heeft tientallen componisten, kunstenaars en 

dichters aangetrokken. Aan de westelijke oever 

wordt het idyllische Tremezzina vaak gezien 

als startpunt voor uitstapjes rond het meer De 

gastronomie hier is ook opmerkelijk, met een fijne 

selectie van restaurants. In dit plaatsje  ligt het 

beroemde Grand Hotel Tremezzo in Liberty-stijl, 

met een schitterend uitzicht op het Comomeer. Dit 

hotel mag gerekend worden tot een van de beste 

hotels van Lago di Como.

Eenmaal in Venetië wordt u geconfronteerd met een 

scala aan rijkdommen. Hoeveel andere gebieden 

van niet veel meer dan vijf vierkante kilometer 

kunnen in zo’n concentratie bogen op artistieke en 

architecturale wonderen  Met zijn honderdvijftig 

kanalen, vierhonderd bruggen en indrukwekkende 

paleizen en pleinen uit de 16e en 17e eeuw, is het 

geen verrassing dat Venetië wordt beschouwd als 

een van de mooiste steden ter wereld en het hele 

jaar door een populaire bestemming voor een 

stedentrip. 

De Italiaanse meren in de uitlopers van de Alpen 

zijn gebieden van uitzonderlijke schoonheid. Het 

Gardameer, dat in het hart van Noord-Italië ligt, met 

Milaan, Venetië en Bologna op bijna gelijke afstand, 

is ook het populairste en grootste meer van Italië. 

Besprenkeld met eilanden en begrensd door bergen 

en pittoreske dorpjes, is het een lust voor het oog. De 

regio heeft een mild klimaat en wordt gekenmerkt 

door olijf- en citroenbomen, een indrukwekkend 

bergpanorama en schitterend blauw water dankzij 

de nabijheid van de Alpen. Met een kustlijn van 145 

km is er een enorme verscheidenheid aan leven 

te vinden aan de oevers van het Gardameer. De 

stadjes aan het Gardameer hebben bezoekers al 

eeuwenlang gecharmeerd en zijn allemaal mooie, 

aangename plaatsen om te verblijven. Het zuidelijke 

deel van het Gardameer is relatief open en vlak, met 

kiezelstranden die direct in het water uitkomen en 

een aantal wijngaarden in de omgeving, beroemd om 

de productie van Bardolino- en Valpolicella-wijnen. 

Enkele van de meest gerenommeerde golfbanen 

van Noord-Italië liggen nabij het Gardameer. De 

27-holes Gardagolf is een van de mooiste banen die 

in de afgelopen 10 jaar zijn ontworpen. De 18-holes 

Arzaga Golfclub ligt in een landschap van zeldzame 

schoonheid. Desenzano heeft een mooie haven, 

drie grote stranden en een bruisend nachtleven. 

Het Splendido Bay Luxury Spa Resort is hier een 

uitstekende optie om te verblijven, met elegante 

kamers en fantastisch uitzicht op het meer. 

Nabij Sal  ligt het Grand Hotel Fasano, een 

schitterend voorbeeld van luxe hotel en gelegen 

aan een bevoorrechte locatie aan het Gardameer. 

Dit meermaals bekroonde hotel nodigt u uit voor 

een rustgevend verblijf.

Milaan
Verona

Venetië

Kempinski

Grand hotel
Fasano

Grand hotel
Tremezzo

Splendido Bay

 LIGURISCHE
ZEE

Puglia & Matera Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in C  6  8  12  17  21  25  27  27  21  19  12  7

Watertemperatuur in C  11  11  11  13  22  25  26  26  23  19  16  14

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

Dagen met enige neerslag 10  9  12  10  8  6  3  3  6  8  11  10

https://www.silverjet.nl/luxe-vakantie/italie/comomeer
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 SAN CLEMENTE PALACE KEMPINSKI  
CITY | CULINAIR | HERITAGE 

HOTEL CA’DI DIO  
BOUTIQUE | CITY

� � � � �

� � � � �   

Op het gelijknamige privé-eiland in de lagune van Venetië ligt deze voormalige abdij met kerkje. In 

deze exclusieve hideaway geniet u van een rustige sfeer en het klassieke decor met uitzicht op de 

lagune of het schitterende park. Vanaf de luchthaven ca. 30 minuten per speedboot. Regelmatig 

gratis boottransfer (ca. 10 minuten) naar het beroemde San Marco plein. 

FACILITEITEN 
Aanlegsteiger, imposante lobby en bar. In de riante tuin een fraai verwarmd zwembad, tennisbaan, 

fitnessruimte en een 3-holes pitch&putt golfbaan (inclusief). Het Spacenter is een oase van luxe. 

Het Insieme Restaurant serveert een heerlijke combinatie van de beste mediterrane gerechten. 

Het La Dolce Restaurant gespecialiseerd in authentieke Italiaanse specialiteiten. Het fine dining 

restaurant Acquerello serveert creatieve gerechten. Terras met panoramische uitzicht over de 

lagune van Venetië. De recentelijk geopende trendy Buddha Bar serveert Aziatische gerechten.

ACCOMMODATIE
IDe 196 ruime kamers en suites hebben hoge plafonds en vanwege de ligging op het eiland veel 

lichtinval en een mooi uitzicht over het park of de lagune. Luxe marmeren badkamer. 

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegante kamer met uitzicht op het park of de tuin. 

Deluxe Kamer (ca. 40 m²): ruime kamer met hoge Venetiaanse plafonds. Uitzicht over de tuin. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Venetië, lucht-

havenbelasting, Executive Lounge en luxe speedboottransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer 1352 1617 1635 1519

Deluxe Kamer 1442 1707 1725 1609

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

Hotel Ca’ di Dio ligt bij de ingang van de sfeervolle wijk Arsenale waar de beroemde Kunstbiënnale 

wordt gehouden. Ca’ di Dio combineert geschiedenis met moderniteit. Dit voormalige Venetiaanse 

paleis ligt rond drie binnenplaatsen, waar u kunt ontbijten of een schaduwrijk plekje kunt vinden 

onder mimosa- en magnoliabomen. Op 10 minuten wandelen van het San Marco plein en 40 

minuten per speedboot van de Marco Polo luchthaven.

FACILITEITEN  
Mooie lounge, bibliotheek en cocktailbar. Intiem wellnesscenter Pura en een fitnessruimte. Het 

restaurant Vero met buitenterras biedt een betoverend uitzicht op de Venetiaanse lagune, de 

passerende gondels en het eiland San Giorgio. Het hotel beschikt over een eigen aanlegsteiger.

ACCOMMODATIE
De 66 moderne kamers en suites zijn elegant ingericht met parketvloeren, zachte natuurlijke 

kleuren en design meubilair. Voorzien van schrijftafel, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, 

flatscreen-tv en strijkfaciliteiten. Fraaie badkamer met inloopdouche of bad. 

Deluxe Kamer (ca. 22 m², max. 2 pers.): biedt uitzicht op de binnenplaats.

Junior Suite (ca. 28 m²): smaakvol ingericht, met de grootst mogelijke aandacht voor elk detail.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar en van Venetië, lucht-

havenbelasting, Executive Lounge en luxe speedboottransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Kamer 1151 1151 878 1151

Junior Suite 1322 1322 1067 1322

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

Venetië | ITALIË

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/san-clemente-palace-kempinski/venetie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=San-Clemente-Palace-Kempinski?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zom
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Gardameer | Gardone Riviera  | ITALIË

GRAND HOTEL FASANO & VILLA PRINCIPE
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS 

� � � � �    

Executive Kamer

Grand Hotel Fasano werd in 1888 gebouwd als jachthuis voor de Oostenrijkse 

keizerlijke familie en combineert de elegantie van historische architectuur 

met de nieuwste technologie op het gebied van comfort en luxe. Behalve de 

betoverende locatie aan het meer biedt het hotel ook goede service, een aantal 

heerlijke restaurants, een modern Spacenter en een onvergelijkbare ambiance. 

De perfecte plek voor een luxe vakantie en van waaruit u het mooie landschap in 

de omgeving kunt verkennen. Sal  ligt op ca. 4 km, Sirmione op ca. 40 km en de 

luchthaven van Verona op ca. 70 km.

FACILITEITEN
De lobby is de perfecte plek om ‘s middags of ‘s avonds te genieten van een 

cappuccino of een cocktail. In het riante park met palmbomen, fonteinen en 

schaduwrijke hoekjes ligt het zwembad. Het iconische terras direct aan het meer 

is de geliefde plek voor een schitterend uitzicht en voor een verfrissende cocktail. 

‘s Avonds een verfijnde sfeer met kaarsen en loungemuziek. De stijlvolle Gin 

bar serveert kenmerkende cocktails waar de selectie bestaat uit meer dan 70 

verschillende gins en 30 tonic waters voor de ultieme Gin & Tonic ervaring. Het 

elegante  AQVA Spacenter is geïnspireerd op de oude Romeinse baden en heeft 

een oppervlakte van ca. 2.500 m². Voorzien van jacuzzi’s, sauna’s, stoombad, 

ontspanningszones, chromo- en aromatherapiedouches, Kneipp-circuit, 

fitnessruimte en solarium (inclusief). Het Spacenter biedt massages en oosterse 

schoonheidsbehandelingen met natuurlijke producten. Het gastronomische 

restaurant Il Fagiano staat bekend om de traditionele Italiaanse keuken. Hier 

geniet u van de verfijnde keuken van chef Matteo Felter. Het restaurant Magnolia 

serveert de beste Italiaanse gerechten bereid met geselecteerde ingrediënten. 

Trattoria il Pescatore is een oase van rust voorzien van een schitterend terras 

met uitzicht op het Gardameer. Het is gespecialiseerd in verse vis, bereid volgens 

recepten uit de zuidelijke regio’s van Italië. Het Restaurant La Darsena (op ca 

1 km), ligt pal aan het meer. Hier worden o.a. tapas, pizza en grillgerechten 

geserveerd. Bij goed weer buiten op het terras. Dagtochten over het Gardameer 

mogelijk met een historisch zeilschip inclusief lunch in Punta San Vigilio of stap 

aan boord van een luxe motorboot om de schoonheid van Isola del Garda te 

ontdekken. Enkele van de meest gerenommeerde golfbanen van Noord-Italië 

liggen op korte afstand van het hotel. De 27-holes Gardagolf en de 18-holes 

Arzaga Golf liggen beide in een landschap van zeldzame schoonheid.

ACCOMMODATIE
De 67 recentelijk gerenoveerde kamers en suites zijn modern ingericht 

en voorzien van flatscreen-tv, telefoon, minibar, airconditioning, kluisje en 

parketvloeren. Luxe badkamer met bad of douche. 

Comfort Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): aan de straatzijde en gelegen in het 

hoofdgebouw of in de nabijgelegen Villa Principe. Badkamer met douche.

Comfort unior Suite (ca. 25 m², max. 3 pers.): ruimer met zithoek.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): aan de meerzijde en gelegen in het 

hoofdgebouw of in de nabijgelegen Villa Principe. Badkamer met douche.

Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): aan de meerzijde met balkon of terras.

Executive Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruim en modern ingericht en voorzien 

van een slaapkamer met kingsizebed of 2 bedden en Nespresso-apparaat. 

Riante badkamer met bad en/of douche. Balkon of terras met meerzicht.

Grand Suite (ca. 100 m², max. 4 pers.): ruim ingericht en voorzien van een aparte 

slaap- en woonkamer, Nespresso-apparaat, MP3-speler, B&O speaker en 2 

badkamers. Groot terras met uitzicht over het Gardameer.

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

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

Kamertype apr jun aug okt

Classic Kamer 1130 1317 1604 1091

Superior Kamer 1205 1517 1854 1166

Superior Plus Kamer 1370 1692 2005 1331

Junior Suite 1520 1947 2259 1481

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

pension: bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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ITALIË | Padenghe Sul Garda | Gardameer

SPLENDIDO BAY LUXURY SPA RESORT
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �    

Het Gardameer wordt omgeven door een schitterend berglandschap. Aan de 

oevers bevinden zich schilderachtige dorpjes, boomgaarden vol met olijf- of 

citroenbomen en tal van bezienswaardigheden. De meest pittoreske dorpjes 

bevinden zich aan de zuidelijke kant van het meer. Splendido Bay ligt aan de 

zuidwestelijke oever van het Gardameer op 10 autominuten van het populaire 

Desenzano del Garda. De historische steden Verona, Brescia en Mantua liggen 

op ca. 50 min. De ligging is spectaculair direct aan het (kiezel)strand en het 

meer. Het recentelijk gerenoveerde resort bestaat uit een hoofdgebouw, een 

authentiek 17de-eeuwse ‘Palazzo’ en diverse verschillende gebouwen, waarin 

de meeste kamers zijn ondergebracht. De luchthaven van Verona ligt op ca. 45 

minuten. Een aantal toonaangevende golfbanen liggen op ca. 20 km. Het hotel 

biedt een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

FACILITEITEN
Moderne lobbylounge, boetiek en bar. In de verzorgde tuin een zwembad 

met zonneterras en poolbar direct aan het meer. Ligstoelen, parasols en 

badhanddoeken inbegrepen, Balinese bedden tegen betaling. Naast een 

verwarmd binnenzwembad, sauna en stoombad, biedt het Splendido You 

Spacenter een selectie van massage- en schoonheidsbehandelingen. Het 

Kuoki Restaurant Bar serveert dagelijks een rijk en gezond ontbijtbuffet dat 

wordt geserveerd op een mooie veranda met een indrukwekkend uitzicht 

op het Gardameer. De lunch bestaat uit lichte en gezonde gerechten. Tijdens 

het diner worden Italiaanse specialiteiten en gastronomische pizza’s bereid. 

De trendy B Bay Bistro serveert de hele dag door creatieve gerechten zoals 

o.a. pizza’s, salades en pasta’s. Het elegante restaurant Osteria Il Rivale ligt 

in het historische gebouw en is gespecialiseerd in mediterrane gerechten. 

Het fine dining restaurant Aquariva ligt op 15 minuten wandelen en serveert 

visspecialiteiten. Geopend voor lunch en diner. In de zomermaanden dineert 

men op het romantische zomerterras met uitzicht op het meer (shuttleservice 

mogelijk). Het hotel beschikt over een eigen aanlegsteiger. Het huren van een 

privéboot is mogelijk. Parkeerplaats en fietsverhuur.

ACCOMMODATIE
De 67 recentelijk gerenoveerde kamers en suites zijn ontworpen in een 

eigentijdse stijl en bieden uitzicht op de tuin of het meer. Alle voorzien van 

telefoon, airconditioning, kluisje, minibar, inloopkast, koffie-/theezetfaciliteiten 

en houten vloeren. De badkamers zijn voorzien van bad of douche. Balkon daar 

waar aangegeven.

Classic Kamer (ca. 22 m², max. 2 pers.): comfortabel ingericht en gelegen aan de 

straatzijde. Badkamer met inloopdouche.

Superior Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): gelegen in het historische gebouw en 

in elegante klassieke stijl ingericht. Badkamer met bad/douche.  

Junior Suite (ca. 34 m², max. 3 pers.): modern ingericht in open plan met zithoek 

en badkamer met inloopdouche. Terras met uitzicht over de tuin.

Family Suite (ca.35 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.): ruim ingericht en 

gelegen op de begane grond met terras en ligbedden. Woonkamer met sofabed 

en slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met douche.

Executive Suite (ca. 58 m², max. 4 pers.): voorzien van 2 slaapkamers en 2 

badkamers waarvan een met bad en een met douche.

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

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

Kamertype apr jun aug okt

Classic Kamer 1125 1457 1581 1006

Superior Kamer 1220 1507 1636 1101 

Junior Suite 1305 1532 1681 1196

Executive Suite 1404 1777 1951 1311

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

of bezoek www.silverjet.nl.
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Comomeer  ITALIË

GRAND HOTEL TREMEZZO
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

� � � � �

Lake View Prestige Kamer

Het Grand Hotel Tremezzo ligt aan de oevers van het Comomeer en kijkt uit over 

de schitterende stad Bellagio aan de overzijde en de toppen van het Grigna-

gebergte. Het voormalige paleis is verfijnd ingericht met weelderige restaurants 

en kamers ontworpen in de stijl van de Belle poque, met een elegant en kleurrijk 

interieur. De grote hoteltuin met bloeiende planten en een verwarmd zwembad 

stralen mediterrane charme uit. Het uiterst vriendelijke personeel zorgt voor 

feel-good momenten van extra klasse. De luchthaven Milaan Malpensa ligt op 

ca. 65 autominuten. De stad Como ligt op ca. 30 km afstand. 

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over 3 zwembaden waarvan 1 op een spectaculaire locatie, 

drijvend op het meer voor het hotel. Een 2e zwembad ligt in een rustige omgeving, 

achter het hotel met uitzicht op het park. Voorzien van zonneterrassen, 

ligstoelen en poolbar. Spacenter met sauna, jacuzzi en stoombad (inclusief, 

toegang vanaf 15 jaar). Diverse schoonheids- en spabehandelingen met 

exclusieve producten van Ligne St. Barth. De moderne fitnessruimte beslaat 

3 etages en is gelegen in een apart gebouw. Voorts een overdekt verwarmd 

zwembad en hydromassagebad. Tennisgravelbaan en parkeerplaats (garage 

tegen betaling). Het hotel beschikt over vijf verschillende restaurants die ernaar 

streven het beste van de Italiaanse culinaire ervaring te bieden. Zorg ervoor 

dat u dineert op het La Terrazza-terras om getuige te zijn van het spectaculaire 

uitzicht over het Comomeer. Het voortreffelijke gourmetrestaurant La Terazza 

staat onder leiding van de befaamde chef-kok Gualtiero Marchesi. U kunt hier 

genieten van mediterrane specialiteiten en een schitterend uitzicht. La Cantina 

is een informeel restaurant met een warme en gezellige sfeer. Gespecialiseerd 

in de Italiaanse keuken. T-PIZZA voor houtgestookte pizza’s en grillgerechten. 

De wijnkelder heeft meer dan vierhonderd labels geselecteerd uit verschillende 

regio’s. Voor culinaire liefhebbers worden er wijn- en kaasproeverijen 

aangeboden, evenals kooklessen. Voorts diverse lounges, drie bars en een  

panoramisch terras voor afternoon tea. De aanlegsteiger voor boottochtjes op 

het meer of naar het plaatsje Bellagio ligt op 50 m. Het Comomeer is ideaal voor 

watersporten zoals jetskiën, windsurfen, kanoën. Geniet van de magie van het 

meer aan boord van een van de Venetiaanse watertaxi’s van het hotel. Tevens 

mogelijk om een tochtje over het meer te maken per privéboot (tegen betaling). 

In de nabije omgeving liggen 7 toonaangevende golfbanen. 

ACCOMMODATIE
De 90 elegante kamers en suites zijn schitterend gerenoveerd en ingericht 

met elegante meubels en parketvloeren. Voorzien van flatscreen-tv, minibar en 

airconditioning. Luxe marmeren badkamer met bad of douche. Kamerbezetting 

2 volwassenen en 1 kind.

Park Vie  Prestige Kamer (ca. 35 m²): elegant ingericht met verfijnde kleuren 

en antiek meubilair uit de historische collectie van het hotel. Frans balkon en 

mooi uitzicht over het park.

Park View Deluxe Kamer (ca. 40 m²): ruime en lichte kamer met unieke details. 

ake Vie  Prestige Kamer (ca. 35 m²): vanaf het balkon u kunt u genieten van 

een adembenemend uitzicht over het Comomeer.

Lake View Deluxe Kamer (ca. 40 m²): gelegen op de hoeken van het hotel. Luxe 

badkamer met separate douche en jacuzzibad. Balkon en schitterend uitzicht.

Garden Suite Terrace (ca. 50 m²): deze suite is uitermate geschikt voor families. 

Gelegen in de villa naast het hotel. Elegant ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer en 2 badkamers. Direct toegang tot de 70 m² grote privétuin.

Rooftop unior Suite (ca. 40 m², max. 2 pers.): deze unieke suite ligt op de 

bovenste verdieping. Luxueuze badkamer en slaapkamer met een woongedeelte 

dat uitkomt op het spectaculaire terras (ca. 20 m²) met jacuzzibad en meerzicht.

Voor de overige kamertypen raadpleeg onze website.

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

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

Kamertype apr jun aug okt

Park View Prestige Kamer  1824 3101 3131 1809

Park View Deluxe Kamer  2198 4041 4071 2178

Extra: een diner voor twee bij verblijf van 7 nachten indien verblijf in een Junior Suite of  Master Suite.

Honeymoon: een diner voor twee personen en Prosecco bij aankomst..

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/grand-hotel-tremezzo/comomeer/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Grand-Hotel-Tremezzo
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SAN REMO, ROME & TOSCANE

De wereldstad Rome, San Remo en de Toscane zijn populaire regios van Italië om een heerlijk ontspannen vakantie te beleven. 

Het is een weidse streek met veel golvende heuvels die in het voorjaar weelderig groen zijn en in de zomer verkleuren naar goudgele tinten

en de historische steden minstens zo belangrijke 

redenen om deze regio te bezoeken als het strand. 

Voor wie de bezienswaardigheden van Florence wil 

bewonderen, selecteerden wij het centraal gelegen 

boutique hotel Brunelleschi nabij de Duomo. Op 

slechts 2 km van het centrum en direct aan de rivier 

ligt het kleinschalige Ville Sull’Arno. Deze villa uit de 

19e eeuw was een voormalig historisch landhuis en 

behoorde tot de Florentijnse adel.

Ontdek de veelzijdigheid van de Toscane tijdens 

een reis die Florence en de Toscane met elkaar 

combineert. Raadpleeg onze website voor een 

voorbeeld van een dergelijke reis.

San Remo is de belangrijkste badplaats aan de 

Italiaanse Rivi ra dat ook wel bekend staat als de 

Riviera dei Fiori. De oude stad op de heuvel heeft 

steile smalle straatjes met 13e-eeuwse huizen. Het 

nieuwe gedeelte aan de kust wordt gekenmerkt 

door fraaie villa’s en hotels, tuinen, schilderachtige 

promenades en het casino. Er worden olijven en 

citroenen verbouwd. Het Grand hotel San Remo ligt 

langs de kust en heeft zijn originele stijl behouden.  

Traditie en innovatie perfect gecombineerd en een 

onberispelijke service.

Rome, de ‘Eeuwige Stad’ van Italië, waar bezoekers 

een duizelingwekkend aanbod van wereldberoemde 

architectuur en monumenten, eeuwenoude cultuur 

en geschiedenis, chique designerboetieks en een 

overvloed aan restaurants en trendy bars vinden. 

Rome is perfect voor een lang weekendje weg. Het 

is een schitterende stad om te verkennen en een 

tevens uitstekend uitgangspunt om per huurauto 

richting noorden naar Toscane of Umbrië te rijden. 

Wij selecteerden 3 uitstekende hotels in Rome. Het 

resorthotel Melia Agrippina ligt in het historische 

centrum van Rome in een spectaculaire tuin. 

Het schitterende Anantara Palazzo Naiadi is 

gevestigd in een indrukwekkend historisch pand. 

Het hotel heeft een perfecte ligging aan de Piazza 

della Repubblica op loopafstand van de meest 

populaire winkelstraten. Het stijlvolle Leon’s Place 

is een aantrekkelijk boutique hotel gehuisvest in 

een schitterend gerenoveerd 19e eeuws palazzo.

Een vakantie naar de Toscane betekent bezoeken 

aan historische steden als Florence, Siena en 

Pisa, luieren in luxe badplaatsen en genieten 

van het prachtige landschap. Punta Ala is een 

beroemde badplaats. Langs de kust bevinden 

zich lange zandstranden met parasols en 

pijnbomen. Het meest in het oog springend is 

de beroemde jachthaven van Punta Ala met zijn 

bars en restaurants. In perfecte harmonie met dit 

omliggende landschap ligt Gallia Palace, een uiterst 

verzorgd hotel dat al meer dan 45 jaar in handen 

is van dezelfde familie en waar gastvrijheid een 

traditie is. Verder naar het noorden op ca. 25 km van 

Pisa ligt de vermaarde badplaats Forte dei Marmi. 

Wij selecteerde hier het uitstekende Hotel Byron. 

Voor velen zijn de prachtige natuur van Toscane 

Elba

Ischia
Capri

Sardinië

Sicilië

Corsica

LIGURIË

TOSCANE

Melia Agrippina
Anantara Naiadi

Leon’s Place

ByronRoyal Hotel
San Remo

 Brunelleschi
Ville Sull’Arno

Gallia Palace

Rome

Siena

Pisa Florence
Forte dei

Marmi

Punta Ala

Genua

San Remo

Rome & Toscane Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in C  12  13  15  18  23  26  29  29  26  21  17  13

Watertemperatuur in C  14  14  14  15  18  21  24  25  23  20  17  15

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

Dagen met enige neerslag 11  10  10  10  8  6  3  4  6  8  11  11
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San Remo  Ligurië  ITALIË

ROYAL HOTEL SAN REMO
CULINAIR | HERITAGE | WELLNESS

� � � � �    

   

 Deluxe Junior Suite

Langs de betoverende Italiaanse Rivi ra, met uitzicht op het glinsterende water 

van de Middellandse Zee, ligt het Royal Hotel San Remo omgeven door meer dan 

16.000 m² tropische tuinen. Dit door een familie beheerde hotel, ooit de thuisbasis 

van Europese vorsten, heeft een tijdloze charme. Het hotel heeft zijn originele 

stijl behouden met een vleugje modern design: traditie en innovatie perfect 

gecombineerd in een eigentijdse omgeving met een onberispelijke service. Ca. 

10 minuten van het bruisende centrum met tal van boetieks, restaurants en 

bars. Hoewel vaak bezocht voor zijn casino, is de geschiedenis en cultuur net 

zo bezienswaardig. San Remo kan hele jaar door bezocht worden en is ook de 

thuisbasis van het Italiaanse Songfestival evenals rock- en jazzmuziekfestivals. 

De luchthaven Nice ligt op ca. 63 km, Genua op ca. 140 km, Monte Carlo op 40 

km. 

FACILITEITEN
Stijlvolle entree, lobby en luxe boetieks. Het hotel is omgeven door een 

weelderig subtropisch park met een verwarmd zwembad met zeewater en 

een apart gedeelte voor kinderen. Tennisbaan en fitnessruimte. Het stijlvolle 

Spacenter biedt een ruime keuze aan schoonheidsbehandelingen. Voorzien 

van sauna, stoombad, ontspanningsruimten (inclusief). Voor de kinderen is er 

tennis, minigolf, binnen- en buitenspeelplaats. Het restaurant Fiori di Murano 

voor diner op het terras met subliem uitzicht op zee. Het ontbijt wordt op het 

grote terras onder citrusbomen geserveerd. Corallina serveert grillgerechten en 

zeevruchten onder de pergola bij het zwembad. Tevens een apart kindermenu. 

Het gourmetrestaurant Il Giardino voor ‘fine dining’ bij kaarslicht op het grote 

terras. Hier worden Italiaanse gerechten met regionale invloeden uit Ligurië 

en Toscane gepresenteerd. Bar delle Rose voor lichte lunches. Gedurende de 

zomermaanden piano- en livemuziek. Er zijn diverse privé-excursies mogelijk 

in de schitterende omgeving. De 18-holes golfbaan Degli Ulivi ligt op ca. 5 km 

(korting op de greenfees).

ACCOMMODATIE
De elegante kamers en suites beschikken over parketvloeren, klassiek 

meubilair en ruime marmeren badkamers. Elke kamer is in eigen stijl ingericht. 

Slaapkamer met 2 aparte bedden of een kingsizebed, schrijftafel, airconditioning, 

telefoon, kluisje en minibar. Kamerbezetting max. 3 personen.

Classic Kamer (ca. 20-25 m²): klassiek ingericht en gelegen aan de achterzijde 

van het hotel met landzicht. Ook te boeken met zeezicht en balkon.

Superior Kamer (ca. 25 m²): gerenoveerde kamer in modern design ingericht. 

Ook boekbaar met zeezicht en Frans balkon.

Junior Suite (ca. 30 m²): klassiek ingericht in open plan met zithoek. Uitzicht 

over de heuvels en de stad San Remo.

Junior Suite Zeezicht (ca. 35 m²): in klassiek/modern design ingericht. In open 

plan met zithoek, 2 badkamers en Frans balkon met zeezicht.

Deluxe Junior Suite (ca. 35 m²): in klassiek/modern design ingericht met 

zithoek. Groot terras met 2 ligbedden en uitzicht op zee.

Suite Zeezicht (ca. 50 m²): in klassiek design ingericht met aparte woon- en 

slaapkamer, sofabed en badkamer met bad en separate douche. Balkon met 

uitzicht op zee. 

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

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

Kamertype apr jun aug okt

Classic Kamer Landzicht 2077 2215 2240 2010

Classic Kamer Zeezicht 2271 2440 2464 2204

Superior Kamer Landzicht 2140 2287 2311 2073

Junior Suite Landzicht 2397 2593 2617 2330

Extra: een gratis Spabehandeling per persoon per verblijf bij min. 2 nachten verblijf in een Superior 

Kamer Zeezicht; een gratis diner per persoon (excl. drankjes) bij min. 4 nachten verblijf in Deluxe 

Junior Suite, Suite Zeezicht en Exclusive Suite.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/22 t/m 30/06/22 en van 21/08/22 t/m 05/11/22 indien 

geboekt voor 31/03/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/royal-hotel-san-remo/ligurie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Royal-Hotel-San-Remo
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Punta Ala  Toscane   ITALIË

GALLIA PALACE BEACH & GOLF RESORT
ACTIVE | CULINAIR | GOLF

� � � � �   

Junior Suite

De glooiende heuvels van Toscane rollen geleidelijk af naar zee. In de verte ligt 

het eiland Elba en vanaf het strand zijn slechts de contouren van het eiland 

Corsica te onderscheiden. Langs de kust bevinden zich lange zandstranden 

met parasols en pijnbomen. Het meest in het oog springend is de beroemde 

jachthaven van Punta Ala met zijn bars en restaurants. In perfecte harmonie 

met dit omliggende landschap ligt Gallia Palace, een uiterst verzorgd hotel dat 

al meer dan 45 jaar in handen is van dezelfde familie en waar gastvrijheid een 

traditie is. Het hotel heeft een bevoorrechte ligging aan zee en het strand en is een 

ideale plek om een aangename vakantie door te brengen. In deze schitterende 

omgeving maakt u op een uiterst stijlvolle manier kennis met de natuurlijke 

schoonheid van de Maremma. Het hotel tevens een goed uitgangspunt om een 

aantal aantrekkelijke plaatsen te bezoeken zoals het vissersdorpje Castiglione 

della Pescaia en een aantal beroemde wijnkelders in het door Renzo Piano 

ontworpen Rocca di Frassinello. Het hotel ligt ca. 130 km van Pisa en ca. 230 km 

van de luchthaven van Rome.

FACILITEITEN
Lobbylounge met receptie. Bijzonder mooi gesitueerd 25-meter zwembad 

met jacuzzi in de tuin omringd door zonneterrassen en ligstoelen. Voorts een 

tennisbaan, minigolf, fietsverhuur en een wandelpad. Het Spacenter biedt een 

breed aanbod behandelingen en massages. Tevens een stoombad, kapper en 

een met Technogym uitgeruste fitnessruimte. Het gastronomische restaurant 

La Terrazza kijkt uit over de uitgestrekte hoteltuin en verwelkomt de gasten 

voor een ontbijtbuffet en voor een elegant diner bij kaarslicht. Elke zaterdag 

een gala-avond waar gasten kunnen genieten van een dinerbuffet met live 

pianomuziek. La Pagoda is het voortreffelijke restaurant aan het strand. 

Gespecialiseerd in dagverse gerechten van de grill en geopend voor lunch. In de 

pianobar kunt u genieten van cocktails en livemuziek. Op ca. 500 m van het hotel 

(shuttleservice) ligt het fijne zandstrand omgeven door pijnbomen. Ligbedden, 

parasols en badhanddoeken inclusief. Tevens waterfietsen en kano’s (inclusief 

voor hotelgasten). In de omgeving mogelijkheid tot paardrijden en een zeil- en 

windsurfschool aan het strand. Het hotel beschikt over een luxueus privéjacht 

voor dagtochten (tegen betaling). De spectaculaire 18-holes golfbaan van Punta 

Ala ligt op 5 minuten van het hotel in een schitterende omgeving en biedt een 

adembenemend uitzicht over de baai (korting op de greenfees).

ACOMMODATIE
De 67 kamers en suites zijn ruim en comfortabel ingericht en recentelijk 

gerenoveerd. Voorzien van parketvloeren, airconditioning, minibar, telefoon, 

flatscreen-tv en kluisje. Kingsizebed of 2 aparte bedden. Badkamer met bad/

douche. Balkon of terras. Kamerbezetting maximaal 3 personen.

Classic Kamer Tuinzicht (ca. 35 m²): ruim ingericht met uitzicht over de tuin. 

Ook boekbaar met zijdelings uitzicht over de tuin en zee.

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca. 45 m²): ruim ingericht met zithoek en uitzicht over 

de tuin. Ook boekbaar met zijdelings uitzicht over de tuin en zee.

Junior Suite Tuinzicht (ca. 70 m², max. 2 volw.  2 kind.): aparte slaap- en 

woonkamer. En suite badkamer met bad en separate douche. Groot terras met 

uitzicht over de tuin. Ook boekbaar met zijdelings uitzicht over zee.

Family Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw.  2 kind.): ruime slaapkamer. Mogelijkheid 

voor 2 extra bedden in de slaapkamer, 1 badkamer en geen balkon.

Familie Suite (ca. 60 m², max. 4 pers.): twee gecombineerde kamers gescheiden 

door een schuifdeur. Voorzien van 2 slaapkamers en 2 badkamers waarvan 1 

met ligbad en aparte douche en een met douche. Voorzien van 2 balkons en 

tuinzicht. Minimale/maximale bezetting 4 personen.

Suite (ca. 85 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer en 2 badkamers 

waarvan 1 met douche en bad. Groot balkon met zijdelings uitzicht over zee.

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge, logies/ontbijt en huurauto gedurende het gehele verblijf.

Kamertype mei jun aug sep

Classic Kamer Tuinzicht 1478 1456 2111 1456

Family Suite o.b.v. 4 pers. 1514 1492 2069 1492

Gratis nachten: 4=3 en 7=6 bij verblijf van 14/05/22 t/m 01/10/22.

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

bezoek www.silverjet.nl. Het hotel is geopend van 14 mei t/m 1 oktober 2022.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/gallia-palace-hotel/toscane/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Gallia-Palace-Beach-Golf-Resort
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ITALIË  Forte dei Marmi  Toscane

HOTEL BYRON
CULINAIR | HERITAGE

� � � � �

 Classic Kamer  

Forte dei Marmi staat al lang synoniem voor luxe vakanties, ontspanning en een 

weelderige omgeving. Afgezien van de schoonheid van de stranden en de oude 

stad, staat de fascinerende regio ook bekend om zijn nachtleven en luxe boetieks. 

Vanaf het einde van de 18e eeuw begonnen Europese edellieden, samen met 

diplomaten, kunstenaars en beroemdheden schitterende villa’s te bouwen in het 

dennenbos van Forte dei Marmi. Hotel Byron is ontstaan uit het samengaan van 

twee art-nouveau villa’s, waarvan de oudste werd gebouwd in 1899 door de 

hertogen van Canevaro di Zoagli. Het hotel is genesteld in het meest exclusieve 

deel van Forte dei Marmi; een verfijnd hotel met een uitstekend restaurant 

waar chef-kok Cristoforo Trapani de scepter zwaait. Byron is zo ontworpen dat 

gasten zich meteen thuis voelen. Het ligt aan de Tyrreense kust, door een weg 

gescheiden van het strand. Het centrum bevindt zich op loopafstand. Viareggio 

ligt op 10 km, de luchthaven Pisa op ca. 34 km. Florence, Lucca, Siena en 

Volterra, evenals ‘Cinque Terre’ zijn in een dagtocht te bereiken.

FACILITEITEN
In de mooie tuin bevindt zich een zwembad, omringd door ligstoelen, parasols 

en een poolbar. Gasten kunnen genieten van heerlijke Italiaanse gerechten in 

het Michelinsterren-restaurant La Magnolia, waar gastronomisch dineren een 

onvergetelijke ervaring is. Lobby lounge en bar. In de Project Room worden 

tentoonstellingen van hedendaagse kunstenaars getoond. Voor families  

organiseert het hotel picknick op het strand, kooklessen of een fotoreportage 

(tegen betaling). Fietsen zijn gratis beschikbaar. Een fietspad slingert langs 

de kust naar Viareggio (ca. 10 km). Op het brede zandstrand zijn ligstoelen 

en parasols te huur (prijzen afhankelijk van het seizoen en uw persoonlijke 

wensen). Het hotel beschikt over een parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
Alle 29 kamers en suites zijn schitterend gerenoveerd en elegant ingericht in 

een aantrekkelijke combinatie van kleurtonen en luxe stoffen, Italiaans comfort, 

kwaliteit en stijl. Voorzien van de meest moderne technologie, flatscreen-tv, 

minibar, kluisje en airconditioning. Luxe badkamer met douche en/of bad. 

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers):elegant ingericht. Badkamer met douche.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruim ingericht en met de grootste zorg 

ontworpen. Badkamer met douche. 

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 pers): ruimer met uitzicht over de tuin of 

gedeeltelijk zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): in open plan met zithoek. Badkamer met 

douche.

Superior Suite (ca. 45 m², max. 4 pers.): voorzien van een kleine woonkamer en 

aparte slaapkamer. Riante badkamer. Terras met uitzicht op zee.

Deluxe Suite (ca. 45 m², max. 4 pers.): royale slaapkamer met kingsizebed, 

zithoek en schrijftafel. Luxe badkamer met douche en balkon met uizicht op zee.  

Duplex Suite (ca. 50 m², max. 4 pers.): in duplex met op de begane grond een 

woon- en slaapkamer, badkamer en terras. Op de 1e verdieping een slaap- en 

badkamer en balkon.

Prestige Suite (ca. 50 m², max. 4 pers.): ingericht in een combinatie van klassiek 

en modern design. Woonkamer met sofa en slaapkamer met kingsizebed. Ruime 

badkamer met regendouche. Balkon en schitterend uitzicht op zee.

Family Suite (ca. 100 m², max. 5 pers): in duplex. Riante woon- en slaapkamer en 

badkamer op de begane grond en een 2e woon- en slaapkamer met badkamer 

op de bovenverdieping. De suite biedt uitzicht op de schaduwrijke tuin.

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

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

Kamertype apr jun aug okt

Classic Kamer 1236 1692 2387 1210

Superior Kamer 1400 1947 2656 1372

Deluxe Kamer 1572 2197 2931 1546

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/22 t/m 30/04/22 en van 02/10/22 t/m 31/10/22. 7=6 bij 

verblijf van 01/05/22 t/m 16/06/22 en van 18/09/22 t/m 01/10/22.

Welkomstattentie: Fles mousserende wijn en fruit bij aankomst op de kamer.

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

en volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/hotel-byron/toscane-pisa/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Hotel-Byron
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HOTEL BRUNELLESCHI 
CITY | CULINAIR | HERITAGE

VILLE SUL’ARNO
BOUTIQUE | CITY | HERITAGE   

� � � �    DELUXE

� � � �   DELUXE   

Executive Kamer

Dit exclusieve hotel heeft een spectaculaire ligging in het historische centrum van Florence. Het 

historische gebouw werd gebouwd binnen een cirkelvormige Byzantijnse toren uit de 6e eeuw 

en de middeleeuwse kerk San Michele met behoud van de originele kenmerken. Een schitterend 

voorbeeld van een perfecte renovatie. Een modern hotel dat recentelijk volledig werd gerenoveerd. 

FACILITEITEN
Moderne fitnessruimte met Technogym fitnessapparatuur. Het elegante restaurant Sante 

Elisabetta beschikt over 2-Michelinsterren en ligt in de oude Byzantijnse toren Hier worden 

verfijnde gerechten geserveerd, vergezeld van een uitgebreide wijnkaart. De Osteria Pagliazza 

biedt een dagelijks viergangenmenu. In de zomer dineert men al fresco op de Piazza. Elke dag 

‘happy hour’. Wijnproeverij mogelijk met de eigen sommelier. Fietsverhuur en valet parking. 

ACCOMMODATIE
De 96 elegante kamers en suites zijn romantisch ingericht in eigentijdse stijl met parketvloeren. 

Het exclusieve ontwerp van de kamers is speciaal gemaakt voor Hotel Brunelleschi. 

Classic Kamer (ca. 18 m², max 2 pers.): biedt uitzicht op de pittoreske steegjes van Florence. 

Voorzien van queensizebed of 2 aparte bedden en kussenmenu. Badkamer met douche.

Superior Kamer (ca. 21 m², max. 2 pers.): voorzien van parketvloer en hemelbed. 

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

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

Kamertype apr jun aug okt

Classic Kamer 719 1055 731 828

Superior Kamer 755 1128 767 878

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

Trendy boutique hotel gelegen aan de oevers van de Arno-rivier. Deze villa uit de 19e eeuw was een 

voormalig historisch landhuis en behoorde tot de Florentijnse adel. Geniet van het betoverende 

uitzicht op de rivier, de mooie tuin, het verwarmde zwembad, de romantische Spa en de heerlijke 

gerechten uit het bekroonde restaurant. Gelegen op ca. 2,5 km van het centrum van Florence.

FACILITEITEN
Elegante lounge met bar. Er zijn gratis fietsen beschikbaar. Er is een fietspad langs de rivier 

naar het centrum. Parkeergarage (tegen betaling). Kook- en schilderlessen zijn mogelijk. Gratis 

shuttleservice naar het historische centrum. Uitstekend restaurant met veranda en buitenterras.

ACCOMMODATIE
De 44 kamers & suites zijn individueel ingericht. Ingericht met uniek Toscaans meubilair, 

Florentijnse stoffen en houten vloeren. Badkamer met bad of douche.

Superior Kamer (ca. 18 m², max. 2 pers.) comfortabele kamer met zithoek en schrijftafel voorzien 

van alle faciliteiten. Uitzicht over de tuin. Geen balkon.

Executive Kamer (ca. 24 m²): ingericht in elegante landelijke Toscaanse stijl met zithoek en 

schrijftafel. Uitzicht over de rivier de Arno.

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

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

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer 905 905 875 905

Executive Kamer 1013 1013 983 1013

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

Florence  Toscane  ITALIË

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/hotel-brunelleschi/florence/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Hotel-Brunelleschi
https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/ville-sull-arno/florence/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=ville-sull-arno
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ITALIË | Rome

GRAN MELIÁ ROME - VILLA AGRIPPINA
CITY | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �

  

 Premium Kamer

Dit luxueuze hotel is gebouwd op de plek waar ooit de prestigieuze villa van 

Agrippina, moeder van keizer Nero, stond. Tijdens de bouw van dit hotel zijn 

diverse archeologische schatten van de beroemde Villa Agrippina opgegraven. 

Het hotel ligt in het historische centrum van Rome in een spectaculaire tuin 

met inheemse planten en sinaasappelbomen. Vanaf het dakterras heeft u een 

schitterend uitzicht over de stad. Het hotel is onderscheidend door de eigentijdse 

inrichting en service en heeft een excellente ligging nabij het Vaticaan en Castel 

Sant’Angelo. Ca. 1 km van de Piazza Navona en ca. 1,5 km van het Pantheon aan 

de overzijde van de rivier de Tiber. De luchthaven ligt op ca. 40 autominuten.

FACILITEITEN
Het mooiste aspect van het hotel is de tuin, een oase van rust te midden 

van het drukke centrum van Rome. Gasten kunnen hier genieten van een 

informele lunch of al fresco dineren. In het gastronomische restaurant 

Ossimoro worden uitstekende mediterrane gerechten geserveerd met de beste 

Italiaanse ingrediënten. Fraai zwembad met jacuzzi, zonneterrassen, ligstoelen, 

parasols, badhanddoekenservice en poolbar. Te midden van aromatische 

sinaasappelbomen bevindt zich de Gala Pool Bar & Restaurant voor klassieke 

Italiaanse gerechten, snacks en een detox-optie. Diverse lounges en wijnkelder. 

Amaro is een stijlvolle bar om te genieten van innovatieve cocktails. Spacenter My 

Blend by Clarins met sauna, Vichy-showers, stoombad, boetiek en fitnessruimte. 

ACCOMMODATIE
De 116 kamers en suites zijn in moderne Italiaanse stijl ingericht. Voorzien 

van iPod-dockingstation, airconditioning, Nespresso-apparaat en flatscreen-tv. 

Kingsizebed of twee aparte bedden. Fraaie marmeren badkamer en luxe 

badartikelen. 

Classic Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met kingsizebed.

Premium Kamer (ca. 30 m²): in avant-garde stijl met tuinzicht. 

Grand Premium View Kamer (ca. 36 m²): ruime kamer in avant-garde stijl. 

Slaapkamer met twinbedden of kingsizebed. Uitzicht over de stad of de tuin.

Junior Suite - Red Level (ca. 405 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer 

met kingsizebed. Uitzicht op de tuinen of de Vicolo di Sant’Onofrio. De glazen 

badkamer biedt een groot bad en een regendouche. Inclusief de Red Level 

faciliteiten: prosecco bij aankomst, toegang tot de My Blend by Clarins Spa 

(vanaf 16 jaar), VIP faciliteiten bij aankomst, cadeau bij vertrek, strijkservice van 

2 kledingstukken per dag en butlerservice.

Duplex Junior Suite - Red Level (ca. 45 m²): spectaculaire suite op de bovenste 

verdieping van het hotel. Verdeeld over twee verdiepingen met panoramisch 

uitzicht op de stad. Aparte woon- en slaapkamer. Inclusief de Red Level Service.

Garden Studio Apartment Suite (ca. 65 m², max. 2 volw.  2 kind.): deze luxueuze 

suite is uitermate geschikt voor gezinnen. Slaapkamer met kingsizebed en grote 

woonkamer met 2 sofabedden. Badkamer met bad en regendouche. Tuin met 

terras en jacuzzibad. Inclusief de faciliteiten van de Red Level Service.

Villa Agrippina Suite ca. 270 m², maximaal 6 volw.  2 kind.): deze elegante suite 

ligt in de tuin met een groot terras (ca. 200 m²) met een privézwembad, een 

eettafel voor 8 personen en een sauna. Comfortabele woonkamer met sofabank, 

flatscreen-tv en 2 slaapkamers en twee badkamers waarvan een met bad en 

inloopdouche en een met een stoomdouchecabine met chromotherapie.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers. incl. vliegreis naar en van 

Rome, luchthavenbelasting, Executive Lounge, logies/ontbijt en luxe privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Classic Kamer 992 1071 1004 1071

Premium Kamer 1035 1114 1047 1114

Grand Premium View Kamer 1186 1265 1198 1265

Junior Suite Red Level 1372 1509 1384 1509

Extra: een aperitief aan de bar en 1x gebruik van de relaxation area in de Spa bij min. 4 nachten.

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/2022 en 4=3 bij verblijf van 01/04/22 t/m 

30/04/22.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien 30 dagen voor aankomst ge-

boekt.

Welkomstattentie: welkomstdrankje bij aankomst aan de bar.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/gran-melia-villa-agrippina/rome/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Gran-Melia-Villa-Agrippina
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ANANTARA PALAZZO NAIADI 
CITY | HERITAGE

LEON’S PLACE
BOUTIQUE | CITY

� � � � �

� � � �   DELUXE Junior Suite  

Deluxe Kamer 

Dit schitterende hotel is gevestigd in een indrukwekkend historisch pand. Het interieur is 

ontworpen in een eigentijdse en elegante stijl. Het hotel heeft een perfecte ligging aan de Piazza 

della Repubblica in hartje Rome op loopafstand van de meest populaire bezienswaardigheden. 

FACILITEITEN 
Lobby met hoge plafonds, bar en lounge. Het hotel  beschikt over een panoramisch dakterras met 

zwembad. In Dolce Vita kunt u genieten van pralines en sorbets. Het gastronomische restaurant 

Tazio serveert Italiaanse en mediterrane gerechten. In het  Rooftop Restaurant & Lounge Bar 

worden seizoensgebonden gerechten en lokale visgerechten geserveerd. Het exclusieve 

ontbijtbuffet wordt geserveerd in restaurant La Fontana. Het Spacenter biedt een schitterend 

uitzicht over Piazza della Repubblica en beschikt over een stoomcabine en een jacuzzi. Er is 

tevens een uitgebreide keuze aan spabehandelingen.

ACCOMMODATIE
De 238 ruime en elegante kamers zijn ingericht met neoklassieke meubels. Voorzien van alle 

faciliteiten en koffie-/theezetfaciliteiten. Fraaie marmeren badkamer met douche en/of bad.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met 2 twinbedden of een kingsizebed.

Premium Kamer (ca. 33 m², max. 3 pers.): ruimer ingericht.

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

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

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Kamer 1084 1167 835 1167

Premium Kamer 1162 1264 1060 1264

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

Leon’s Place heeft een eigentijdse uitstraling en een uitstekende ligging in het hart van het antieke, 

keizerlijke Rome, op loopafstand van Villa Borghese en de beroemde Via Veneto. Het trendy hotel 

is gehuisvest in een schitterend gerenoveerd 19e eeuws palazzo. Alleen de gevel herinnert nog 

aan het verleden, binnen werd het gebouw volledig gerenoveerd tot een luxueus designhotel met 

veel oog voor detail. Het kleurrijke decor in combinatie met een schitterende collectie Italiaanse 

moderne kunst verlenen het hotel extra charme. De metro ligt op slechts enkele minuten lopen.

FACILITEITEN 
Imposante entree en lounge met drankjes (inclusief). Trendy cocktail- en koffiebar. Vanaf het 

panoramische terras een mooi uitzicht over de daken van Rome. Beautycenter met stoombad, 

jacuzzi, sauna en fitnessruimte. Het Leon Restaurant serveert een uitgebreid ontbijtbuffet.

ACCOMMODATIE
De 56 kamers en junior suites zijn minimalistisch ingericht met  lichte meubels en houten vloeren. 

Elke kamer is ingericht in een uniek design. Comfort en elegantie worden perfect gecombineerd.

Classic Kamer (ca. 16 m², max. 2 pers.) elegante kamer.

Deluxe Kamer (ca. 20 m², max. 3 pers.): ingericht in verfijnde en eigentijdse stijl.

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

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

Kamertype apr jun aug okt

Classic Kamer 759 759 645 759

Deluxe Kamer 816 816 696 816

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

Rome | ITALIË

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/boscolo-exedra-roma/rome/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Anantara-Palazzo-Naiadi
https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/leon-s-place/rome/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Leons-Place
https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/leon-s-place/rome/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=leons-place
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PUGLIA & MATERA

IONISCHE 
ZEE

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Fasano

Vieste

Lecce
Brindisi

Monopoli

Lizzano
Otranto

Matera

Bari

Borgo Egnazia

Il Melograno
Borgo Bianco

Tenuta
Centoporte

Bagnara

Fiermontina

Palazzo
Gattini

De regio Puglia (Apulië) in het zuidoosten van Italië wordt met recht de nog onbekende schatkamer van het land genoemd. 

Het is een magische streek met kastelen, barokpaleizen, heerlijke wijnen en betrekkelijk rustige stranden. 

die zo kenmerkend is voor Puglia. Zeer bijzonder is 

de unieke stad Matera, de hoofdstad van de kleine 

zuidelijke regio Basilicata, waar u kunt verblijven 

in het indrukwekkende Palazzo Gattini. Het beste 

hotel van Matera. Het is een unieke ervaring om een 

aantal nachten te verblijven in deze bijzondere stad. 

AUTO- EN COMBINATIEREIS
Neem ook een kijkje op de volgende pagina’s, 

waar wij een zeer aantrekkelijke autoreis en een 

combinatiereis Puglia & Matera aanbieden. De 

hotels in Puglia bieden wij inclusief een huurauto 

aan. 

Puglia aan de Adriatische en de Ionische Zee is 

in Italië de voornaamste producent van olijven 

en levert ook een groot deel van ’s lands pasta. 

De regio wordt tevens als de bakermat van de 

Italiaanse keuken beschouwd. Ten zuidoosten van 

Bari, de hoofdstad van de regio, strekt zich een 

uitgestrekte kustlijn uit met woeste rotskusten 

en schier oneindige stranden met mooi wit zand. 

Langs deze kust vindt u een aantal aantrekkelijke 

badplaatsen. 

Allereerst Monopoli, waar wij het Il Melograno 

aanbieden met zijn typisch Apulische architectuur.  

Wat verder naar het zuiden toe selecteerden wij in 

de omgeving van het dorp Savelletri di Fasano een 

tweetal pareltjes. Het luxe resort Borgo Egnazia 

is een waar juweel van de traditionele Apulische 

architectuur gelegen aan een schitterende golfbaan 

en tevens uitermate geschikt voor families. Voor 

een aantrekkelijke prijs biedt zich het aantrekkelijke 

Borgo Bianco aan met een mooie ligging in het 

binnenland en een uitstekende cuisine. Deze 

accommodaties zijn bijzonder strategisch gelegen 

om de bekendste bezienswaardigheden van 

Puglia te bezoeken: de trulli, grijs- en witgekalkte 

ronde puntmutshuisjes die teruggaan tot de 

middeleeuwen. In het romantische Valle d’Itria, 

waar de beroemde trulli het landschap bepalen 

bevindt zich het Ottolire Resort. Dit gerestaureerde 

en moderne boutique hotel ligt op een heuvel  in een 

sprookjesachtig landschap.

Ook Lecce, helemaal in het zuiden van de Italiaanse 

hak en de mooiste 17e-eeuwse barokstad ter 

wereld, is eenvoudig te bereiken. De hoofdstad van 

Salento is uniek en dat is voor een deel te danken 

aan de grote concentratie kunstenaars die zich hier 

heeft gevestigd. Barokke kerken, indrukwekkende 

paleizen, witte straten en schitterende stranden 

langs beiden kanten. Hier selecteerden wij het 

uitermate fraaie boutique hotel La Fiermontina. De 

kust van de Golf van Taranto en de Adriatische zee 

ligt op nog geen 20 minuten rijden.  

Ten zuiden van Lecce bieden wij het landelijk gelegen 

Tenuta Centoporte aan. Ten westen van Lecce raden 

wij het smaakvol gerenoveerde Masseria Bagnara 

aan. Deze masseria heeft een karakteristieke 

bouwstijl en wel die van de ‘masseria’ (buitenkasteel) 

Puglia & Matera Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C  12  13  15  18  23  26  29  29  26  21  17  13

Watertemperatuur in °C  14  14  14  15  18  21  24  25  23  20  17  15

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

Dagen met enige neerslag 11  10  10  10  8  6  3  4  6  8  11  11
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MAGISCH PUGLIA

Alberobello

 Lecce

Otranto

Deze reis voert langs baroksteden en de witte 

zandstranden van de Salento en de Taranto-kust. 

U verblijft in drie aantrekkelijke hotels en maakt 

kennis met de meest pittoreske landschappen. 

Geniet van rust, natuur, cultuur en zee! 

Dag 1: Amsterdam-Bari - Monopoli (64 km)

U vliegt met Transavia naar Bari. Vervolgens neemt 

u de huurauto op de luchthaven in ontvangst en rijdt 

in ca. 50 min. naar Monopoli. U neemt uw intrek 

in Masseria Il Melograno. De typisch Apulische 

architectuur en kalkwitte muren vormen een 

fantastisch contrast met het omliggende landschap. 

Het restaurant biedt een echte culinaire ervaring 

met gerechten uit de traditionele Apulische keuken. 

Een uitermate stijlvol resort, waar u tot rust komt 

en geniet van een goede service. U verblijft hier 2 

nachten (beschrijving op pag. 44).

Dag 2: Polignano en omgeving

Vandaag kunt u de grotten van Castellana, het 

magische trulligebied en Ostuni bezoeken. 

Alberobello wordt gevormd door meer dan 1.500 

trulli’s, karakteristieke witgekalkte huisjes. De 

plaats staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. 

Het pittoreske middeleeuwse Ostuni is gebouwd op 

een heuvel, waar de monumentale kathedraal de 

stad domineert. De stad is een fascinerend doolhof 

van smalle, kronkelende straatjes en steile steegjes. 

Dag 3: Polignano a Mare - Carpignano (ca. 150 km)

Vandaag rijdt u naar het zuidelijkste deel van 

Puglia, de Salento regio. Onderweg kunt u nog een 

stop maken in de historische plaats Monopoli zelf 

met haar nauwe straatjes. Vervolgens rijdt u naar 

het hotel Tenuta Centoporte. Rustig gelegen in een 

landschap vol met olijfbomen. U verblijft hier 2 

nachten (beschrijving op pag. 40). 

Dag 4: Carpignano - Lecce - Otranto (ca. 80 km)

Aanrader is om vandaag de barokstad Lecce en 

Otranto te bezoeken. Lecce wordt ook wel Florence 

van het zuiden genoemd. Een indrukwekkende stad 

met veel bezienswaardigheden. De plaats Otranto 

wordt beschouwd als een van de mooiste steden 

door het adembenemende landschap en door het 

heldere water van de Adriatische Zee.

Dag 5: Carpignano - Lizzano (ca. 147 km)

Op weg naar Lizzano kunt u via Santa Maria di Leuca 

en Gallipoli rijden. In de Taranto regio is Masseria 

Bagnara gevestigd. De uiterst smaakvolle renovatie 

van dit prachtige landgoed getuigt van buitengewone 

klasse. Hier ligt de nadruk op kwaliteit en service. U 

verblijft hier 3 nachten (beschrijving op pag. 45).

Dag 6-7: Lizzano en omgeving

2 heerlijke dagen genieten van het Italiaanse leven, 

ontspannen aan het zwembad of aan de schitterende 

zandstranden (op 800 m, de beachclub is geopend 

van ca. 15 mei tot 15 september). Uitstapjes in 

de omgeving behoren tot de mogelijkheden. De 

restaurants aan het strand zijn seizoengebonden.

Dag 8: Lizzano - Bari - Amsterdam (ca. 135 km)

Vandaag rijdt u naar de luchthaven naar Bari waar 

u de huurauto inlevert en weer naar Amsterdam 

vertrekt.

Magisch Puglia, 8-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon mei jun aug sep

In een Tweepersoonskamer 1803 2103 2418 1936 

Hotels

Polignano a Mare Masseria Il Melograno  5*

Serrano di Carpignano Tenuta Centoporte 4*deluxe

Lizzano Masseria Bagnara 4*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Bari en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf.

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

Monopoli in een Superior Kamer, 2 nachten in Otranto in een

Classic Kamer en 3 nachten in Lizzano in een Deluxe Kamer.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

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

Puglia is het magische land van beeldschone plaatsjes, ongewone architectuur, middeleeuwse kastelen en grillige kusten. 

De stranden in het zuiden behoren tot de mooiste van Italië.  

Autoreis | Puglia | ITALIË

Golf van 
Taranto

IONIAN
SEA

Otranto
Gallipoli

Monopoli

Alberobelle

Ostuni

Taranto Lecce

Brindisi

Bari

Lizzano
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ITALIË | Puglia |  Autoreis

MATERA - LIZZANO - LECCE

LecceMatera

Dag 1: Amsterdam - Bari - Matera 

U vliegt met Transavia naar Bari. Vervolgens neemt 

u de huurauto op de luchthaven in ontvangst en rijdt 

u in ca. 70 minuten naar Matera. De overweldigende 

schoonheid van de uit rotsen gehouwen stad zou 

zelfs de meest pittoreske Italiaanse stadjes in 

haar schaduw kunnen zetten. U neemt uw intrek 

in Palazzo Gattini, hét hotel van Matera gelegen 

tegenover de beroemde Duomo. Palazzo Gattini 

is een voormalig paleis van de oudste adellijke 

familie van Matera. Een modern en chic hotel, 

elegant vormgegeven met gebruik van de beroemde 

natuurstenen uit de streek om de oorspronkelijke 

architectuur te behouden. Het beste hotel van 

Matera en een unieke belevenis om een aantal 

nachten in deze indrukwekkende stad te verblijven. 

Zie pagina 39 voor een uitgebreide beschrijving. U 

verblijft 3 nachten in dit fameuze hotel. 

Dag 2-3: Matera

Matera is de hoofdstad van de gelijknamige 

provincie in de kleine zuidelijke regio Basilicata. 

Het is een van de meest verbazingwekkende 

binnensteden van Italië en beroemd om haar uit 

rotsen gehouwen huizen waarvan sommigen 

dateren uit de prehistorie. De stad heeft twee 

gezichten: boven, aan de rand van het Gravina-ravijn, 

een bruisende stad. Beneden, het stille historische 

gedeelte doorspekt met oeroude grotwoningen 

of ‘Sassi’, als labyrinten gehouwen uit tufsteen; 

een fascinerend ondergronds netwerk van grillige 

gangen, geheimzinnige holtes en tientallen kerken. 

Tot 1968 waren deze eeuwenoude rotshuisjes nog 

bewoond maar tegenwoordig worden ze vooral 

gebruikt als unieke locatie voor gezellige bars, 

restaurants en kunstateliers. Matera staat tevens 

op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De stad is 

al jaren een uitverkoren plek van filmmakers en 

wordt ook getoond in de nieuwste James Bond film. 

Het desolate landschap was de locatie voor Mel 

Gibson’s ‘The Passion of Christ’. ’s Avonds is het 

genieten van de duizenden lichtjes die Matera een 

sprookjesachtige sfeer geven. 

Dag 4-5: Matera - Lizzano (ca. 105 km)

In de Taranto regio is Masseria Bagnara gevestigd. 

De uiterst smaakvolle renovatie van dit landgoed 

getuigt van buitengewone klasse. Twee heerlijke 

dagen om te genieten van het Italiaanse leven, 

ontspannen aan het zwembad of aan de mooie 

zandstranden (seizoengebonden). U verblijft hier 2 

nachten (zie de hotelbeschrijving op pag. 45).

Dag 6-7: Lizzano - Lecce (ca. 72 km)

Vandaag rijdt u naar de stad Lecce, hoogtepunt van 

de barok in Zuid-Italië, ook wel het ‘Florence van 

het zuiden’ genoemd. Lecce heeft een schitterend 

historisch centrum; rijk aan kerken, paleizen, tuinen, 

kastelen, pittoreske straatjes en vele aantrekkelijke 

restaurantjes. Wij selecteerden voor u een stijlvol 

boutique hotel in het hart van Lecce, gelegen 

binnen de stadsmuren en op loopafstand van alle 

bezienswaardigheden. U verblijft hier 2 nachten. Zie 

pagina 40 voor een beschrijving. Het hotel beschikt 

over een eigen parkeerplaats.

Dag 8: Lecce - Bari - Amsterdam (ca. 165 km)

Vandaag rijdt u naar de luchthaven van Bari waar 

u de huurauto inlevert en weer naar Amsterdam 

vertrekt.

Matera - Lizzano - Lecce, 8-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

In een Tweepersoonskamer 2095 2210 2325 2135  

Hotels

Matera Palazzo Gattini 5*

Lizzano Masseria Bagnara 4*deluxe

Lecce La Fiermontina 4*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Bari en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf.

• 7 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 3 nachten in 

Matera in een Deluxe Kamer, 2 nachten in Lizzano in een Deluxe

Kamer en 2 nachten in Lecce in een Superior Kamer.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Deze reis laat u kennismaken met de prehistorische stad Matera, het Italiaanse leven in Lizzano en de eindeloze straatjes en steegjes 

van de barokke stad Lecce. Laat u verrassen door dit authentieke gedeelte van Italië! 

Golf van 
Taranto

IONIAN
SEA

OtrantoGallipoli

Matera
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Lizzano
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PALAZZO GATTINI -  MATERA
CITY | HERITAGE | AUTO INCLUSIEF

OTTOLIRE RESORT - LOCOROTONDO
CULINAIR | HERITAGE | AUTO INCLUSIEF

� � � � �

� � � �   DELUXE   Junior Suite

 Trulli Kamer

Naast de kathedraal, in het hart van Matera ligt Palazzo Gattini, een voormalig paleis van de 

oudste adellijke familie van Matera. De beroemde architect Ettore Mocchetti toverde het pand 

om tot een hotel van licht en luxe. Antieke meubels en klassieke ornamenten op het plafond 

sieren de kamers. Een modern en chic hotel, elegant vormgegeven met gebruik van de beroemde 

natuurstenen uit de streek om de oorspronkelijke architectuur te behouden. Het beste hotel van 

Matera en een unieke belevenis om een aantal nachten in deze indrukwekkende stad te verblijven.

FACILITEITEN
Lobby Lounge en aangrenzende cocktailbar. Het grote terras biedt een adembenemend uitzicht 

over het oude gedeelte van de stad. Tevens valet parking (vooraf reserveren i.v.m. de doorgang 

autovrij gedeelte). Moderne Spa met stoombad en jacuzzi (inclusief). In het restaurant wordt een 

uitstekend ontbijtbuffet geserveerd bereid met lokale specialiteiten.

ACCOMMODATIE
De 20 unieke kamers en suites zijn voorzien van alle moderne faciliteiten en zeer smaakvol 

ingericht. Fraaie badkamer met bad of douche en luxe toiletartikelen. 

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): zeer elegant ingericht. Slaapkamer met kingsizebed.

Junior Suite (ca. 30 m²): ruim ingericht in open plan met zithoek en kingsizebed. Fraaie badkamer.

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele verblijf.

Kamert pe apr jun aug okt

Deluxe Kamer 996 985 1014 985

Junior Suite 1260 1249 1239 1249

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

Diep in het hart van Puglia’s glooiende en romantische Valle d’Itria, waar de beroemde trulli het 

landschap bepalen, bevindt zich het Ottolire Resort. Dit gerestaureerde en moderne boutique 

hotel ligt op een heuvel in een sprookjesachtig landschap dat bestaat uit eeuwenoude olijfbomen 

en wijngaarden. Een uitstekend uitgangspunt om de aantrekkelijke omgeving te leren kennen. 

Locorotondo ligt op ca 6 km, Alberobello op ca. 15 km en de luchthaven Bari op ca. 67 km

FACILITEITEN
Bar & lounge. Het zwembad is omgeven door olijfbomen en lokale wijnranken. De chef-kok bereid 

elke dag verfijnde gerechten bereid uit de eigen biologische tuin. Bij mooi weer wordt buiten op 

het terras gedineerd. De Trullo Spa, voorzien van een jacuzzi en stoombad, is de ideale plek voor 

ontspanning en welzijn. ogalessen, pilates, meditatie, kooklessen en wijnproeverijen.

ACCOMMODATIE
De 13 kamers zijn voorzien van alle comfort en met aandacht voor de kleinste details. Voorzien 

van een flatscreen-tv, airconditioning, kluisje, minibar en schrijftafel. Badkamer met douche/bad.

Tweepersoonskamer (ca. 16 m², max. 2 pers.): slaapkamer met queensizebed.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): idem, maar ruimer.

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele verblijf.

Kamert pe apr jun aug okt

Tweepersoonskamer 714 778 871 778

Superior Kamer 759 823 945 823

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

Puglia | Matera & Locorotondo | ITALIË

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/palazzo-gattini-luxury-hotel/puglia/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Palazzo-Gattini-Luxury-Hotel
https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/ottolire-resort/puglia/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Ottolire-Resort
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TENUTA CENTOPORTE - OTRANTO
AUTO INCLUSIEF

LA FIERMONTINA - LECCE
BOUTIQUE | CITY  | AUTO INCLUSIEF

� � � �    DELUXE

� � � �    DELUXE

Dit kleinschalige hotel heeft de charme van een mediterraan verblijf, grotendeels dankzij de 

typische lokale materialen en de elegantie van de inrichting. Het hotel ligt in het binnenland van 

Puglia aan de voormalige weg die Otranto en Giurdignano met elkaar verbindt. Op 3 km van de 

schitterende stranden van de zuidoostkust en van historische bezienswaardigheden. De barokke 

stad Lecce ligt op ca. 40 km. De luchthaven Bari ligt op ca. 215 km, Brindisi op ca. 96 km. Een 

aantrekkelijk hotel met een vriendelijke service en een heerlijk restaurant.

FACILITEITEN
In de tuin een riant zwembad met ligbedden, poolbar en jacuzzi. De gerechten van restaurant 

Tenuta worden uitsluitend bereid met biologische en lokale ingrediënten. In de zomer dineert men 

buiten op het terras. Snackbar voor drankjes en lichte lunch bij het zwembad. Klein wellnesscenter 

voor spabehandelingen en massages. Tevens stoombad en jacuzzi. Parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
De 37 comfortabele kamers en suites zijn gesitueerd op de begane grond en eerste verdieping. 

Alle voorzien van een minibar, airconditioning, kluisje en minbar. badkamer met bad of douche. 

Comfort Kamer (ca. 22 m², max. 2 pers.): op de begane grond met directe toegang tot de tuin.

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): op de 1e verdieping en met een balkon.

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele verblijf.

Kamert pe mei jun aug okt

Comfort Kamer 671 739 901 739

Classic Kamer 707 778 951 778

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

Deze stijlvolle 17e eeuwse villa werd nauwgezet gerestaureerd en heeft een excellente ligging 

in het historische hart van Lecce. La Fiermontina is in minimalistische stijl ingericht. De wanden 

worden gesierd door kunstwerken uit de privécollectie van de eigenaar. Een van de meest trendy 

en bekende hotels in Lecce. Op loopafstand van het historische centrum. De luchthaven van Bari 

ligt op 165 km afstand.

FACILITEITEN 
Rustig gelegen in een schitterende tuin met sinaasappel- en olijfbomen, riant terras en zwembad. 

De gerechten van het gastronomische restaurant in de tuin zijn bijzonder rijk en gevarieerd. Er 

worden alleen lokale en verse producten gebruikt. De Enzo lounge biedt een ruime keuze aan 

wijnen, cocktails en likeuren. Het hotel beschikt tevens over een eigen parkeerplaats (inclusief).

ACCOMMODATIE 
De 16 unieke kamers zijn in moderne Italiaanse stijl met exclusieve kunstvoorwerpen ingericht. 

Marmeren design badkamer met douche of bad/douche en biologische toiletartikelen. 

Superior Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met queensizebed.

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): zithoek en luxe badkamer met douche. 

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele verblijf.

Kamert pe apr jun aug okt

Superior Kamer 703 783 809 783

Deluxe Kamer 909 1073 1099 997

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

ITALIË | Puglia | Otranto & Lecce

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/la-fiermontina/puglia/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=La-Fiermontina
https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/la-fiermontina/puglia/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=fiermontina
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Polignano a Mare | Puglia | ITALIË

HOTEL BORGO BIANCO
BOUTIQUE | HIDEAWAY | WELLNESS

� � � � �

 Deluxe Kamer 

Omgeven door eeuwenoude olij fboomgaarden voegt Borgo Bianco zich 

harmonisch in de omgeving. Met zij n typisch Apulische architectuur en 

kalkwitte muren is er een fantastisch contrast met het omliggende mediterrane 

landschap. Stij lvol is ook de decoratie van het resort. Borgo Bianco bekoort 

met een traditionele Apulische keuken waarbij  hoofdzakelij k lokale producten 

gebruikt worden. Centraal gelegen om te ontdekken wat Puglia te bieden 

heeft; van mooie stranden tot witte dorpjes, van middeleeuwse kastelen tot 

indrukwekkende barokpaleizen. Shuttleservice (op vaste tij dstippen) naar het 

strand. Het pittoreske kustplaatsje Polignano a Mare ligt op ca. 10 autominuten, 

Monopoli op ca. 8 km en Alberobello op ca. 22 km. Tot slot mag u het betoverende 

uitzicht op de trulli van Alberobello, op ca. 26 km, niet missen. De luchthaven 

van Bari bevindt zich op ca. 50 km. Het hotel biedt een uitstekende prij s/

kwaliteitverhouding. 

FACILITEITEN
Het royale zwembad met ligbedden en parasols is een aangename plek om te 

verblij ven. Op het mooie binnenplein vinden nu en dan live optredens plaats. 

De bar in de lobby voor een aperitief, cocktails, koffi  e, geselecteerde wij nen en 

huisgemaakte likeuren. Het restaurant serveert een uitgebreid ontbij tbuff et. 

Het White restaurant met binnen- en buitenterras is de perfecte plek om te 

genieten van heerlij ke mediterrane gerechten met eigen olij folie. De smaakvolle 

maaltij den worden vergezeld door een uitstekende wij nselectie. s Middags 

wordt een à la carte lunch geserveerd. Alle maaltij den worden zorgvuldig bereid 

met behulp van geselecteerde ingrediënten. In de zomermaanden dineert men 

buiten op het grote terras. Shuttleservice naar het zandstrand (geopend van 

juni tot september, onder voorbehoud). Het Spacenter Unica bevindt zich in 

een omgeving die wordt gekenmerkt door een bouwstij l die doet denken aan 

Romeinse baden. Voorzien van een verwarmd zwembad, sauna, stoombad en 

tal van lichaamsbehandelingen en massages (toegang vanaf 16 jaar). Voldoende 

parkeergelegenheid. Fietsverhuur mogelij k.

ACCOMMODATIE
De 48 smaakvol ingerichte kamers zij n voorzien van alle moderne comfort 

en beschikken over fl atscreen-tv, telefoon, minibar, kluisje, airconditioning en 

mooie tegelvloer. Badkamer met bad/douche. De kamers op de begane grond 

zij n met patio of op de 1e verdieping met balkon met uitzicht op het platteland 

en de zee in de verte.

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond of 1e 

verdieping.

Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met Nespresso-apparaat, aparte 

woon- en slaapkamer, sofabed en riant terras. 

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamert pe   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   834 1018 1120 749

Suite   946 1135 1236 861

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij  verblij f van 02/04/22 t/m 30/06/22 en van 01/09/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 10% bij  verblij f van 02/04/22 t/m 31/10/22 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt.

Voor actuele prij zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor half-      

pension: bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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 ITALIË | Puglia | Savelletri di Fasano 

BORGO EGNAZIA
FAMILY | GOLF | WELLNESS

� � � � �  

Omgeven door olijfbomen en slechts ca. 400 meter van de kust, ligt het 

uitermate fraaie Borgo Egnazia. Met dikke kasteelmuren, torens en gevels 

is dit resort een juweel van de traditionele Apulische architectuur. Borgo Egnazia 

bestaat uit ‘La Corte’ (het hoofdgebouw) en een traditionele ‘Borgo’ (dorpje) met 

huisjes en straatjes uitkomend op een plein. Naast het hoofdgebouw liggen de 

28 exclusieve villa’s met privézwembad. Het resort ligt in het hart van Puglia op 

een unieke locatie omringd door eeuwenoude olijfbomen en heuvels. Ideaal voor 

wie deze geliefde regio wil verkennen of tot rust wil komen aan de zwembaden, 

het strand en in het Spacenter. Liefhebbers van de Apulische keuken wacht hier 

een keur aan culinaire ervaringen. Golfliefhebbers komen aan hun trekken op 

de bijzonder mooie 18-holes golfbaan. Het vissersdorpje Savelletri ligt op ca. 1 

km, Ostuni op ca. 18 km en de luchthaven van Bari op ca. 65 km. Borgo Egnazia 

behoort tot de de tophotels in Italië. Tijdig reserveren is aanbevolen. Het hotel is 

het gehele jaar geopend.

FACILITEITEN
In de tuin diverse zwembaden en een kinderbad met ligbedden en parasols. Ca. 

3 km van het rotsachtige strand bevindt zich Cala Masciola en het zandstrand 

La Fonte met ligstoelen en parasols (exclusief voor de hotelgasten en 

regelmatige pendeldienst per treintje). Het restaurant Cala Masciola gelegen bij 

de beachclub en vormt een mix van een restaurant met een echte Apulische 

viswinkel. Hier kunnen gasten hun zeevruchten kiezen en laten bereiden naar 

keuze (seizoengebonden). Het bekroonde Spacenter Vair (2.800 m²) biedt 

Spaverwenpakketten, schoonheidsbehandelingen en massages. Overdekt 

zwembad, moderne fitnessruimte, plungepool, jacuzzi, stoombad en sauna 

(inclusief). Uitstekend verzorgde Marinai Kids Club (8-12 jaar) met speeltuin. 

Tevens activiteiten voor tieners Tarantari (13-16 jaar). Fietsverhuur inclusief, 

wijnproeverijen en culturele uitstapjes in de omgeving (tegen betaling). In het 

Michelin sterrenrestaurant Due Camini geniet u van een een unieke mix van 

verfijnde gerechten met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Uitgebreide 

wijnkaart met een selectie gerenommeerde nationale en internationale wijnen. 

Restaurant La Frasca is een echte ‘trattoria’ gebaseerd op traditionele gerechten 

uit de regio en seizoensproducten. In Trattoria Mia kunt u kooklessen nemen. 

De San Domenico Golfclub wordt geflankeerd door de Adriatische Zee en de 

olijfgaarden. Deze linkscourse wordt tot de beste golfbanen in Italië gerekend.

ACCOMMODATIE
De 134 bijzonder stijlvolle en lumineuze kamers zijn ingericht in warme kleuren. 

Voorzien van flatscreen-tv, airconditioning, minibar (inhoud minibar inclusief) 

en zithoek. Kingsizebed of 2 queensizebedden. Fraaie badkamer met bad en 

separate regendouche. Balkon met uitzicht op de heuvels, de zee of de golfbaan. 

La Corte Bella (ca. 33 m², max. 2 pers.): gelegen in het hoofdgebouw La Corte. 

Voorzien van kingsizebed. Te boeken met tuin- of met tuin-/zeezicht.

La Corte Splendida (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruimer. Tuin- of tuin-/zeezicht.

a Corte Magni ca (ca. 65 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer met 

eettafel voor 4 personen, 2 sofabedden. Groot terras met zithoek en parasols. 

Uitzicht over het zwembad of de golfbaan. Kan gecombineerd worden met een 

La Corte Splendida of een La Corte Bella kamer.

Suite Egnazia (ca. 125 m², max. 2 pers.): gelegen in het hoofdgebouw. Aparte 

woon- en slaapkamer en gastentoilet. Twee grote terrassen en privézwembad.

Borgo Splendida (ca. 42 m², max. 3 pers.): gelegen in het village-gedeelte Il 

Borgo. Voorzien van patio op de begane grond of dakterras op de 1e verdieping.

Borgo Magni ca (ca. 55 m², max. 2 pers.): gelegen in het villagegedeelte Il Borgo. 

Slaapkamer met hemelbed en groot terras. Aparte woonkamer met zithoek, 

sofa’s en dinertafel. Terras met tuinzicht.

Cassette Bella (ca. 60 m², max. 3 pers.): in duplex met woonkamer, dinertafel, 

slaapkamer, 2 badkamers met bad/douche en toilet. Kitchenette en patio.

Cassette Splendida (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in duplex. Op de begane 

grond een woonkamer, kitchenette en een slaapkamer met 2 twinbedden, 

badkamer en patio. Op de 1e verdieping een slaapkamer met een kingsizebed, 

badkamer met separate douche en terras.

Cassette Magni ca (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in duplex. Op de begane 

grond een woonkamer, dinertafel, kitchenette en badkamer. Patio met zithoek 

en ligbedden. Op de 1e verdieping bevinden zich 2 slaapkamers met een 

kingsizebed of 2 twinbedden. 2 badkamers waarvan 1 met douche en 1 met 

aparte douche en bad. Dakterras met uitzicht over de borgo.

Op het domein van Borgo Egnazia bevinden zich tevens 28 vrijstaande villa’s; een 

elegante interpretatie van huizen uit de 19e eeuw. Elke villa beschikt over een 

dakterras en een citrus-tuin met privézwembad. Een oase van rust en comfort.

Villa Bella (ca. 250 m², max. 6 pers.): verdeeld over 3 verdiepingen met 3 slaap- 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/borgo-egnazia/puglia/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Borgo-Egnazia-
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Savelletri di Fasano  |  Puglia | ITALIË

en badkamers, aparte woonkamer met eethoek, volledig ingerichte keuken en 

dakterras. In de citroen-tuin een privézwembad. Gebruik van 3 fi etsen.

Villa Deliziosa (ca. 250 m², max. 6 pers.): verdeeld over 3 verdiepingen met 

3 slaap- en badkamers, aparte woonkamer met eethoek, volledig ingerichte 

keuken en dakterras. Grote tuin met privézwembad. Gebruik van 3 fi etsen.

Villa Stupenda (ca. 250 m², max. 6 volw. + 2 kind.): verdeeld over 3 verdiepingen 

met 3 slaap- en badkamers, aparte woonkamer met eethoek, volledig ingerichte 

keuken en dakterras. Grote tuin met fruitbomen en privézwembad.

Villa Magni  ca ca. 250 m², max. 6 volw. + 2 kind.): verdeeld over 3 verdiepingen 

met 3 slaap- en badkamers, fraaie woonkamer, eettafel, speeltafel, bar, home-

cinema system, dvd-speler en massageruimte. Volledig ingerichte keuken en 

dakterras. Inclusief transfer van en naar de luchthaven Bari (per minibusje). 

Butlerservice, was- en strij kservice, 1x greenfee buggy golftas en een fi ets per 

persoon per verblij f, speelgoed voor de kinderen en cabana aan het strand.

Villa Meravigliosa (ca. 250 m², max. 8 pers.): als de Villa Magnifi ca maar met 

een 1000 m² grote tuin met fruitbomen, privézwembad, ligbedden en 4 uur 

babysitting per dag.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamert pe   apr jun aug okt

La Corte Bella Tuinzicht   1845 3225 3354 2251

La Corte Splendida Tuinzicht   2045 3530 3784 2451

La Corte Magnifi ca Tuinzicht  2540 3780 4294 2946

Extra: 1 greenfee p.p per dag inbegrepen met uitzondering van 25/06/22 t/m 16/08/22

Voor actuele prij zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor half-      

pension: bezoek www.silverjet.nl. 

   La Corte Bella
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ITALIË | Puglia | Monopoli 

MASSERIA IL MELOGRANO
CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

� � � � �   

Deze fraaie masseria ligt in het binnenland nabij  de stad Monopoli, een plaatsje 

dat gelegen is aan een van de mooiste kusten van Zuid-Italië. Omgeven door 

eeuwenoude olij fboomgaarden voegt Il Melograno zich harmonisch in de 

omgeving. Met zij n typisch Apulische architectuur en kalkwitte muren is er een 

fantastisch contrast met het omliggende mediterrane landschap. Stij lvol is ook 

de decoratie van het resort. Deze voormalige mediterrane boerderij  uit de 17e 

eeuw werd geheel nieuw ingericht met schilderij en, verfij nd antiek en grote 

wandtapij ten. Il Melograno bekoort u met een traditioneel Apulische keuken 

waarbij  hoofdzakelij k lokale producten gebruikt worden. Een uitermate stij lvol 

resort, waar u tot rust komt en geniet van een goede service. Centraal gelegen 

om te ontdekken wat Puglia te bieden heeft; van mooie stranden tot witte 

dorpjes, van middeleeuwse kastelen en kathedralen tot prachtige barokpaleizen. 

Gelegen op ca. 3 km van Monopoli. De verschillende zandstranden liggen op 

slechts 15 minuten rij den van het hotel. De luchthaven van Bari bevindt zich op 

ca. 60 km en een 18-holes golfbaan op ca. 5 km afstand.

FACILITEITEN
In de schitterende tuin een riant zwembad met zonneterrassen, ligbedden, 

tennisbaan met verlichting en een joggingpad van 3 km. Groot overdekt zwembad, 

sauna en stoombad (inclusief). Het Spacenter biedt een ruime keuze aan 

massages en schoonheidsbehandelingen. Tussen de eeuwenoude olij fbomen, 

citrus- en johannesbroodbomen ligt het restaurant met terras. Het restaurant 

Mummulo biedt haar gasten een echte culinaire ervaring met gerechten uit de 

traditioneel Apulische keuken die opnieuw zij n uitgevonden door de chef-koks. 

Een selectie ingrediënten geproduceerd in de eigen moestuin en olij fgaarden 

vergezeld van lokaal geproduceerde wij nen uit de bekende wij nkelders. De 

Barrel Bar serveert exotische cocktails. Het hotel organiseert diverse activiteiten 

als vintage- en vespatour, kooklessen, olij folie- en wij nproeverij en (tegen 

betaling). Het privéstrand (op ca. 8 km) van Le Tamerici Beach Club is een oase 

van rust en privacy aan het kristalheldere water van de Adriatische Zee (gratis 

shuttleservice van medio juni tot medio september). Het restaurant aan het 

strand serveert heerlij ke salades en pizza’s en trendy cocktails. Ligbedden en 

parasols op het Tamarici-strand tegen betaling. 

ACCOMMODATIE
De 40 kamers en suites zij n voorzien van alle comfort en beschikken over 

fl atscreen-tv, telefoon, minibar, kluisje, airconditioning en mooie tegelvloer. 

Badkamer met bad/douche. De kamers bieden uitzicht op het fraaie landschap 

met olij fbomen en bougainvilles.  

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond of de 1e 

etage. Badkamer met bad of douche.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw.  1 kind): ruim ingericht. Bad of douche.

Junior Suite (ca. 55 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in open plan met zithoek. Gelegen 

op de 1e verdieping of de begane grond. 

Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ingericht met kostbare meubelen. Aparte 

woon- en slaapkamer en 2 badkamers.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamert pe   apr jun aug okt

Superior Kamer    919 1172 1402 997

Deluxe Kamer   1067 1244 1470 1108

Junior Suite  1279 1464 1682 1317

Suite  1379 1564 1813 1429

Extra: een gratis diner bij  een minimum verblij f van 4 nachten in een (Junior) Suite.

Honeymoon: een fl es prosecco in de kamer.

Vroegboekkorting: 10% bij  verblij f van 04/04/22 t/m 30/09/22 indien geboekt voor 28/02/22 en bij  

verblij f van 01/10/22 t/m 14/11/22 indien geboekt voor 31/05/22.

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

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/masseria-il-melograno/puglia/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Masseria-Il-Melograno
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Marina di Lizzano | Puglia | ITALIË

MASSERIA BAGNARA
 CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

� � � � DELUXE

Terrace Suite

Elegant en smaakvol gerenoveerd hotel op een prachtig landgoed, waar u geniet 

van gastvrij heid, een heerlij ke keuken en complete rust  De huidige eigenaars 

slaagden erin om van de masseria een gastvrij  hotel te maken, dankzij  een 

indrukwekkende renovatie met respect voor het historische verleden. Voor 

wie een authentieke vakantie wil beleven in een masseria is Bagnara een 

echte aanrader. Rustig gelegen en omgeven door natuur, op een uitgestrekt 

landgoed met olij fbomen, op een steenworp afstand van zee en ca. 800 m van 

de witte zandstranden en het duinlandschap van Marina di Lizzano. U vindt 

hier restaurantjes en winkels met lokale producten zoals wij n en olij folie (de 

openingstij den en strandfaciliteiten zij n seizoengebonden en meestal geopend 

van medio juni t/m medio september). De schitterende regio heeft veel te bieden: 

Lizzano op 5 km, gelegen langs de ‘Strada del Vino’, de wij nroute, de stad Lecce 

ligt op ca. 75 km en de luchthaven Bari ligt op ca. 135 km.

FACILITEITEN
Lounge met bar en groot aanbod aan diverse gins, grappa’s en whiskey’s. 

Riant zwembad, bar, zonneterrassen, ligbedden en parasols. Het uitstekende  

restaurant serveert het beste van de Apulische keuken. De chef bereidt 

verfij nde mediterrane en lokale specialiteiten met verse seizoengebonden 

producten begeleid door een ruime selectie kwaliteitswij nen uit de eigen 

wij nkelder (2.300 verschillende labels). Hier kunt u de smaken van de regio 

ontdekken met verse producten uit de eigen moestuin. Verzorgd ontbij tbuff et 

met kwaliteitsvolle producten. Wellnesscenter met een stoombad en een 

ruim aanbod schoonheidsbehandelingen en massages. Wandel- en fi etspaden 

(gebruik van fi etsen inclusief). Kooklessen en wij nproeverij en. De diverse 

beachclubs liggen op 10-15 autominuten. Op 5 km van de trendy beachclub 

Campo Marino. Ligbedden en parasols tegen betaling.

ACCOMMODATIE
De 17 stij lvolle kamers en suites zij n gedecoreerd met keramieken 

kunstvoorwerpen uit Grottaglie. Voorzien van fl atscreen-tv, telefoon, kluisje, 

airconditioning, verwarming, parket- of tegelvloer. Moderne badkamer met bad 

of regendouche. 

Superior Kamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): op de begane grond zonder terras.

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 2 pers.): op de begane grond met terras.

Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): gesitueerd op de begane grond of 1e 

verdieping. Ruim ingericht met zithoek en mooi uitzicht. 

Historical Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): deze bij zondere kamer is een 

authentieke trullo. Voorzien van slaapkamer en badkamer met douche. Privétuin 

met ligbedden, zithoek en veel privacy.

Suite (ca. 56 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): gesitueerd op de begane grond. 

Voorzien van een aparte slaapkamer en twee terrassen. 

Terrace Suite (ca. 55 m², max. 2 pers): luxueuze suite gelegen op de 1e verdieping 

met riant terras (ca. 45 m²), jacuzzi en schitterend uitzicht. 

Executive Suite (ca. 67 m², max. 4 volw. + 2 kind.): op de 1e verdieping en 

voorzien van woonkamer, 2 slaapkamers, badkamer met bad en een groot 

terras met schitterend uitzicht.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van en 

naar Bari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamert pe   apr jun aug okt

Superior Kamer   901  1069 1289 830

Deluxe Kamer   925 1169 1464 854 

Junior Suite  977 1245 1565 906

Suite  1025 1397 1665 954

Historical Kamer  977 1221 1413 906

Extra: 15% korting per persoon per verblij f op maximaal 3 Spabehandelingen en 1x gratis massage 

van 30 minuten bij  verblij f van 01/04/22 t/m 30/06/22 en van 01/09/22 t/m 31/10/22.

Honeymoon: fl es mousserende wij n en fruit bij  aankomst en een massage van 30 minuten per per-

soon bij  een min. verblij f van 3 nachten.

Voor actuele prij zen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur 

of bezoek www.silverjet.nl.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/masseria-bagnara/puglia/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Masseria-Bagnara
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AMALFIKUST & CAPRI

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Ischia

Capri

Sorrento
Amal�Positano

Napels

Hotel Royal

Convento di Amalfi
Santa Caterina

Capri Palace
Villa Blu Capri

Vesuvio

Een reis naar de Amalfikust is een reis naar de zon, met een kustlijn van wel honderd kilometer, met zandstranden en prachtige rotsachtige 

baaien die in de blauwe zee spiegelen. De mengeling van zee, kunst, levensvreugde en zon zal de bezoeker dag na dag meer gaan bekoren.

Ontdek de veelzijdigheid van dit prachtige stukje 

Italië tijdens een reis die Napels, Amalfi en Capri 

met elkaar combineert. Een aanrader is tevens om 

Sorrento met Pompeï en Napels te combineren.  En 

waar u de mogelijkheid heeft een kookcursus te 

volgen. Zie de navolgende pagina’s waar wij deze 

aantrekkelijke privéreis hebben beschreven. 

Autohuur 

De hotels langs de Amalfikust en op Capri bieden 

wij inclusief privétransfers aan. In plaats hiervan 

kunt u ook kiezen voor een huurauto of voor een 

paar dagen een auto te huren en deze bij uw hotel 

te laten bezorgen.

  

De beroemde kustlijn van Zuid-Italië loopt van Punta 

Campanella tot Salerno en omvat de pittoreske 

heuveldorpjes Positano, Amalfi en Ravello. Het is 

de thuisbasis van enkele van de beste hotels en 

restaurants van Italië, allemaal schijnbaar gevaarlijk 

gelegen langs een steile kust van ruige kliffen 

en zandbaaien. Trotseer de smalle, kronkelende 

kustweg en ontdek de verborgen schatten van de 

terrasvormige steden en dorpen onderweg. Sinds 

1996 staat deze schitterende kust op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst. Elk dorpje heeft zijn eigen 

karakter en bezienswaardigheden. 

In het plaatsje Amalfi is de Arabisch-Normandische 

Dom met zijn hoge trap het meest opvallende 

bouwwerk in het centrum. In Amalfi bieden wij het 

Grand Hotel Convento di Amalfi aan, spectaculair 

gelegen op een klif en gehuisvest in een voormalig 

klooster. Het elegante hotel Santa Caterina heeft 

eveneens een schitterende ligging tegen de helling 

van de Amalfitaanse kust.  De parel van deze kust is 

ongetwijfeld Sorrento, gelegen op het schiereiland. 

Een aantrekkelijke historische stad met een 

schitterend uitzicht over de Golf van Napels en de 

Vesuvius. In Sorrento kozen wij voor het elegante 

Grand Hotel Royal waar de klassieke architectuur 

fraai wordt vermengd met modern design. Dit hotel 

heeft een uitstekende ligging met een grote tuin en 

zwembad in het centrum van Sorrento.

Het glorieuze kleine eiland Capri, ten zuiden van 

de baai van Napels is een van de schatten van 

de Italiaanse kust en is al sinds de Romeinse tijd 

een favoriete vakantiebestemming. Het ‘jetset’-

imago van het eiland ontstond in de jaren vijftig 

toen Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot en 

Sophia Loren hier verbleven. Tegenwoordig staat 

het bekend om zijn allure, designwinkels en luxe 

restaurants. Het vulkanische eiland bereikt u 

middels een 45 minuten durende overtocht vanuit 

de haven van Napels, De hoofdstad van het eiland is 

Capri-Stad. In het hoger gelegen plaatsje Anacapri 

(‘ana’ betekent ‘boven’ in het Oud-Grieks) bieden wij 

het elegante Capri Palace en boutique hotel Villa 

Blu Capri aan. Capri Palace behoort tot een van de 

beste hotels in Italië. Het hotel beschikt over een 

fantastische collectie moderne kunst en over twee 

Michelinsterrenrestaurants.

Amal kust  Capri an Feb Mrt Apr Mei un ul Aug Sep kt Nov Dec

Dagtemperatuur in C 13  14  15  18  23  26  28  29  27  22  17  14

Watertemperatuur in C 15  14  14  15  18  22  25  26  24  22  19  16

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

Dagen met enige neerslag 14  13  14  10  6  4  2  4  6  9  12  14
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NAPELS - CAPRI -  AMALFI

 Amalfi Kust

Napels

 Capri

Dag 1: Amsterdam - Napels

U vliegt met Transavia naar Napels. Na aankomst 

vertrekt u per privétransfer naar het Grand Hotel

Vesuvio voor een verblijf van 2 nachten. Dit stijl-

volle hotel, waar hedendaags en historie  elkaar 

ontmoeten, is een goede uitvalsbasis om het 

bruisende Napels te ontdekken. De ‘Leading Hotel 

of the World’ heeft een uitstekende ligging met zicht 

over de Golf van Napels met in de verte de eilanden 

Capri en Ischia. U vindt een beschrijving van deze 

accommodatie op blz. 49.

Dag 2: Napels

Een hele dag om deze prachtige stad met ontelbare 

kerken, paleizen en geweldige bezienswaardig-

heden als Pompeii te verkennen. Napels is 

een heerlijke stad met historische gebouwen, 

interessante musea en een gezellig straatleven.

de legendarische Spaccanapoli, een lange straat 

dwars door het oude centrum. Bezoek de vele 

monumenten die Napels rijk is: het Nationaal 

Archeologisch Museum, het Koninklijk Paleis, het 

Castel Nuovo, het Spaans kwartier met zijn smalle 

en kleurrijke straatjes. Met altijd op de achtergrond 

het indrukwekkende silhouet van de Vesuvius. Op 

het lijstje van niet te missen bezienswaardigheden 

van vrijwel elke bezoeker zijn de ruïnes van Pompeï. 

Pas in 1748 werden de eerste opgravingen gedaan, 

waardoor het één van de best bewaarde Romeinse 

steden is.

Dag 3-4: Napels - Capri

U bereikt Capri vanaf de haven van Napels per 

draagvleugelboot in ca. 45 minuten. Capri is een 

wonderschoon eiland en staat ook wel bekend als het 

‘jetset eiland’. U vindt hier kalkachtige rotsen, steile 

kusten, mooie baaien en schilderachtige plaatsjes. 

Het mondaine eiland biedt exquise restaurants en 

chique boetieks. Maak ook een boottochtje naar de 

Grotta Azzura. U verblijft 2 nachten in Hotel Villa 

Blu Capri in Anacapri. Een beschrijving van deze 

accommodatie vindt u op blz. 49.

Dag 5: Napels - Amal

Vandaag verlaat u het eiland Capri per ferry en via 

Sorrento wordt u naar het plaatsje Amalfi, ongeveer 

35 km ten zuiden van Sorrento gebracht. De weg 

voert langs de Amalfikust, een wondermooie 

kustlijn van wel honderd kilometer lang met 

zandstranden en prachtige rotsachtige baaien die in 

de blauwe zee spiegelen. U geniet van schitterende 

panoramische uitzichten en pastelkleurige dorpjes. 

U neemt uw intrek in het spectaculair op een klif 

gelegen Convento di Amalfi. U vindt een beschrijving 

van deze accommodatie op blz. 53.

Dag 6-7: Amal

Geniet van het verblijf in uw accommodatie. Maak 

een dagtochtje langs de Amalfikust, besprenkeld 

met plaatsjes met unieke stadsbeelden en machtige 

kerkgebouwen. Bezoek het plaatsje Amalfi met 

als meest opvallende bouwwerk de Arabisch-

Normandische ’Duomo’ met majestueuze trappen 

en bezoek het schitterend gelegen plaatsje Ravello.

Dag 8: Amal  - Napels - Amsterdam

Per privétransfer wordt u vandaag weer terug-

gebracht naar de luchthaven van Napels, alwaar u 

op het vliegtuig terug naar Amsterdam stapt.

Napels, Capri  Amal , 8-daagse priv reis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Tweepersoonskamer 2308 2826 2855 2334 

Hotels

Napels Grand Hotel Vesuvio 5*

Capri Hotel Villa Blu Capri 4*deluxe

Amalfi Convento di Amalfi 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Napels en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Luxe privétransfer tussen de accommodaties en (lucht)haven

• Taxi-transfer op Capri.

• Ferry van Napels-Capri en Capri-Sorrento.

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

in een Classic Kamer, 2 nachten in Capri in een Deluxe Kamer, 

3 nachten Amalfi in een Superior Kamer.

Combineer uw verblijf aan de Amalfikust met een aantal nachten op het jetset eiland Capri 

en in het bruisende Napoli

Privéreis  Amalfikust & Capri  ITALIË

Ischia

Capri

Sorrento

Amal�

Positano

Napels
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ITALIË  Sorrento  Privéreis

NAPELS & POMPEÏ

Napels

 Pompeï

Tijdens deze boeiende reis wordt u ondergedompeld 

in de fascinerende wereld van de wijnbouw, bereidt 

u een authentieke Napolitaanse pizza, gaat u op 

ontdekking door het bruisende Napels, bezoekt u 

de Romeinse stad Pompeï en wandelt u naar de top 

van de mysterieuze Vesuvius.

Dag 1: Amsterdam - Napels

U vliegt met Transavia van Amsterdam naar Napels. 

Na aankomst privétransfer naar Sorrento voor 5 

overnachtingen in het Grand Hotel Royal, waar de 

nadruk ligt op de verfijnde keuken en de warme 

gastvrijheid. Het hotel ligt op een benijdenswaardige 

locatie nabij het centrum en boven op een klif met 

adembenemend uitzicht op de baai van Napels 

en de Vesuvius. Een ideale uitvalsbasis voor een 

bezoek aan de talrijke bezienswaardigheden.

Dag 2: Sorrento - Napels

Na het ontbijt vertrek naar Napels voor het bakken 

van uw eigen pizza, het culinaire icoon van de 

stad. Pizza’s werden al bereid in 1889, toen de kok 

Raffaele Esposito een speciale pizza bereidde ter 

ere van Koningin Margherita van Italië. Onder het 

toeziend oog van een professionele lokale ‘pizzaiolo’ 

mengt en kneedt u uw eigen deeg en belegt u het 

met de beste lokale ingrediënten. De kookcursus 

vindt in de pizzeria plaats en duurt 3 uur. Na de 

lunch neemt de deskundige gids u mee door 

Napels om de historische bezienswaardigheden, 

de bruisende pleinen en de culturele hoogtepunten 

van de stad te ontdekken. De havenstad Napels 

heeft een rijke geschiedenis, veel kunst en cultuur, 

een wereldberoemde keuken en een eigen dialect. 

Tijdens een stadswandeling krijgt u een goed beeld 

van de Napolitanen van toen en nu. U ziet o.a. het 

koninklijk paleis van Napels (Palazzo Reale), de 

Galleria Umberto I, de kleurrijke Spaccanapoli-buurt 

en het Teatro di San Carlo, het oudste operagebouw 

in Italië. In de namiddag terugkeer naar Sorrento.

Dag 3: Pompe   Vesuvius

Pompeï ligt ca. 25 km ten zuiden van Napels en staat 

bekend als een van de best bewaarde Romeinse 

steden. In het jaar 79 werd de stad bedekt door as 

als gevolg van een uitbarsting van de Vesuvius. U 

gaat met een lokale gids op verkenning naar de plek 

van het meest beroemde archeologische erfgoed 

van Italië. U ziet het oude plein en het forum van 

de stad, de thermische baden, het bordeel van 

Pompeï, het Lupanare en de prachtige muurfresco’s 

in het Casa dei Vetti. Aansluitend rijdt u naar het 

wijndomein van Le Lune del Vesuvio, gevestigd 

op de flanken van de Vesuvius. De wijnboerderij 

produceert wijnen met de druiven uit de eigen 

wijngaarden. Na de wijndegustatie wordt een 

Napolitaanse lunch geserveerd. Vervolgens rijdt u 

naar de indrukwekkende krater van de Vesuvius. 

Het officiële begin van de wandelroute naar de 

krater ligt op 1000 meter (exclusief entree € 10,- 

p.p.). Vanaf de top van de Vesuvius kunt u in de 

krater kijken en u heeft een mooi uitzicht op Napels, 

Capri en de Golf van Napels.

Dag 4-5: Sorrento en omgeving

Geniet van het verblijf in uw accommodatie. Maak 

een boottochtje langs de Amalfikust naar b.v 

Positano en Amalfi, of een dagtocht per ferry naar 

het eiland Capri.

Dag 6: Sorrento -Amsterdam

Rond de middag privétransfer naar de luchthaven 

van Napels voor uw terugvlucht naar Amsterdam.

Napels  Pompe , 6-daagse priv reis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

Tweepersoonskamer 2517 2851 2820 2427 

Hotels

Sorrento Grand Hotel Royal 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Napels en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Luxe privétransfer tussen de accommodatie en luchthaven en

de genoemde excursies op dag 2 en 3.

• Privégids in Napels en Pompeï inclusief entreegelden

• Kookcursus, wijnproeverij en lunch op dag 2 en 3

• 5 overnachtingen o.b.v. logies/ontbijt in een Tweepersoons-

kamer. Stadszicht.

Combineer het pittoreske Sorrento met het bruisende Napoli, de Romeinse stad Pompeï en de indrukwekkende Vesuvius,

met een wijnproeverij en een kookcursus

IONISCHE 
ZEE

TYRREENSE
ZEE

 ADRIATISCHE
ZEE

Capri

Monopoli

Fasano

Vieste

Lecce

Napels

Bari

Torre Canne

Sorrento

VesuvioVesuvio

PompeiiPompeii
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Napels & Capri   ITALIË

Superior Kamer

GRAND HOTEL VESUVIO
CULINAIR | HERITAGE

VILLA BLU CAPRI
BOUTIQUE | WELLNESS

� � � � �    � � � �  DELUXE

Grand Hotel Vesuvio is een klassiek hotel uit de 19e eeuw in de schaduw van 

de Vesuvius en in het centrum van Napels. Door de uitstekende ligging met 

zicht over de Golf van Napels is het hotel tevens een goede uitvalsbasis om 

het fascinerende Napels te ontdekken of voor een combinatiereis met het 

eiland Capri en de Amalfikust. Op loopafstand van elegante winkels en vele 

bezienswaardigheden. De luchthaven ligt op ca. 10 km.

FACILITEITEN
Majestueuze hal met cocktaillounge. De Echia Club is een intieme Spa in 

Romeinse stijl met fitnessruimte, stoombad, jacuzzi, hydromassagepool en 

sauna. Het fine dining restaurant Caruso Roof Garden op de 9e verdieping biedt 

een prachtig panorama over de Vesuvio en de baai van Napels. Het restaurant 

is een eerbetoon aan Enrico Caurso, de muzikale legende die niet alleen van 

Vesuvio zijn Napolitaanse thuis maakte, maar vooral ook vanwege zijn grote 

culinaire passie. De trendy Sky Lounge & Cocktail Bar op de 10e verdieping biedt 

een schitterend uitzicht over de legendarische baai.

ACCOMMODATIE
De 160 kamers zijn klassiek-elegant ingericht met airconditioning, telefoon, 

flatscreen-tv, kluisje en minibar. Marmeren badkamer met douche/bad. 

Classic Kamer andzicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): met zicht over de stad.

Deluxe Kamer eezicht: met zithoek. Badkamer met douche. Keuze uit een 

slaapkamer met queensizebed of een kingsizebed (toeslag).

unior Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer en zeezicht. 

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

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

de luchthaven.

Kamert pe apr jun aug okt

Classic Kamer Landzicht 670 683 698 674

Deluxe Kamer Zeezicht 745 730 772 736

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

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

Het kleinschalige Villa Blu Capri ligt in het hart van Anacapri, het populairste 

deel van Capri, in een wirwar van straatjes met leuke bars, restaurants en 

ambachtwinkels. Het hotel is ontworpen in mediterrane stijl met witte muren en 

terrassen met druivenranken en geurige bloemen. Het interieur is modern met 

elegant designmeubilair. Op ca. 20 autominuten van de haven van Capri.

FACILITEITEN
Fraai zwembad met jacuzzi, zonneterrassen, ligbedden, poolbar en parasols.

Stoombad, sauna en fitnessruimte (inclusief). Het Capriccio restaurant biedt een 

uitgebreid ontbijtbuffet en al fresco dining met Italiaanse specialiteiten en verse 

lokale producten. De Blue Lounge voor drankjes en cocktails. De Blue Bar aan 

het zwembad biedt een brede selectie snacks. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 27 elegante kamers die in perfecte harmonie van 

modern design en hoogwaardige materialen zijn ingericht. Fraaie badkamer in 

exclusief design en kleurrijke mozaïeken.

Deluxe Kamer (ca. 23 m², max. 2 pers.): elegant en smaakvol ingericht in warme 

kleuren en gelegen aan de pittoreske steegjes van Anacapri.

Superior Kamer (ca. 25 m²): charmante kamer met een kingsizebed, elegant 

meubilair en ingericht in warme kleuren. Uitzicht op de karakteristieke steegjes 

van Anacapri of de mooie pergola. Badkamer met jacuzzibad. Ook boekbaar met 

balkon.

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

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

de luchthaven en ferry/taxi-transfer naar/in Capri v.v.

Kamert pe apr jun aug okt

Deluxe Kamer 875 1017 985 821

Superior Kamer 900 1053 1022 847

Superior Kamer Balkon 938 1079 1053 885

Voor actuele prijzen van alle kamertypen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor 

reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/grand-hotel-vesuvio/napels/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Grand-Hotel-Vesuvio
https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/melia-villa-capri/capri/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Hotel-Villa-Blu-Capri
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 ITALIË  Zuid-Italiaanse Kust  Capri

CAPRI PALACE JUMEIRAH
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

 Suite Capritouch

Elegant tophotel van internationale allure met mediterrane flair. Gebouwd in de 

stijl van een 17e-eeuws Italiaans paleis met een unieke ligging in het idyllische 

stadje Anacapri. Capri Palace biedt een adembenemend uitzicht over de baai 

van Napels en de eilanden Ischia en Procida. U wordt geïnspireerd door kunst, 

culinair verrast en verwend door de persoonlijke service. Piazza di Anacapri met 

elegante boetieks ligt direct naast het hotel. De overtocht vanuit de haven van 

Napels naar Capri duurt ca. 45 minuten. De luchthaven ligt op ca.10 km van de 

haven. Het centrum van Capri ligt op ca. 2 km.

FACILITEITEN
Lobby met pianobar, diverse lounges met schilderijen uit de privécollectie van 

de eigenaren en boetieks. Het uitstekende L Olivo restaurant, bekroond met 2 

Michelinsterren, serveert mediterrane specialiteiten. Wijnkelder met exquise 

wijnselectie. In de schaduwrijke tuin ligt een (verwarmd) zwembad omgeven 

door zonneterrassen en het trendy restaurant Ragu voor lunch en diner. Riant 

Spacenter ‘Capri Beauty Farm’ met 20 behandelkamers, gesitueerd in een 

aparte vleugel van het hotel. Een breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen, 

(thalasso-) therapieën en ‘Leg School Treatments’. Kapsalon en fitnessruimte. 

Beachclub met zonneplateau en Michellinsterren-restaurant voor lunch en 3x 

per week diner (ligt op 3 km, gratis shuttleservice). Verder beschikt het hotel 

over een luxe zeiljacht en motorboot. Tevens kooklessen mogelijk.  

ACCOMMODATIE
De 69 kamers en suites zijn modern en elegant ingericht met airconditioning, 

telefoon, flatscreen-tv en minibar. Badkamer met bad of aparte douche. Balkon 

of terras. Maximale kamerbezetting 3 personen, tenzij anders aangegeven. 

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): met tuin-/bergzicht (zonder balkon) of 

zeezijde met balkon of terras.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): als de Classic Kamer maar ruimer.

Deluxe Kamer (ca. 35 m²): met tuinzicht, zeezijde of privézwembad in de tuin.

unior Suite (ca. 40 m²): in open plan met zithoek. Met patio of terras en tuinzicht.   

Ook boekbaar met zijdelings zeezicht.

Star unior Suite (ca. 45 m²): elegante junior suite ter ere van twee stijliconen, 

Audrey Hepburn en Isabelle Adjani. Terras met panoramisch uitzicht over zee.

Suite met priv z embad (ca. 50 m²): voorzien van riante woon- en slaapkamer, 

en 2 badkamers. De wanden zijn gedecoreerd met olieverfschilderijen 

geïnspireerd op het werk van een kunstenaar, waaronder de beroemde Campbell 

Soup van Andy Warhol. Terras en tuin met verwarmd privézwembad.

Art Suite (ca. 50 m²): riante woonkamer met werken van een beroemde 

kunstenaar. Aparte slaapkamer en strak vormgegeven badkamer met dubbele 

wastafels, bad en separate douche. Terras met schitterend uitzicht over zee.  Tot 

de Art Suites behoren Suite Kandinsky, Mir  en Mondriaan. 

Suite Capritouch (ca. 50 m²): ingericht in zachte kleuren en mediterrane 

stijl, verrijkt met Loro Piana stoffen. Wit en blauw met de hand beschilderde 

keramische vloer, aparte woon- en slaapkamer gescheiden door zuilen, bogen 

en gewelfde plafonds. Badkamer in minimalistisch design met bad en separate 

douche. Panoramisch terras met uitzicht op de zee.

Monroe Suite (ca. 80 m²): in minimalistische stijl ingericht. De muren zijn 

versierd met foto’s van Marylin Monroe. Riante woonkamer, aparte slaapkamer, 

inloopkast en fraaie marmeren badkamer. Terras met uitzicht over zee.

Callas Suite (ca. 80 m²): ruime suite vol met licht gewijd aan de beroemde sopraan 

Maria Callas. Woonkamer en aparte slaapkamer, inloopkast en 2 marmeren 

badkamers waarvan een met signature bad en een met grote regendouche. Een 

terras van ca. 50 m², plungepool met hydromassage en schitterend uitzicht. 

Acropolis Penthouse Suite (ca. 75 m²): elegante suite op de bovenste verdieping 

met zeezicht, woon- en slaapkamer, 2 badkamers en fraai panoramaterras en 

een ongeëvenaard uitzicht.

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

naar Napels, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer in Napels, ferry naar Capri en 

shuttleservice op Capri door het hotel v.v.

Kamert pe  apr jun aug okt

Classic Kamer Tuinzicht  1610 2221 2320 1547

Superior Kamer Tuinzicht 1928 2386 2482 1862

Classic Kamer Zeezijde  2084 2548 2647 2021

Deluxe Kamer Zeezijde 3188 4351 4450 3122

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/capri-palace/capri/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Capri-Palace-Jumeirah


51 - SILVERJET VAKANTIES

Sorrento  Zuid-Italiaanse Kust  ITALI

GRAND HOTEL ROYAL
CITY | CULINAIR | HERITAGE 

� � � � �   

Kamer Zeezicht 

Grand Hotel Royal, onderdeel van Alberghi Storici d’Italia (historische hotels in 

Italië), is een stijlvol vijfsterrenhotel in het centrum van Sorrento. Gelegen hoog 

boven de zee op een schitterende locatie met uitzicht op de Golf van Napels en de 

Vesuvius en omgeven door een groot park met exotische planten, sinaasappel- 

en citroenbomen. Gebouwd in 1898, was dit hét hotel voor de aristocratie die 

uit heel Europa toestroomde om te genieten van de grote gala-avonden op het 

spectaculaire terras. Het hotel werd in 1980 in volle glorie hersteld maar heeft 

niets van de 19e-eeuwse charme verloren. De service en het welzijn van de 

gasten staan hoog aangeschreven. Door de populariteit van dit hotel is het aan 

te raden tijdig te boeken. Het hotel ligt op vijf minuten lopen van de Piazza Tasso, 

het centrale plein van Sorrento. De luchthaven van Napels ligt op ca. 53 km.

FACILITEITEN
De elegante lobby is voorzien van een houten paneelbureau met een gegraveerde 

afbeelding van de haven van Sorrento, terwijl een aangename leeshoek met 

kamerhoge ramen uitzicht biedt op de lommerrijke tuin. Piano- en livemuziek 

tijdens de zomermaanden. Het zwembad ligt in de schaduw van palm- en 

citrusbomen en het terras biedt een mooi uitzicht op zee. Het wellnesscenter 

La Villetta beschikt over moderne behandelkamers. De fitnessruimte met 

Technogym  apparatuur biedt alles voor een perfecte training. Vanuit de 

tuin brengt een lift u naar het zwembadplatform met ligbedden en parasols. 

De snackbar La Marine bevindt zich op de privépier en is een geweldige plek 

om te genieten van een koel drankje of een smakelijke snack in de middag. 

In de Caprice Bar afternoon tea of een aperitivo op het klifterras met uitzicht 

op zee. Restaurant Le Relais & I Glicini met zijn stijlvolle sfeer biedt een 

verscheidenheid aan lokale en internationale gerechten. Even onmisbaar is het 

à la carte restaurant La Terrasse Royal met een adembenemend uitzicht en 

uitstekende keuken. 

ACCOMMODATIE
De 101 elegante kamers en suites zijn aantrekkelijk ingericht met handgemaakt 

houten meubilair, witte marmeren vloeren en eigentijdse sofa’s in mediterrane 

stijl in de kleuren blauw en rood. Voorzien van koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, 

hoofdkussenservice, flatscreen-tv en airconditioning. Marmeren badkamer met 

douche/bad met toiletartikelen van het bekende Italiaanse merk Etro.

T eepersoonskamer Stadszicht (ca. 24-31 m², max. 2 pers.): modern ingericht, 

voorzien van handbeschilderde betegelde vloeren en gordijnen in pasteltinten. 

Badkamer met bad/douche. Balkon met stadszicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Superior unior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): stijlvol ingericht in open plan met 

exclusieve handbeschilderde tegels en gordijnen in pastelkleuren. Voorzien van 

een kingsizebed of 2 aparte bedden. Balkon met stadszicht. 

uxur  Suite (ca. 50-55 m², max. 3 pers.): schitterend suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Groot balkon met geweldig uitzicht over zee.

Ro al Suite (ca. 60 m², max. 3 pers): ruim ingerichte suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Groot balkon met een jacuzzi en uitzicht over de zee.

Imperial Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): zeer fraai gerenoveerde en ruim 

ingerichte suite met aparte woon- en slaapkamer. Groot balkon met terras van 

ca. 45 m². Gesitueerd op de hogere verdiepingen met panoramisch uitzicht.

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

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

naar de luchthaven.

Kamert pe apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Stadszicht  993 1307 1412 1024

Tweepersoonskamer Zeezicht 1251 1559 1664 1282

Superior Junior Suite 1392 1678 1791 1423

Extra: gratis enkele reis transfer luchthaven Napels, 1x gratis diner (3 gangen diner excl. drankjes) in 

restaurant I Glicini & Terrazza Royal voor 2 personen. Chocolade en mousserende wijn bij aankomst 

op de kamer bij min. 5 nachten verblijf in (Junior) Suite.

Gratis nachten: 4=3 bij verblijf van 01/04/22 t/m 29/04/22 en van 19/10/22 t/m 31/10/22; 5=4 bij 

verblijf van 01/04/22 t/m 20/05/22 en van 30/09/22 t/m 31/10/22.

Hone moon: chocolade, mousserende wijn en bloemen bij aankomst op de kamer. 1x gratis 3-gan-

gen diner in het restaurant I Glicini & Terrazza Royal (excl. drankjes).

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/grand-hotel-royal/sorrento-amalfikust/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Grand-Hotel-Royal
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 ITALIË  Zuid-Italiaanse Kust  Amalfi

SANTA CATERINA HOTEL
CULINAIR | HERITAGE 

� � � � �   

 Kamer Zeezicht

Elegant hotel met een spectaculaire ligging tegen de hellingen van de 

schitterende Amalfitaanse kust. Het uit 1880 daterende landhuis werd gebouwd 

door Guiseppe Gambardella en in 1904 uitgebreid en verbouwd tot een luxueus 

hotel. De romantische ligging en architectuur creëren een vloeiende overgang 

van het lichte en sfeervolle interieur naar de omliggende tuinen, de citroen- 

en sinaasappelboomgaarden en de baai van Salerno.  Het hotel wordt sedert 

vier generaties beheerd door dezelfde familie, waardoor een lange traditie is 

ontstaan van zorg voor het comfort en tevredenheid van de gasten.  Het centrum 

van Amalfi ligt op ca. 800 m (shuttleservice). Positano ligt op ca. 30 minuten 

rijden langs een van de meest indrukwekkende kustroutes ter wereld. Ravello 

ligt op ca. 20 autominuten en de luchthaven van Napels op ca. 64 km afstand.

FACILITEITEN
Het koele, witte interieur wordt opgefleurd door traditionele tegels en kleurrijke 

stoffen. De terrasvormige tuinen zijn beplant met exotische mediterrane 

planten en bomen. Een lift duikt duizelingwekkend langs de klif naar een reeks 

terrassen en zwembadplatforms gebouwd over de rotsen waar ligbedden zijn 

geplaatst onder grote witte parasols. Er is een verwarmd zoutwaterzwembad, 

een kleine fitnessruimte, een moderne poolbar en direct toegang tot de zee. 

Men kan ook per boot bij het hotel arriveren. Lounge met pianobar, panoramisch 

terras en boetiek. Spacenter met sauna en stoombad. Biedt een breed aanbod 

aan schoonheidsbehandelingen. Chef-kok Giuseppe Stanzione heeft de leiding 

over het gastronomische Glicine-restaurant. Hij heeft vele onderscheidingen 

(waaronder een Michelin-ster) ontvangen voor zijn creatieve interpretatie van 

zowel lokale gerechten als mediterrane gerechten. Het romantische terras met 

uitzicht op Amalfi en de zee is een perfecte plek om te proeven van ‘tagliatelline’ 

van inktvis op smaak gebracht met avocado en gezouten citroenen en verse 

desserts. Het Ristorante al Mare met zijn menu van pasta, salades, gegrilde vis 

en pizza uit de houtoven is een mooie plek voor een lunch of een ontspannen 

diner.  

ACCOMMODATIE
Het hotel bestaat uit een hoofdgebouw en de Garden Wing. De 54 elegante 

kamers en suites zijn voorzien van originele kunstwerken en meubilair. 

Elk met een eigen karakter in overwegend witte tinten met lichte stoffen en 

vloeren gedecoreerd in kleurrijke keramiekmotieven uit Vietri. Voorzien van 

airconditioning, schrijftafel, telefoon, flatscreen-tv, minibar en kluisje. Volledig 

ingerichte badkamer met bad of douche.

Kamer ijdelings eezicht (ca. 25 m², max. 2 pers.): slaapkamer met een 

queensizebed of 2 aparte bedden. Frans balkon.

Executive Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruimer met een kingsizebed of 2 

aparte bedden. Balkon met gedeeltelijk uitzicht op zee.

Kamer eezicht (ca. 32 m², max. 2 pers.): slaapkamer met queensizebed en 

balkon met frontaal zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 32 m², max. 3 pers.): ruim en elegant ingericht. Badkamer 

met jacuzzibad en aparte douche.

unior Suite (ca. 35 m², max. 2 pers.): kingsizebed. Balkon met frontaal zeezicht 

Executive unior Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): in open plan met zithoek, 

kingsizebed. Ruime badkamer. Balkon of terras met frontaal zeezicht.

Suite (ca. 45 m², max. 2 pers.): voorzien van aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed. Sommige in duplex. Badkamer met signature bad. Balkon of terras 

met tuin- en/of zeezicht.

Special Suites (ca. 45 m², max. 2 pers.): dit zijn unieke suites met veel privacy en 

gelegen in een romantische omgeving, ideaal voor honeymooners. Voorzien van 

een slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met jacuzzibad en betegeld met 

kleurrijk keramiek. Balkon en frontaal zeezicht of gelegen in de tuin.

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

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

de luchthaven.

Kamert pe apr jun aug okt

Kamer Zijdelings Zeezicht 1230 1880 2106 1180

Executive Kamer 1508 3092 3408 1366

Hone moon: Fles mousserende wijn en bloemen.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor halfpensi-

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/santa-caterina/sorrento-amalfikust/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Santa-Caterina
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 Kamer Zeezicht

Amalfi  Zuid-Italiaanse Kust  ITALIË

GRAND HOTEL CONVENTO DI AMALFI
CULINAIR | HERITAGE | HIDEAWAY

� � � � �   

Junior Suite Terrace

Grand Hotel Convento Di Amalfi is gevestigd in een gerenoveerd 12e-eeuws 

klooster. Hoog gelegen tegen de rotsen bij de kust van Amalfi biedt het hotel 

een spectaculair uitzicht op zee. Het combineert op harmonieuze wijze modern 

comfort met het historische verleden. Tot het klooster behoren een 13e-eeuwse 

Normandisch-Arabische abdij, de ‘Loggia’ en de ‘Passeggiata dei Monaci’, waar 

een mooie wandeling uitzicht biedt op de kustlijn. Het hotel behoort tot een van 

de belangrijkste monumenten van de Amalfitaanse kust. De schoonheid van het 

voormalige klooster is al lange tijd een bron van inspiratie voor schilders en 

fotografen. Ca. 10 minuten lopen van het historische stadscentrum en de haven 

van Amalfi (gratis shuttleservice). De luchthaven van Napels ligt op ca. 64 km. 

Positano ligt op ca. 30 autominuten. In de zomermaanden is er ook een directe 

ferryverbinding met Capri vanuit de haven van Amalfi.

FACILITEITEN
De receptie bevindt zich op de 5e verdieping en is bereikbaar per lift. Kleine 

infinity pool, die omgeven wordt door een zonnedek, ligstoelen, parasols en 

poolbar. Bootservice (inclusief) naar een zandbaai op 5 minuten vaarafstand 

(seizoengebonden, ligstoelen en parasols inclusief). Het restaurant Dei 

Cappuccini bevindt zich op de 5e verdieping. Spectaculair terras met uitzicht 

over de kustlijn. De keuken is gespecialiseerd in mediterrane gerechten 

met verse ingrediënten van de hoogste kwaliteit. De bar heeft tevens een 

panoramisch terras met uitzicht op Amalfi en de kust. U kunt daar terecht 

voor een uitgebreide selectie cocktails en theesoorten. Klein wellnesscenter 

voor schoonheidsbehandelingen en massages. Sauna en stoombad zijn inclusief. 

Parkeergelegenheid (tegen betaling), fitnessruimte en boetiek.

ACCOMMODATIE
Alle 53 kamers en suites hebben een panoramisch uitzicht op de Amalfikust en 

zijn voorzien van terracotta vloeren, flatscreen-tv, minibar, thee-/koffiefaciliteiten 

en airconditioning. Badkamer met douche of bad/douche. Door het historische 

karakter van het hotel verschillen de kamers onderling in grootte en design. 

Daar waar aangegeven met balkon.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): ingericht in moderne stijl. 

Deluxe Kamer (ca. 25 m², max. 3 pers.): slaapkamer met queensizebed of 2 

bedden. Badkamer met douche of bad. Sommige kamers met balkon. 

unior Suite (ca. 26-35 m², max. 2 pers.): modern ingericht en open plan woon-/

slaapkamer met zithoek. 

unior Suite Terrace (ca. 35 m², max. 3 pers.): hoog gelegen met open plan 

woon-/slaapkamer met kingsizebed of 2 aparte bedden. Een riant houten terras 

met jacuzzi, ligbedden, parasols en een schitterend uitzicht op de Amalfikust.

Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): met stijlvol meubilair en aparte woon- en 

slaapkamer met kingsize of queensizebed. Uitzicht op de binnentuin of de zee.

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

slaapkamer en groot terras of balkon. Schitterend uitzicht over zee. 

Hermitage Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): schitterend gelegen suite met een 

panoramisch uitzicht, te bereiken via 65 treden. Woon-/slaapkamer in open plan 

met een queensizebed. Riant terras met ligbedden, parasols en jacuzzi. 

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

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

de luchthaven.

Kamert pe apr jun aug okt

Superior Kamer 1218 1705 1815 1095

Deluxe Kamer 1438 2189 2298 1264

Junior Suite 1504 2277 2386 1306

Junior Suite Terrace 1756 2582 2691 1587

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/22 t/m 29/05/22 en van 03/10/22 t/m 23/10/22; 7=6 bij 

verblijf van 30/05/22 t/m 02/10/22; 4=3 bij verblijf van 24/10/22 t/m 31/10/22.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 22/04/22 t/m 29/05/22 en van 03/10/22 t/m 23/10/22 indien 

45 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 01/04/22 t/m 21/04/22 en van 24/10/22 t/m 

31/10/22 indien 45 dagen voor aankomst geboekt; 5% bij min 3 nachten verblijf van 30/05/22 t/m 

02/10/22 indien 90 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor halfpensi-

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/grand-hotel-convento-di-amalfi/sorrento-amalfikust/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Grand-Hotel-Convento-di-Amalfi
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SARDINIË

Autohuur 

Voor de hotels langs de Costa Smeralda staat uw 

huurauto klaar op de luchthaven van Olbia, terwijl 

wij voor de accommodatie in het zuiden Cagliari als 

aanvlieghaven gebruiken.

Sardinië, op slechts 12 kilometer afstand van het 

Franse Corsica, is overwegend heuvelachtig en 

soms bergachtig. Dolfijnen en kleine walvissen 

komen voor ten noordwesten van Sardinië en in de 

straat van Bonifacio tussen Sardinië en Corsica. In 

het noorden van het eiland lijken de door de wind 

gevormde rotsformaties en steensculpturen op 

kathedralen in de woestijn. 

De Costa Smeralda in het noordoosten is favoriet bij 

de internationale jetset. Aan deze kust selecteerden 

wij het karaktervolle Villa del Golfo Lifestyle Hotel 

met een excellente service. Uitstekende keuzes 

zijn ook het aantrekkelijke L’ea Bianca Luxury 

Resort nabij Porto Cervo gelegen op een mooie 

locatie en het Grand Hotel Poltu Quatu, gebouwd 

als een traditioneel Sardijns dorp in Moorse stijl. 

Het fraaie boutique hotel Petra Bianca biedt een 

spectaculair uitzicht over de smaragdgroene baai 

van Cala di Volpe. Nabij L’ea Bianca en Petra Bianca 

ligt de beroemde Pevero Golf Club, Deze 18-holes 

golfbaan ontworpen door Robert Trent Jones is een 

van de mooiste golfbanen van Europa vanwege het 

indrukwekkende panorama. 

Wilt u Noord- en Zuid-Sardinië combineren of het 

strand met het heuvelachtige binnenland? Dan 

raden wij u het kunstzinnige Su Gologone Experience  

Hotel aan met een schitterende ligging aan de voet 

van de machtige bergketen Supramonte, omringd 

door de wijngaarden van de beroemde Cannonau. 

Zie onze website voor een uitgebreide omschrijving.

Het aantrekkelijke hotel Cala Cuncheddi heeft een 

unieke ligging direct aan zee. Het hotel ligt in een 

natuurlijk en ruig landschap in een mediterrane tuin 

in het zuidoosten van de hoofdstad Olbia. U kunt 

hier genieten van een rustige vakantie.

Ten noorden van Cagliari ligt het Falkensteiner 

Capo Boi. Het is een sfeervol hotel gelegen aan 

een schitterende baai met kristalhelder water en 

uitermate geschikt voor gezinnen met kinderen. 

De ongerepte natuur en witte zandstranden in dit 

gedeelte van Sardinië zijn spectaculair. Het hotel 

ligt nabij het voormalige vissersdorpje Villasimius 

op een van de mooiste plekjes van de Middellandse 

Zee. 

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

Dagtemperatuur in °C 11 12 13 16 20 24 26 27 24 20 15 12

Watertemperatuur in C 14 13 14 16 17 21 24 24 23 21 18 16

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

Dagen met enige neerslag  8  8  7  6  4  2  1  1  4  6  8  8

Het lijkt wel of de natuur op het eiland Sardinië haar fantasie de vrije loop heeft gelaten met als resultaat betoverend mooie, 

vaak woeste landschappen, maagdelijke zandstranden, geïsoleerde dorpjes in het gebergte en een smaragdblauwe zee.

Corsica
(Frankrijk)

Olbia

Palau

Cagliari

Porto CervoCannigione

Nuoro

Oliena

San Pantaleo

Capo Boi

Villa del Golfo

      Cala
Cuncheddi

Poltu Quatu
L’ea Bianca

Falkensteiner
Capo Boi

 Petra
Bianca
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Cannigione | Sardinië | ITALIË

VILLA DEL GOLFO LIFESTYLE RESORT
BOUTIQUE | CULINAIR 

� � � �  DELUXE

  

 Suite

Het stij lvolle Villa del Golfo is opgezet in Sardij nse stij l, bestaat uit meerdere 

gebouwen met loggia’s en terrassen en biedt een adembenemend uitzicht op 

zee. Het hotel is hoger gelegen, ca. 100 m van zee gescheiden door een weg 

op ca. 1 km van het zandstrand Barca Bruciata. Een sfeervol boutiquehotel met 

uitstekende service en een fantastische cuisine. Het dorpje Cannigione, met 

restaurantjes en gezellige winkeltjes ligt op ca. 800 m. De luchthaven Olbia ligt 

op ca. 30 km en de prestigieuze 18-holes Pevero golfbaan op ca. 15 km afstand. 

FACILITEITEN
Lounge, zithoek, boetiek en bar. Een panoramisch gelegen (verwarmd) 

zeewaterzwembad, ligbedden, parasols en badhanddoeken. Het hotel beschikt 

over een ponton in zee met ligstoelen en parasols op ca. 100 m afstand (ca. € 15 

p/d). Het Armonia Beauty Center biedt een selectie massages aan in de kamer.  

Het Beauty Center heeft een klein binnenzwembad en fi tnessruimte (inclusief). 

Het gourmetrestaurant Miraluna staat bekend om zij n grillspecialiteiten 

en zij n heerlij ke mediterrane keuken. Tevens uitgebreid ontbij tbuff et met 

verse producten van het eigen landgoed. Het hotel beschikt verder nog 

over 2 restaurants die bereikbaar zij n met de gratis hotelshuttle: het trendy 

Cutter Lounge (op ca. 500 m) voor à la carte menu met verfrissende salades, 

gastronomische pizza’s en lokale gerechten op het unieke terras aan zee; 

voor lunch en diner. Het Farmhouse la Colti (op ca. 4 km) met romantische 

binnentuin, serveert een traditioneel Sardij ns menu bereid met producten van 

de eigen boerderij ; geopend voor diner. Indien u boekt op basis van halfpension 

heeft u een keuze uit deze restaurants. Met het luxe privézeiljacht van het 

hotel kunt u schitterende excursies maken naar o.a. de Maddalena-archipel 

(tegen betaling). Een motorboot van het hotel AriaBona  is beschikbaar voor 

exclusieve dagtochten naar het nationale park van Tavolara en Molara of naar 

Bonifacio in Corsica. Verder fi etsverhuur, wij nproeverij en en kooklessen. Gratis 

shuttleservice naar het zandstrand Barca Bruciata.

ACCOMMODATIE
De 56 kamers en suites zij n elegant ingericht. Voorzien van kingsizebed of 2 

aparte bedden, fl atscreen-tv, minibar, kluisje, koffi  e-/theezetfaciliteiten en 

airconditioning. Badkamer met bad en/of douche. Het hotel bestaat uit een 

hoofdgebouw en villa’s die verspreid liggen op de heuvel. De meeste kamers 

bieden panoramisch uitzicht over de baai en beschikken over een groot balkon 

of terras. Buggyservice aanwezig. Kinderen zij n welkom vanaf 10 jaar; in de 

Luxury Suite vanaf 12 jaar. 

Charming Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegant ingericht met warme kleuren. 

Balkon of terras met ligbedden en tuin-/zeezicht. 

Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met aparte woon- en slaapkamer 

en sofabank. Badkamer met douche. Groot balkon van ca. 15 m² met ligbedden 

en zithoek. Schitterend uitzicht over zee.

Superior Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer, 

hydromassagedouche en groot terras (ca. 20 m²) met tuin en privézwembad.

Luxury Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): in een apart gedeelte van het resort met 

veel privacy. Hoog gelegen met schitterend uitzicht. Aparte woon- en slaapkamer. 

Badkamer met bad of douche. Groot terras (ca. 50 m²) met ligbedden, zithoek en 

privézwembad. De Luxury Suite ligt op ca. 150 m afstand van het hotel.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van en 

naar Olbia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamert pe    mei jun aug sep

Charming Kamer   1616 1855 2171 1673

Suite   1973 2337 2682 2038

Superior Suite  2396 2754 3249 2458

Luxury Suite  2931 3229 3752 3013

Honeymoon: mousserende wij n en gebak bij  aankomst in de kamer.  

Vroegboekkorting: 15% bij  verblij f van 07/05/22 t/m 26/06/22 en van 12/09/22 t/m 01/10/22 indien 

geboekt voor 28/02/22. 10% bij  verblij f van 27/06/22 t/m 11/09/22 indien geboekt voor 28/02/22.

elkomstattentie: welkomstdrankje en fl es wij n bij  aankomst op de kamer.

Voor actuele prij zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor halfpensi-

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

Note: Het hotel is geopend van 7 mei t/m 1 oktober 2022.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/villa-del-golfo-lifestyle-resort/sardinie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Villa-del-Golfo-Lifestyle-Resort
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Baja Sardinia | Sardinië | ITALIË

 L’EA BIANCA LUXURY RESORT
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

� � � � �   

Junior Suite  

Dit aantrekkelij ke boutiquehotel, gelegen aan de geliefde Costa Smeralda, 

is gesitueerd op een rustige locatie in een heerlij ke groene tuin en biedt een 

fantastisch uitzicht over de baai van Cala dei Ginepri. Het idyllische terras is de 

perfecte plek voor een romantisch diner. Het hotel onderscheidt zich door zij n 

persoonlij ke karakter, service en exclusiviteit. Het mondaine havenplaatsje Porto 

Cervo en de exclusieve 18-holes Pevero golfclub liggen op ca. 7 km (korting op 

de greenfees). De luchthaven Olbia ligt op ca. 32 km. 

FACILITEITEN
Het hotel ligt op een domein van 8 ha. In de fraaie tuin bevindt zich een zwembad 

omringd door zonneterrassen, ligstoelen en parasols. De poolbar serveert 

drankjes, snacks, smoothies en fruitcocktails. De mooie zandbaai grenst 

direct aan het hotel (ligstoelen en parasols inclusief). U verblij ft op basis van 

halfpension. In het fi ne dining restaurant Lunaria worden à la carte gerechten 

geserveerd, vergezeld van uitstekende wij nen uit de eigen wij nkelder. Hier 

geniet u van de fij ne Italiaanse keuken met de beste ingrediënten. Geopend voor 

diner zowel binnen als buiten op het terras. Tevens een uitgebreid ontbij tbuff et 

met verse producten. Op verzoek kunt u ook genieten van een romantisch diner 

bij  kaarslicht met uitzicht over het strand van Cala dei Ginepri. Trendy beachclub 

& lounge voor lunch en diner (seizoensgebonden) Klein wellnesscenter met 

sauna, diverse schoonheidsbehandelingen (tegen betaling) en fi tnessruimte. 

Gedurende de avond livemuziek.

ACCOMMODATIE
De 31 ruime kamers en suites zij n elegant en in moderne stij l ingericht. Voorzien 

van kingsizebed of 2 aparte bedden, zithoek, airconditioning, kluisje, minibar, 

schrij ftafel en fl atscreen-tv. Fraaie badkamer met luxe badproducten. Balkon of 

terras. Kamerbezetting 2 volwassenen en 1 kind. 

Superior Kamer (ca. 28 m²): balkon met zeezicht. Badkamer met douche of bad.

Deluxe Kamer (ca. 30 m²): badkamer met jacuzzibad en aparte douche. Balkon 

met zeezicht.

Garden Deluxe Kamer (ca. 30 m²): voorzien van terras en privétuin. Directe 

toegang tot het zwembad. Riante badkamer met jacuzzibad en regendouche.

Junior Suite (ca. 35 m²): in open plan met zithoek. Badkamer met jacuzzibad of 

regendouche. Balkon met zithoek en uitzicht op zee. 

Suite (ca 66 m², max. 4 pers.): woonkamer en aparte zithoek met sofabed. 

Slaapkamer en 2 badkamers waarvan 1 met jacuzzibad. Terras met ligstoelen, 

privétuin en direct toegang tot het zwembad. 

Het hotel beschikt tevens over 5 unieke Villa s die achter het hotel tegen een 

heuvel liggen. Voorzien van 2 of 3 slaapkamers, keuken, diverse terrassen met 

ligbedden, parasols en schitterend uitzicht. Een perfecte keuze voor families. 

Villa Gardenia (ca. 67 m², max. 4 pers.): ligt verscholen tussen het groen. 

Verdeeld over 2 verdiepingen met grote woonkamer en 2 slaap- en badkamers.

Villa Iris (ca. 97 m², max. 6 pers.): deze villa is verdeeld over 3 verdiepingen. 

Ruime woonkamer met fl atscreen-tv, sofa en 3 slaap- en badkamers, waarvan 1 

slaapkamer op de begane grond met terras en 2 met balkon. 

Raadpleeg onze website voor een beschrij ving van de overige villa’s.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Olbia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamertype   apr jun aug okt

Superior Kamer     1856 1947 2736 1584

Deluxe Kamer   1948 2039 2875 1685

Garden Deluxe Kamer  2078 2235 3187 1817

Extra: 1x gratis massage per kamer en 20% korting op spabehandelingen bij  een minimaal verblij f 

van 7 nachten. Een fl es prosecco in de kamer, gratis transfers van/naar Olbia luchthaven en € 50,- 

Spa voucher per kamer bij  een verblij f van minimaal 7 nachten in een Junior Suite, Suite en Villa.

Gratis nachten: 7=6, 14=12 bij  verblij f van 01/04/22 t/m 31/10/22 in een kamer of suite. 14=13 bij  

verblij f van 01/04/22 t/m 31/10/22 in een villa.

Vroegboekkorting: 20% bij  verblij f van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 15% 

indien geboekt voor 30/04/22.

Honeymoon: Romantisch diner voor 2 personen incl. drankjes.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/lrea-bianca-luxury-resort/sardinie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Lea-Bianca-Luxury-Resort
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ITALIË  Sardinië  Poltu Quatu

GRAND HOTEL POLTU QUATU
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �   

Deluxe Kamer

Grand Hotel Poltu Quatu nestelt zich in een natuurlij ke inham van Marina 

dell’Orso. De naam van het hotel betekent ‘verborgen baai’ wat verwij st naar de 

jachthaven van Poltu Quatu, waar het hotel zich bevindt. Het heeft een unieke 

architectuur en is gebouwd als een traditioneel Sardij ns dorp in Moorse stij l. Al 

tij dens het ontbij t kunt u genieten van het schitterende uitzicht op het eiland La 

Maddalena. Naast het hotel ligt een promenade met boetieks, bars en diverse 

restaurants (seizoengebonden) en tevens de jachthaven waar u de boot kunt 

nemen naar de eilandengroep. De mondaine plaats Porto Cervo ligt op ca. 4 km. 

De 18-holes golfbaan Pevero Golf ligt op ca. 14 km en de luchthaven Olbia op 

ca. 35 km afstand.

FACILITEITEN
Mooie entree en aansluitend een royale loungebar met prachtig uitzicht 

over de baai met de vele plezierjachten. De twee verdiepingen tellende 

gebouwen zij n schilderachtig gegroepeerd om het mooie zwembad met kleine 

watervallen en het aparte kinderbad. Het moderne Spacenter heeft een breed 

aanbod innovatieve schoonheidsbehandelingen zoals massages, Ayurveda-

behandelingen en hot-stone massages. Voorts een fi tnessruimte, stoombad, 

sauna en een ontspanningsruimte met lichttherapie (inclusief). Het hotel 

biedt verschillende recreatieve en sportieve activiteiten als fi etsverhuur en 2 

tennisbanen (tegen betaling). In de nabij e omgeving een duikcenter, zeilschool 

en jachtverhuur (seizoengebonden). Het fi ne dining restaurant Maymon biedt 

culinaire gerechten mediterrane keuken met een fusion van lokale en oosterse 

smaken. Gasten kunnen hier genieten van een uitgebreid ontbij tbuff et en een 

romantisch diner bij  kaarslicht. Spectaculair uitzicht op zee en de jachthaven. 

Het Ishter restaurant bij  het zwembad biedt lichte lunches en salades. Het 

Tanit restaurant & bar biedt uitzicht over de haven en is gespecialiseerd in 

mediterrane cuisine en zeevruchten. Gratis shuttleservice naar het zandstrand 

op 10 autominuten (van mei tot medio september, ligstoelen en parasols incl.). 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 143 smaakvol ingerichte kamers en suites. 

Harmonieuze kleuren, terracotta vloeren en meubels in traditioneel 

Sardij nse stij l. Voorzien van fl atscreen-tv, kluisje, minibar en telefoon. 

Badkamer met bad/douche en balkon. Kamers met verbindingsdeur mogelij k.

Classic Kamer (ca. 18 m², max. 2 pers.): met uitzicht over de bergen.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 3 pers.): met uitzicht op het zwembad en tuin. 

De meeste Superior Kamers zij n gerenoveerd.

Premier Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers): in open plan met gecombineerde woon/

slaapkamer en uitzicht over de tuin of het zwembad.

Deluxe Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): balkon met uitzicht op de jachthaven.

Classic Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): met een aparte woon- en slaapkamer en 

2 badkamers. Terras met uitzicht op zee.

Executive Suite (ca. 100 m², max. 4 pers.): elegante suite met een aparte woon- 

en 2 slaap- en badkamers waarvan een met een hydromassagedouche. Groot 

terras met jacuzzi en schitterend uitzicht over de haven en de zee. 

Royal Suite (ca. 100 m², max. 4 pers.): deze ruime suite beschikt over een woon- 

en slaapkamer. In de woonkamer een eettafel en 2 sofa’s. 2 badkamers waarvan 

een met jacuzzibad. Twee grote terrassen met zeezicht.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van en 

naar Olbia. Luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamert pe   mei jun aug sep

Classic Kamer    1070 1292 2061 1122

Superior Kamer   1202 1475 2304 1253

Gratis nachten: 4=3 bij  verblij f van 29/04/22 t/m 23/06/22 en van 05/09/22 t/m 02/10/22.; 6=5 en 

12=10 bij  verblij f van 24/06/22 t/m 04/08/22 en van 21/08/22 t/m 04/09/22. Geldig voor Superior 

en Premium Kamer.

Vroegboekkorting: 25% bij  verblij f van 29/04/22 t/m 04/08/22 en van 21/08/22 t/m 02/10/22 indien 

geboekt voor 31/01/22; 20% indien geboekt voor 28/02/22 en 15% indien geboekt voor 31/03/22.

Voor actuele prij zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpensi-

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

Het hotel is geopend van 29 april t/m 2 oktober 2022.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/grand-hotel-poltu-quatu/sardinie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Grand-Hotel-Poltu-Quatu
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Sardinië | Cala di Volpe | ITALIË

HOTEL PETRA BIANCA
  BOUTIQUE | HIDEAWAY 

� � � �    DELUXE

Liscia Ruja strand 

Superior Kamer

Hotel Petra Bianca geniet een schitterende ligging in het noorden van Sardinië 

met de beroemde stranden van de Costa Smeralda binnen handbereik. Het uiterst 

fraaie boutique hotel biedt een spectaculair uitzicht over de smaragdgroene 

baai van Cala di Volpe en de Costa Smeralda. De bij zondere architectuur is 

harmonieus omgeven door de goed onderhouden tuinen. Het gebied is rij k aan 

mondaine badplaatsen die met name gedurende het hoogseizoen door nationale 

en internationale gasten druk bezocht worden. De beroemde Il Pevero Golf, een 

glooiende 18-holes golfbaan met een fantastische uitzicht over de baai, ligt op 

1,5 km (shuttleservice). Het op 7 km gelegen Porto Cervo is bekend om haar 

modieuze winkels, hippe clubs en bruisend nachtleven. Het hotel ligt op ca. 30 

km van de luchthaven Olbia.

FACILITEITEN
Mooie entree, receptie en aansluitend een royale loungebar. Een gevoel van 

ruimte overheerst door het gebruik van lichte tinten met sfeervolle zitjes. 

De enorme arcades, met een prachtig uitzicht over de baai met de vele 

plezierjachten vormen een romantisch decor. Het mooie zwembad met waterval 

heeft een mooi uitzicht op de zee en is omgeven door bloemen en een goed 

onderhouden tuin. Hier vindt u tevens een klein zwembad voor kinderen, 

ligbedden, parasols en handdoeken. Gratis shuttleservice naar het schitterende 

ongerepte privézandstrand van Liscia Ruja op 3 km (geopend van mei t/m 

september, ligstoelen en parasols inclusief). Een à la carte restaurant waar 

mediterrane gerechten geserveerd worden. Diner en lunch binnen of buiten op 

het terras met een panoramisch uitzicht over zee. Voorts wij nbar, fi tnessruimte 

en parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 64 smaakvol ingerichte kamers en suites. Voorzien van

fl atscreen-tv, minibar, kluisje, airconditioning en zithoek. Moderne badkamer

met douche of bad. Kamers met verbindingsdeur mogelij k.

Superior Kamer Tuinzicht (ca. 25 m², max. 2 pers.): slaapkamer met 

queensizebed. Balkon of terras met tuin-/zwembadzicht. Ook boekbaar met 

zeezicht.

Deluxe Kamer eezicht (ca. 25 m², max. 2 pers.): nieuw ingerichte kamer met 

kingsizebed. Balkon met schitterend uitzicht over de baai van Cala di Volpe.

unior Suite Tuinzicht (ca. 27 m², max. 3 pers.): open plan woon- en slaapkamer 

met kingsizebed. Badkamer met douche of bad. Terras met tuinzicht.

unior Suite eezicht (ca. 27 m², max. 3 pers.): balkon met zeezicht.

Petra Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): hoger gelegen. Balkon en schitterend 

uitzicht over het zwembad en de zee.

Deluxe Junior Suite (ca. 27 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed, 

zithoek en badkamer met aparte douche en ligbad. Panoramisch terras met 

plungepool en een adembenemend uitzicht over de betoverende baai van Cala 

di Volpe.

Executive Suite (ca. 40 m², max. 4 pers.): aparte woonkamer met sofabed en 

slaapkamer met kingsizebed. Groot terras en uitzicht over zee.

Petra Suite eezicht (ca. 50 m², max. 4 pers.): gelegen op de bovenste verdieping 

van het hotel en biedt een spectaculair uitzicht op de Costa Smeralda. Ruim 

ingericht met een woon- en slaapkamer met een kingsizebed.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van en 

naar Olbia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamert pe    apr jun aug sep

Superior Kamer Tuinzicht   1357  1459 1646 1480

Superior Kamer Zeezicht   1424 1551 1776 1567

Deluxe Kamer Zeezicht  1516 1636 1863 1653

Junior Suite Tuinzicht  1558 1703 2018 1716

Junior Suite Zeezicht  1627 1777 2087 1790

  

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij  verblij f van 15/04/22 t/m 29/07/22 en van 24/08/22 t/m 24/09/22

Vroegboekkorting: 20% bij  verblij f van 15/04/22 t/m 24/09/22 indien geboekt voor 28/02/22, 15% 

indien geboekt voor 30/04/22 en 10% indien geboekt voor 31/05/22.

Voor actuele prij zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en halfpension: bezoek 

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

Note: Petra Bianca is geopend van 15 april t/m 24 september 2022.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/hotel-petra-bianca/sardinie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=fiermontina
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ITALIË | Li Cuncheddi | Sardinië 

HOTEL CALA CUNCHEDDI
BOUTIQUE | HIDEAWAY

� � � �   SUPERIOR

   

Superior Kamer

Dit aantrekkelij ke hotel heeft een unieke ligging direct aan zee en strand waar 

u geniet van een mooie zonsondergang. Cala Cuncheddi is een kleinschalig 

hotel met een elegante inrichting en comfortabele kamers. Het hotel werd 

recentelij k gerenoveerd en heropend volgens strikte milieuvoorschriften. Ver 

weg van de drukte kunt u hier genieten van een rustige vakantie. Het hotel ligt 

in een natuurlij k en ruig landschap in een mediterrane tuin in het zuidoosten 

van Sardinië. Het kleine centrum van Murta Maria ligt op ca. 4 km. De 9-holes 

golfbaan in Puntaldia ligt op ca. 25 autominuten. De luchthaven Olbia op 20 

autominuten. Een charmant hotel met een uitstekende prij s/kwaliteitverhouding.

FACILITEITEN
Lobbylounge en boetiek. In de tuin ligt het schitterend vormgegeven 

zeewaterzwembad met uitzicht over zee. Ook aan het strand staan ligbedden 

met parasols en badhanddoeken ter beschikking. Snacks mogelij k bij  het 

zwembad (lunchbuff et in juli en augustus). Het Spacenter heeft een verwarmd 

binnenzwembad, een sauna, een stoombad en een hydromassagebad met 

waterval (inclusief). Tevens een uitgebreide selectie aan massages en 

schoonheidsbehandelingen. De moderne fi tnessruimte met panoramische 

ramen biedt uitzicht op zee. ogacursussen en nordic walking-tochten mogelij k 

(tegen betaling). De 2 restaurants serveren traditionele gerechten en verse 

grillspecialiteiten. In restaurant Asarena serveert men een uitgebreid ontbij t en 

brunch in de middag. Het à la carte restaurant Asumari biedt gerechten met 

bij passende wij nen en is geopend voor lunch en diner. Bij  mooi weer buiten 

op het terras. Het halfpension bestaat uit een 3-gangenmenu met 3 keuzes en 

een dessertbuff et. In de pianobar ‘s avonds livemuziek. Watersportliefhebbers 

kunnen op het strand gebruik maken van kano’s en waterfi etsen (inclusief). 

Zeil- en surfl essen, alsmede duiken tegen betaling. Verhuur van mountainbikes. 

Wij nproeverij en en kookcursussen mogelij k. Er zij n diverse excursies mogelij k 

zoals een dagtocht aan boord van een historisch jacht voor exclusief gebruik 

(max. 10 pers.) of dolfij nenexcursie met een zeilboot rond het eiland Figarolo.

ACCOMMODATIE
De 79 lichte en moderne kamers en suites zij n verdeeld over drie verdiepingen. 

Alle voorzien van houten vloeren, fl atscreen-tv, telefoon, airconditioning, kluisje 

en minibar. Badkamer met douche of bad.

T eepersoonskamer (ca. 22 m², max. 2 pers.): deze comfortabele kamer is 

voorzien van een kingsizebed en een in marmer uitgevoerde badkamer met 

douche. Een gemeubileerd balkon of terras met uitzicht op de tuin. Ook boekbaar 

met zeezicht.

Superior Kamer (ca. 26 m², max. 2 volw.  1 kind): voorzien van een kingsizebed 

en badkamer met douche. Gemeubileerd balkon of terras met frontaal zeezicht.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met zithoek en een sofabed. 

Badkamer met douche of bad. Balkon of terras met uitzicht op zee. 

Suite (ca. 40 m², max. 4 pers.): ruim ingericht met aparte woon- en slaapkamer, 

2 sofabedden. Riant terras met zeezicht.

Family Duplex (ca. 35 m², max. 4 pers.): over 2 verdiepingen. Slaapkamer met 

kingsizebed en gastentoilet op de bovenste verdieping en slaapkamer met 2 

aparte bedden en badkamer op de benedenverdieping. Balkon met uitzicht op 

de tuin.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Olbia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamertype    mei jun aug okt

Tweepersoonskamer Tuinzicht   1347  1507 2102 1145

Tweepersoonskamer Zeezicht   1397 1562 2214 1198

Superior Kamer  1468 1667 2345 1257

Junior Suite  1645 1862 2684 1427

Suite  1970 2212 3190 1741

  

Honeymoon: 15% korting en fl es Prosecco en fruit op de kamer bij  aankomst.

Vroegboekkorting: 20% bij  verblij f van 29/04/22 t/m 24/06/22 en van 10/09/22 t/m 29/10/22 indien 

geboekt voor 31/01/22; 15% bij  verblij f van 25/06/22 t/m 22/07/22 en van 27/08/22 t/m 09/09/22 

indien geboekt voor 31/01/22. 

Voor actuele prij zen van alle kamertypen, kinderkortingen, en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/cala-cuncheddi/sardinie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=cala-cuncheddi
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 Villasimius | Sardinië | ITALIË

FALKENSTEINER RESORT CAPO BOI
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � �   

 Junior Suite

Omringd door een fraaie tuin met dennenbomen en direct aan een schitterende 

zandbaai met een geweldig uitzicht op de baai van Capo Carbonara, ligt 

Falkensteiner Capo Boi. Het is een van de meest verbazingwekkende resorts 

aan de zuidkust van Sardinië en uitermate geschikt voor gezinnen met (kleine) 

kinderen. Een sfeervol resort in Moorse stij l waar u in een gezellige en intieme 

sfeer kunt genieten van de schitterende ligging. De ongerepte natuur en de 

parelwitte zandstranden van Costa Rei en Villasimius zij n werkelij k spectaculair. 

Door de beschutte ligging tegen een heuvel is het zelfs tot eind oktober een 

heerlij k resort om te verblij ven. Ca. 5 km van het dorp Villasimius en ca. 65 km 

van de luchthaven Cagliari.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 4 zwembaden, waarvan 1 speciaal voor ouders met 

kinderen. Met zonneterrassen, parasols, ligbedden, badhanddoeken en poolbar. 

De Acquapura Spa met binnenbad (‘s ochtends ook toegankelij k voor kinderen), 

diverse sauna’s, stoombad, fi tnessruimte en ontspanningsruimte (inclusief). 

Tevens Spaverwenpakketten en massages (tegen betaling). Voorts een 

activiteitenprogramma met meditatie, yoga, pilates, stretching, danslessen en 

nordic walking. Verder 2 kunstgras-tennisbanen, snorkelen en fi etsverhuur. De 

kidsclub Falky Land verzorgt een geweldig animatieprogramma voor kinderen 

en teenagers (vanaf 3 jaar, 7 dagen per week) waaronder minidisco, diverse 

sportactiviteiten, bioscoop, Falky zwemacademie voor baby’s en kinderen onder 

leiding van een professioneel team. Tevens beschikbaar een baby-kit (buggy, 

waterkoker etc.). U verblij ft op basis van halfpension. In het hoofdrestaurant met 

terras wordt een royaal ontbij tbuff et geserveerd en ‘s avonds een uitstekend 

diner met themabuff etten, showcooking en barbecue-avonden. Tevens een 

speciaal buff et voor kinderen en babycorner. In het restaurant aan het strand 

wordt een lunchbuff et en à la carte diner geserveerd (seizoengebonden). 

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 145 junior suites en villakamers. De (junior) suites 

bevinden zich in het hoofdgebouw. De villakamers zij n gesitueerd in de 2 vleugels, 

verspreid in de tuin. Alle voorzien van een kingsizebed, zithoek, airconditioning, 

fl atscreen-tv, kluisje en minibar. Riante badkamer met inloopdouche en dubbele 

wastafel. Strandtas met badjas, handdoeken en badschoenen. Balkon of terras.

unior Suite Parkzicht (ca. 40 m², max. 2 volw.  1 kind t/m 9 jaar): ingericht 

in heldere witte kleuren en sofabed. Riant terras of balkon met uitzicht over de 

tuin. Ook boekbaar met zij delings zeezicht en frontaal zeezicht.

Famil  Kamer Parkzicht (ca. 36 m², max. 2 volw.  2 kind.): slaapkamer en 2 

slaapbanken in de woonkamer. Badkamer met douche.

Famil  Suite Tuinzicht (ca. 42 m², max. 4 pers.): voorzien van 2 slaapkamers 

waarvan 1 speciaal ingericht voor kinderen met 2 bedden en 1 badkamer met 

douche. Groot terras van ca. 21 m² met ligbedden en zithoek.

2-slaapkamer Villa Parkzicht (ca. 50-60 m², max. 5 pers.): voorzien van 2 

slaapkamers met tweepersoonsbedden, een slaapbank en 2 badkamers met 

douche. Terras met directe toegang tot de tuin. Ook boekbaar met zij zeezicht.

Famil  Villa Tuinzicht (ca. 55 m², max. 2 volw.  3 kind.): terras en privétuin. 2 

slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer met 2 aparte bedden, speciaal ingericht 

voor kinderen (babykit inclusief). In de aparte woonkamer 2 slaapbanken. Voorts 

1 badkamer met douche. Ook boekbaar met terras en ligging direct aan zee. 

Villa Bella Vista (ca. 250 m², max. 7 pers.): villa met veel privacy, 3 slaap- en 

badkamers en grote woonkamer. Panoramisch terras met zwembad.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en 

naar Cagliari, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamertype    apr juni aug okt

Junior Suite Parkzicht   1583   2059 2455 1484

Junior Suite Zij delings Zeezicht  2143 2505 2523 2044

Vroegboekkorting:  15% bij  min. 3 nachten verblij f van 28/05/22 t/m 01/07/22 en van 27/08/22 t/m 

30/09/22 en bij  min 7 nachten verblij f van 02/07/22 t/m 22/07/22 en van 20/08/22 t/m 26/08/22  

indien geboekt voor 15/02/22. Niet geldig voor de Villa Bellavista.

elkomstattentie: Welkomstdrankje bij  aankomst en fl es mineraalwater op de kamer.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/falkensteiner-resort-capo-boi/sardinie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Falkensteiner-Resort-Capo-Boi
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Agrigento Siracusa

Palermo

Catania

Taormina

Ragusa

Sciacca Favara
Verdura

Villa Igiea

Eremo della
Giubiliana

Alba Palace

Mazzaro Sea Palace
Atlantis Bay
Metropole
San Pietro

Borgo Pantano

SICILIË

Het fascinerende eiland Sicilië kan bogen op een uitzonderlijk rijk verleden. U vindt er een onuitputtelijke rijkdom aan traditionele ambachten. 

De landschappen variëren van rotsachtige kusten, verborgen stranden tot een overvloedige vegetatie. 

Ontdek de veelzijdigheid van Sicilie tijdens een 

autoreis. De navolgende pagina’s geven een 

voorbeeld van een dergelijke reis. 

Autohuur

De hotels langs de noord-, west- en zuidkust bieden 

wij inclusief autohuur aan. De hotels in Taormina 

en Palermo zijn inclusief privétransfers. U kunt bij 

deze hotels ook kiezen voor een huurauto of voor 

een paar dagen een auto huren en deze bij uw hotel 

laten bezorgen.

Het aangename klimaat, de grillige kustlijn, de 

middeleeuwse stadjes en de indrukwekkende land-

schappen zijn de ideale ingrediënten voor een 

heerlijke vakantie. De traditionele Siciliaanse keuken

 is een belevenis op zich. 

In Palermo selecteerden wij het indrukwekkende 

Villa Igiea. Dit voormalige palazzo heeft een 

indrukwekkende renovatie ondergaan en behoort tot 

de bekende Rocco Forte hotelgroep. Het hotel biedt 

uitzicht over zee en is een ideaal uitgangspunt voor 

een bezoek aan de bruisende stad Palermo. Verder 

naar het zuidwesten vindt u lange zandstranden, 

archeologische plaatsen en natuurreservaten 

zoals de tempels en het Park Selinunte. Op een 

schitterend landgoed, grenzend aan 2 spectaculaire 

18-holes golfbanen en een 2 km lang zandstrand, 

ligt het imposante Verdura Resort. Verdura is het 

2e hotel van de Rocco Forte Groep op Sicilië. Het 

hotel is uitermate geschikt voor sportliefhebbers en 

gezinnen. 

In Favara op een aantal kilometers van het beroemde 

tempelcomplex van Agrigento bevindt zich het

elegante Alba Palace, een voormalig 19e-eeuws 

paleis. In het zuiden van Sicilië, nabij de baroksteden 

Noto, Modica en het plaatsje Ragusa, ligt het 

kleinschalige boutique hotel Eremo della Giubiliana 

wat gevestigd is in een historisch landhuis. 

Ooit was Siracusa een van de mooiste en rijkste 

steden van het Griekse rijk en dat is nog steeds te 

zien. Net buiten de historische stad Syracuse ligt het 

aantrekkelijke en landelijk gelegen Borgo Pantano. 

Hét herkenningspunt van Sicilië is de majestueuze 

vulkaan Etna aan de oostkust. Op de hoge 

bergruggen en terrassen boven zee liggen 

tientallen plaatsjes, waaronder het schilderachtige 

Taormina met haar middeleeuwse uitstraling. In de 

omgeving van het schiereiland Isola Bella en aan 

de kust bieden wij het elegante Hotel Atlantis Bay 

en het Mazzaro Sea Palace aan. Het stijlvolle en 

trendy boutique hotel Metropole ligt in het centrum 

van Taormina. Dit voormalige paleis is bekend om 

het panorama terras en de jazz-avonden. Het hotel  

San Pietro ligt net buiten het stadscentrum van 

Taormina. Op het terras van het restaurant geniet u 

van de zonsondergang en de voortreffelijke keuken. 

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

Dagtemperatuur in °C  13  14  15  17  20  25  28  28  25  22  18  15

Watertemperatuur in °C  14  14  15  17  19  23  26  26  25  22  19  16

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

Dagen met enige neerslag  12  8  8 6 3 2 0 2 4 8 8 10
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VILLA IGIEA, ROCCO FORTE HOTEL
CITY | CULINAIR | HERITAGE 

EREMO DE GIUBILIANA - RAGUSA
AUTO INCLUSIEF | CULINAIR | HERITAGE  

� � � � �

� � � �   DELUXE   

Dit voormalige palazzo kijkt uit over de Golf van Palermo. Het interieur combineert een Art 

Nouveau-stijl met de onmiskenbare Rocco Forte-flair. Geniet hier van de Siciliaanse keuken van 

de legendarische chef-kok Fulvio Pierangelini, ontspan in het serene Spacenter of verken de 

omgeving. Villa Igiea ligt op ca. 90 min.van het Verdura Resort. Een combinatie tussen deze 2 

hotels is zeer aan te raden. Op ca. 2,30 uur van Catania en 25 min. van Palermo luchthaven.

FACILITEITEN
Fraaie palmentuin met zwembad. Het elegante restaurant heeft een buitenterras. Gerechten 

zijn onder meer verse vis en klassieke Italiaanse pasta, gecombineerd met geselecteerde 

wijnen afkomstig van landgoederen in Sicilië. De gewelfde bar met fresco’s serveert Siciliaanse 

aperitieven. Het Spacenter biedt signature behandelingen. Fitnessruimte en parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
De 72 kamers en 28 suites combineren op kunstige wijze de historische kenmerken van het 

palazzo - waaronder klassieke parketvloeren, hoge plafonds en grote ramen.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): voorzien van een kingsizebed en kamerhoge 

ramen met uitzicht over de omgeving van het hotel. Elegante badkamer met regendouche.  

Deluxe kamer: als de Superior Kamer maar met uitzicht over zee. 

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer 1082 1082 1110 967

Deluxe Kamer 1246 1246 1274 1131

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

Charmant hotel dat gevestigd is in een historisch landhuis ten zuiden van Ragusa, omgeven 

door ‘Orto degli aromi’, een heerlijk geurende tuin met eeuwenoude olijfbomen en een Arabische 

fontein. Het hotel is volledig gerenoveerd en van alle moderne gemakken voorzien, waarbij de 

oorspronkelijke sfeer bewaard is gebleven. De inrichting bestaat uit waardevolle meubelen en 

zeldzame kaarten, evenals originele schilderijen uit de 17e eeuw. Het is een ideale uitvalsbasis 

voor een bezoek aan Siracuse en Agrigento. De luchthaven van Catania ligt op ca. 107 km afstand.

FACILITEITEN
Restaurant Don Eusebio biedt haar gasten een bijzondere culinaire ervaring. De Siciliaanse wijnen 

kunnen direct worden geproefd in de wijnkelder. Het hotel beschikt over een eigen landingsbaan, 

zwembad, wellnesscenter en een privéstrand op 12 km. Tevens kookcursussen en gratis fietsen. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 25 kamers die alle uniek ingericht zijn, met verfijnde Siciliaanse stoffen, 

kostbare tapijten en originele ornamenten. Badkamer met bad of douche.

Classic Kamer (ca. 18 m², max. 3 pers.): met uitzicht over de tuin.

Superior Kamer: met lokale kunstvoorwerpen ingericht en uitzicht over de tuin.

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens uw gehele verblijf.

Kamertype apr jun aug okt

Classic Kamer 619 663 685 541

Superior Kamer 643 687 709 565

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/22 t/m 14/04/22 en van 20/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 

31/03/22. Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/07/22 en van 01/09/22 t/m 31/10/22.

Autoreis | Siracusa & Favara | ITALIË

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/grand-hotel-villa-igiea/sicilie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Villa-Igiea
https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/eremo-della-giubiliana/sicilie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Eremo-della-Giubiliana
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ITALIË | Sicilië | Autoreis

CULTUURSCHATTEN VAN SICILIË 

Dag 1: Amsterdam - Catania - Siracusa (ca. 65 km)

U vliegt met Transavia van Amsterdam naar 

Catania. Buiten de aankomsthal vindt u het 

autoverhuurbedrijf waar u uw auto in ontvangst 

neemt. Vervolgens rijdt u naar Siracusa voor uw 

eerste overnachting in Borgo Pantano. Het hotel ligt 

net buiten de historische stad Siracusa op slechts 

7 km. Zie ook de beschrijving op blz. 68.

Dag 2: Siracusa

Siracusa ligt in een belangrijk archeologisch gebied 

en strekt zich uit naar het eiland Ortigia waar u 

unieke overblijfselen van Romeinse en Griekse 

bouwkunst aantreft. Wij raden u aan om te beginnen 

met een bezoek aan het Neapolis, een archeologisch 

park in een prachtige panoramische omgeving. Hier 

kunt u het Oor van Dionysius, het Griekse theater 

en het Romeinse amfitheater bewonderen. Ook 

is het interessant om een bezoek te brengen aan 

het Archeologische Museum. In Ortigia vindt u 

enkele overblijfselen van de tempels van Apollo 

en Artemis. Dit kleine schiereiland herbergt tevens 

monumenten daterend uit de middeleeuwen en 

de renaissance. Het grootste monument is de 

kathedraal van Siracusa.

Dag 3: Siracusa - Marina di Ragusa (ca. 100 km)

Ragusa wordt gevormd door twee districten die 

worden gescheiden door een vallei. Culturele 

bezienswaardigheden en de door UNESCO tot 

werelderfgoed benoemde steden Modica, Noto en 

Ubla liggen in de nabije omgeving. U verblijft in het 

charmante Eremo della Giubiliana dat gevestigd is 

in een historisch landhuis ten zuiden van Ragusa. 

Het hotel staat beschreven op blz. 63.

Dag 4: Ragusa 

Het hotel is een uitstekende uitvalsbasis voor

een bezoek aan de UNESCO Val di Noto beziens-

waardigheden. Noto staat ook wel bekend als 

de mooiste stad van Sicilië. De vele gebouwen 

zijn opgetrokken uit honinggele zandsteen. De 

Cattedrale uit 1776, gewijd aan San Nicolo, is een 

bezoek waard. Naast de talrijke kerken, kloosters, 

palazzi en theaters kunt u de overheerlijke pezzo 

duro proeven; een lokale lekkernij van amandelen, 

chocolade of noten. Op een heldere dag kunt u een 

glimp opvangen van het eiland Malta. U heeft tevens 

de mogelijkheid het archeologisch park van Eremo 

della Giubiliana te bezoeken.

Dag 5: Ragusa - Armerina - Favara (ca. 200 km)

U rijdt naar Piazza Armerina voor een bezoek aan de 

beroemde villa Romana del Casale met zijn fraaie 

Romeinse mozaïeken. Verder richting Agrigento, 

een stad, die meer dan welke andere stad op Sicilië 

erin geslaagd is de architectuur en de ruïnes van de 

Griekse periode te behouden. De stad spreidt zich 

uit langs het spectaculaire tempeldal met tal van 

antieke monumenten en ruïnes. Overnachting in het 

elegante Alba Palace hotel in Favara nabij Agrigento, 

waarvan u op blz. 68 een beschrijving vindt.

Dag 6: Favara - Palazzo Adriano - Corleone - 

Palermo (ca. 210 km)

Na het bezoek van het tempelcomplex rijdt u naar 

Palazzo Adriano met als middelpunt het ‘Piazza 

Grande’, bekend van de film ‘Nuovo Cinema 

Paradiso’. Verder richting Corleone en voortzetting 

van de reis door het gebied van de ‘peetvader’ naar 

Palermo. Overnachting in Villa Igiea. Villa Igiea is 

een van de bekendste hotels van Sicilië met een 

indrukwekkend interieur. Het hotel ligt op ca. 4 km 

van het centrum van Palermo (shuttleservice) en 

beschikt over een parkeerplaats. Zie blz. 63 voor 

een beschrijving.

Dag 7: Palermo

Palermo heeft een oud centrum met beziens-

waardigheden als Palazzo dei Normanni, waar 

zich de Cappella Palatina bevindt en de imposante 

kathedraal. Wij raden u een dagtocht aan naar het 

op 35 km afstand gelegen Monreale, een voormalig 

Arabisch domein met een kathedraal die als het 

mooiste Normandische werk van Sicilië wordt 

beschouwd. De imposante kathedraal met zijn 

Byzantijnse mozaïeken en prachtige kloostergang 

wordt beschouwd als een van de meest 

spectaculaire kunstuitingen in Europa.

Dag 8: Palermo - Cefalù - Castelbuono - Nicosia - 

Cerami - Taormina Mare (ca. 250 km)

Cefalù is gebouwd tegen de helling van de Rocca 

berg en wordt gedomineerd door een imposante 

kathedraal. Via het kurkwoud van Cefalù rijdt u 

door naar Castelbuono. Dit dorpje is om een kasteel 

gebouwd. De rit voert verder door het gebergte Dei 

Nebrodi en het natuurpark Madoni naar Taormina. 

Overnachting in Grand Hotel Atlantis Bay, bekend om 

de goede restaurants en schitterende ligging aan 

een schilderachtige baai. Het pittoreske centrum 

van het hooggelegen Taormina met restaurantjes 

en boetieks bereikt u via een kabelbaan (op 400 m).

Dag 9: Taormina

Door haar gunstige ligging en milde klimaat 

lijkt Taormina al sinds de oudheid voorbestemd 

een geliefde toeristische bestemming te zijn. De 

belangrijkste en best bewaarde bezienswaardigheid 

is zonder twijfel het Griekse Theater. Dit amfitheater 

bevindt zich op een panoramisch punt vanwaar men 

een adembenemend uitzicht heeft over de zee en 

de vulkaan Etna. In het historische centrum van 

Taormina is het zowel overdag als ’s avonds goed 

toeven. In de beroemde hoofdstraat Corso Umberto 

vindt u naast uitstekende restaurants en trattoria’s, 

elegante boetieks en overheerlijke ijssalons. 

Dag 10: Taormina Mare - Catania - Amsterdam (ca. 

65 km)

Vandaag rijdt u naar de luchthaven van Catania waar 

u de huurauto inlevert en weer naar Amsterdam 

vertrekt.

Cultuurschatten van Sicilië, 10-daagse autoreis

Indicatieprijs per persoon apr jun aug okt

In een Tweepersoonskamer 2406 2567 2842 2328 

Hotels

Siracusa Borgo Pantano 4* deluxe

Marina di Ragusa Eremo della Giubiliana 4* deluxe

Favara Alba Palace 4* deluxe

Palermo Villa Igiea 5*

Taormina Atlantis Bay 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Catania inclusief luchthavenbelastingen.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Huurauto (type D) tijdens uw gehele verblijf

• 9 overnachtingen op basis van logies/ontbijt: 2 nachten in Sira-

cusa in een Comfort Kamer, 2 nachten in Marina di Ragusa in

een Classic Kamer, 1 nacht in Favara in een Superior Kamer, 2 

nachten in Palermo in een Superior Kamer, 2 nachten in Taor-

mina in een Superior Kamer.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

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

 Sicilië werd overheerst door Grieken, Romeinen, Arabieren, Noormannen en Spanjaarden die gezamenlijk de cultuur van dit eiland hebben 

bepaald. U maakt kennis met de vele bezienswaardigheden van dit unieke stukje Europa en verblijft in sfeervolle accommodaties.

IONISCHE 
ZEE

TYRREENSE
ZEE

Cefalù

Agrigento Siracusa

Palermo

Catania

Taormina

Ragusa

Marina di Ragusa

Corleone
Palazzo
Adriano

Armerina

Castelbuono
Cerami

Nicosia

Linguaglossa

Favara
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Taormina

 Agrigento Cefalù
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 ITALIË | Sicilië | Sciacca 

VERDURA RESORT
FAMILY | GOLF | WELLNESS 

� � � � �  

Verdura is een onweerstaanbare bestemming. Het is een plek waar de 

accommodatie subtiel verweven lijkt te zijn in het Siciliaanse landschap en 

waar u op uw privéterras kunt genieten van een echt gevoel van ruimte en 

ononderbroken uitzicht op de azuurblauwe zee. Dit schitterende resort aan 

de zuidkust van Sicilië heeft een ongekende ligging met bijna twee kilometer 

aan mediterrane kustlijn en beslaat een gebied van 230 ha, rijk aan olijf- en 

sinaasappelbomen. Thuishaven van twee 18-holes golfbanen, een 60 m lang 

zwembad, een Spa van wereldklasse en een uitgebreid culinair aanbod. 

Bovendien organiseert Verdura in de zomermaanden veel activiteiten als 

rugby, tennis, voetbal en strandvolleybal in samenwerking met gekwalificeerde 

coaches en celebrities. Het resort ligt niet ver van de havenstad Sciacca en 

maakt deel uit van de Rocco Forte hotelgroep. Op ca. 30 kilometer van de Vallei 

van de Tempels in Agrigento en op ca. 1,5 uur rijden van de luchthaven van 

Palermo. De luchthaven van Catania ligt op ca. 2,5 uur rijden. 

FACILITEITEN
Lobby met diverse luxe boetieks. Schitterend 60 m zoetwaterzwembad aan 

zee met apart kinderbad en poolbar. Aan het lange zandstrand, ligstoelen, 

parasols, beachbar en watersportclub. In het hoogseizoen is de Verdura Kids 

Club VerdùLand (4-12 jaar) geopend. Het gekwalificeerde personeel organiseert 

watersporten, golf, voetbal, strandspellen en nog veel meer. De Juventus 

Football Academy en de Tennis Academy zijn erg populair. In de eigen VerdùDine 

van de kidsclub kunnen kinderen lunchen en dineren. Tevens een teensclub met 

een breed aanbod aan activiteiten (13-17 jaar) en oppas voor baby’s (0-3 jaar, 

tegen betaling). 

Naast een voetbalveld staat er een scala aan activiteiten en workshops op het 

programma, zoals Shiatsu, Pilates, Hatha Yoga, hydro-running, aqua-aerobics en 

stretching. Jogging-routes en fietstochten zijn ook populair. Het resort heeft één 

van de grootste Spa en Thalassotherapiecentra van Europa met een oppervlakte 

van 4.000 m². Voorzien van binnenzwembad (20 m), sauna, stoombad, moderne 

fitnessruimte, ontspanningsruimte, 4 hydrotherapiezwembaden (inclusief) en 

11 behandelkamers. Twee 18-holes championship golfbanen ontworpen door 

Kyle Phillips. Een golfacademy, gezellig clubhuis met golfshop en drivingrange. 

Tennisacademy met 6 (verlichte) graveltennisbanen. Gratis introductielessen. 

De rijkdom aan groenten, vis en citrusvruchten geeft de Siciliaanse keuken 

zijn intense, unieke smaak. In de 8 restaurants en bars van het Resort kunnen 

gasten de aromatische diversiteit van het mediterrane eiland op het hoogste 

niveau ervaren. In de keuken worden dagelijks groenten en kruiden uit eigen 

tuin gebruikt. Het hotel produceert ook zijn eigen olijfolie. Het credo van de 

gerenommeerde chef-kok Fulvio Pierangelini is dat een gastronomische keuken 

niet ingewikkeld hoeft te zijn. Hij organiseert tevens kooklessen. Het Buon Giorno 

voor ontbijt en kinderbuffet in de avond. Zagara is het mediterraans à la carte 

restaurant (voor gasten vanaf 13 jaar). De trattoria Liolà met schitterend uitzicht 

op zee serveert lokale specialiteiten, pizza’s van de steenoven en pasta’s. Het 

strandrestaurant Amare voor gegrilde vis en barbecues (seizoensgebonden). 

De Granita Bar & Terras voor drankjes, cocktails en tapas. De Poolbar serveert 

drankjes en snacks bij het zwembad (seizoensgebonden). De Torre Bar geopend 

voor lunchbuffet en de Spabar serveert vers geperste fruit- en groentesappen 

en veganistische keuken. 

ACCOMMODATIE
De 203 moderne kamers en suites zijn in warme kleuren, zachte verlichting 

en lokale kunstwerken ingericht. Verdeeld over twee gebouwen: de ‘Courtyard’ 

kamers liggen nabij bij de receptie en de restaurants en de ‘Landscape’ kamers 

in de nabijheid van de zee. Alle kamers bieden uitzicht op de zee en zijn voorzien 

van een kingsizebed, flatscreen-tv met internettoegang, bureau, minibar, kluisje, 

airconditioning en fraaie badkamer met separate douche. Gemeubileerd terras 

of balkon. Op 10 minuten van het hoofdgebouw liggen de 20 spectaculaire 

nieuwe villa’s met 3- en 4-slaapkamers.

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): gelegen op de 1e verdieping.

Superior Deluxe: gelegen op de begane grond op de 2e rij van het strand.

Superior Deluxe Seafront: nabij het strand.

Junior Suite (ca. 60 m²): ruim ingericht in open plan met zithoek.

Classic Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): gelijkvloers en ruim ingericht met 

gecombineerde woon-/slaapkamer. Groot terras met zeezicht. Inclusief: 

inchecken in de suite, butlerservice, inhoud minibar met non-alcoholische 

dranken en bier, ontbijt in de suite, persen van 1 kledingstuk. Keuze uit de 

volgende extra’s: een Siciliaanse aperitivo bij Granita bar tot 4 pers, een 

wijnproeverij met de sommelier voor 2 pers. of een golfles voor 1 persoon.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/verdura-resort/sicilie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Verdura-Resort
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Sciacca | Sicilië | ITALIË

Grand Suite (ca. 72 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer en kitchenette. 

Fraaie badkamer en groot terras met hangmat en zithoek. Inclusief de faciliteiten 

en extra: persen van 4 kledingstukken, 50 min. massage voor twee.

Het resort beschikt tevens over recentelij k gerenoveerde suites met groot terras 

en privézwembad. Deze suites bieden veel privacy.

Op 10 minuten van het hoofdgebouw liggen de 20 nieuwe 3- en 4-slaapkamer 

Villa´s. De villa’s passen schitterend in de schilderachtige omgeving en zij n 

gebouwd met een duurzaam ontwerp en lokale materialen. De kamerhoge 

ramen bieden een schitterend uitzicht op de Middellandse Zee. In duplex 

gebouwd en voorzien van groot terras met privézwembad, open woonruimte, 

volledig uitgeruste keuken, eetgedeelte en lounges. Elke villa beschikt over een 

buggy. Alle faciliteiten van het resort staan uiteraard ter beschikking.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van 

en naar Palermo, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele verblij f.

Kamertype   apr jun aug okt

Deluxe Kamer   2207 2007 2834 1797

Superior Deluxe Kamer   2334 2134 3055 1898

Superior Deluxe Seafront  2626 2426 3546 2145

Extra: een gratis greenfee p.p. per verblij f bij  verblij f van 01/04/22 t/m 27/05/22, van 05/06/22 t/m 

16/06/22 en van 18/09/22 t/m 12/11/22 en 2 gratis greenfees p.p. per verblij f bij  min. 7 nachten; 

2 gratis green fees p.p. per verblij f bij  verblij f van 28/05/22 t/m 04/06/22 en van 17/06/22 t/m 

17/09/22 en 4 gratis greenfees p.p. per verblij f bij  min 7 nachten (niet geldig voor de Villas).

Long Stay: 10% bij  min 14 nachten verblij f van 11/07/22 t/m 20/08/22 (niet geldig voor Villas).

Vroegboekkorting: 10% bij  verblij f van 05/08/22 t/m 20/08/22 indien 90 dgn voor aankomst geboekt; 

van 11/07/22 t/m 04/08/22 indien 60 dgn voor aankomst geboekt; van 28/05/22 t/m 04/06/22; van 

17/06/22 t/m 10/07/22 en van 21/08/22 t/m 17/09/22 indien 30 dgn voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prij zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslag voor half-      

pension: bezoek www.silverjet.nl. 

 Superior Deluxe Kamer

Spacenter 

    Villa
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BORGO PANTANO - SYRACUSE
AUTO INCLUSIEF | BOUTIQUE | HIDEAWAY

ALBA PALACE HOTEL - FAVARA
AUTO INCLUSIEF | BOUTIQUE | HERITAGE  

� � � �    DELUXE

� � � �  DELUXE Comfort Kamer

Borgo Pantano ligt op een landgoed van 30.000 m² vol met sinaasappelboomgaarden, citroen- en 

olijfbomen net buiten de historische stad Syracuse. Hier kunt u genieten van het landschap, de 

zee en de kunst op de prachtige locatie op slechts 7 km van Ortigia, het historische centrum van 

Syracuse. Een ideale uitvalsbasis voor de ontdekking van de prachtige baroksteden en de mooie 

natuurreservaten Ciane en Saline in het zuidoosten. Op 40 minuten van de luchthaven Catania. Dit 

hotel is onderdeel van de autoreis ‘Cultuurschatten van Sicilië’. 

FACILITEITEN
Lounge en bibliotheek. In de tuin een mooi zwembad met ligbedden en parasols. Tevens een 

kindergedeelte. Er wordt elke ochtend een uitgebreid ontbijtbuffet geserveerd. ‘s Middags 

snacks of à la carte lunch mogelijk bij het zwembad. In het restaurant Luigi Capuana geniet u 

van een traditionele Siciliaanse keuken. Het terras biedt een mooi uitzicht over het omringende 

landschap. De Garden Grill ligt in de schaduw van olijfbomen. Wellnessruimte met jacuzzi, sauna 

en stoombad. Tevens schoonheidsbehandelingen mogelijk. Shuttleservice naar het centrum van 

Ortigia (tegen betaling). Parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
De 32 stijlvolle kamers zijn individueel ingericht en dragen de namen van Siciliaanse dichters en 

kunstenaars. Alle voorzien van koffie-/theezetfaciliteiten, flatscreen-tv, telefoon, airconditioning, 

minibar en kluisje. Badkamer met bad en/of douche. 

Classic Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): comfortabel ingericht.

Comfort Kamer (ca. 22 m², max. 2 volw. + 1 kind): iets ruimer en ingericht in mediterrane kleuren.

Family Suite (ca. 55 m², max. 5 pers.): in open plan en voorzien van 2 slaapkamers waarvan 1 

met een eenpersoonsbed en sofabed en de 2e slaapkamer met kingsizebed, een inloopkast, 2 

televisie’s en badkamer. Inclusief welkomstpakket voor kinderen, dvd-speler en strijkfaciliteiten.

Indicatieprijzen: € 68 -  € 96,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

In het hart van Favara, een authentiek stukje Sicilië, slechts ca. 15 km van Agrigento ligt het Alba 

Palace hotel, een schitterend voorbeeld van hedendaagse stijl en innovatie, een perfecte balans 

tussen traditie en moderniteit. Dit intieme hotel is gevestigd in een recent gerestaureerd 19e 

eeuws paleis. Alba Palace is een uitstekende uitvalsbasis voor een bezoek aan de beroemde ‘Valle 

dei Templi’, het spectaculaire tempeldal met tal van antieke monumenten en ruïnes dat in 1997 

door UNESCO op de Werelderfgoedlijst is geplaatst. Het charmante plaatsje Favara beschikt over 

gezellige pleintjes, aantrekkelijke restaurants en historische attracties. Hier proeft u de echte 

Italiaanse sfeer. De luchthaven van Catania ligt op ca. 157 km afstand. Dit hotel is onderdeel van 

de autoreis ‘Cultuurschatten van Sicilië’.

FACILITEITEN
Het fine dining restaurant Le Traveggole, onder leiding van de bekroonde chef-kok Salvatore 

Tortorici, biedt een gastronomische Siciliaanse keuken, vergezeld van een uitgebreide wijnkaart. 

Geopend voor ontbijtbuffet en à la carte diner. Bij goed weer buiten op het terras. Het hotel beschikt 

over een panoramisch terras, loungebar met een ruime selectie cocktails en een wijnkelder.

ACCOMMODATIE
De 20 moderne kamers en suites zijn elegant ingericht met parketvloeren, zachte natuurlijke 

kleuren en design meubilair. Voorzien van schrijftafel, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, 

flatscreen-tv en strijkfaciliteiten. Fraaie badkamer met inloopdouche of bad. 

Classic Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): ingericht met hedendaags meubilair.

Superior Kamer (ca.  25 m², max. 3 pers.): elegant en ruim ingericht.

Deluxe Kamer (ca.  25 m², max. 3 pers.): met fijne stoffen en design meubilair ingericht. Kamerhoge 

ramen. Slaapkamer met kingsizebed.

Indicatieprijzen: € 49 -  € 73,- p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

ITALIË | Sicilië | Syracuse & Favara

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/borgo-pantano/sicilie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Borgo-Pantano
https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/alba-palace/sicilie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Alba-Palace
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HOTEL METROPOLE TAORMINA
CITY | BOUTIQUE | ADULTS ONLY

GRAND HOTEL SAN PIETRO
CITY

� � � � �

� � � � SUPERIOR   

Deluxe Kamer

In het hart van het historische Taormina aan de gezellige Corso Umberto, bevindt zich Hotel 

Metropole. Dit voormalige paleis uit 1700 is een prestigieus gebouw, symbool van elegantie uit de 

periode van de Belle Epoque. Een stijlvol en trendy boutique hotel met een attente service en een 

fantastische locatie. Het Grieks theater ligt op ca. 700 m, Catania ligt op ca. 50 km.

FACILITEITEN
Panoramisch zwembad met schitterend uitzicht. Schaduwrijk terras voor een drankje en 

afternoon tea. Het hotel ligt op ca. 10 autominuten van Taormina Mare (gratis shuttleservice) 

met parasols en ligbedden (tegen betaling). In de elegante lounge Metropole’s Jazz Club kunt 

u genieten van cocktails, heerlijke wijnen, champagne en desserts. In de avond live jazzmuziek 

van bekende artiesten. De Metropole Jazz Club is al jaren een bekende ontmoetingsplaats voor 

muziekliefhebbers. Het Bellevue restaurant serveert de beste Siciliaanse gerechten

ACCOMMODATIE
Alle 23 kamers en suites zijn in minimalistische stijl ingericht. Voorzien van marmeren vloeren,  

design meubels, flatscreen-tv, en minibar. Luxe badkamer met bad/douche of douche.

Comfort Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): elegante kamer voorzien van kingsizebed en stadzicht.

Executive Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): ruimer, met zithoek en zicht op het historische centrum.  

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Comfort Kamer 1051 1055 1133 1077

Deluxe Kamer 1177 1181 1259 1203

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

Dit fraaie hotel werd enkele jaren geleden gerenoveerd. Door de ligging op de hoge heuvels die 

oprijzen uit zee, biedt het een adembenemend uitzicht op de zee en Isola Bella. Op het terras 

van het restaurant geniet u van de zonsondergang en de voortreffelijke keuken. De luchthaven 

Catania ligt op ca. 66 km. Het centrum van Taormina ligt op 500 m.

FACILITEITEN
Mooie ontvangsthal met lounge. Panoramisch gelegen zwembad. Een schitterend nieuw 

wellnesscenter met een breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen. Inclusief 2 jacuzzi’s, 

sauna, stoombad. Het gastronomische restaurant Il Giardino degli Ulivi biedt een schitterend 

uitzicht op zee en serveert een moderne interpretatie van Siciliaanse gerechten vergezeld door de 

beste wijnen. Shuttleservice naar een mooi kiezelstrand (mei tot september, ligstoelen/parasols 

tegen betaling). Tevens shuttleservice naar het centrum. Gratis parkeerplaats.

ACCOMMODATIE
In totaal 63 comfortabele kamers met een klassieke inrichting zijn voorzien van alle faciliteiten 

als airconditioning, flatscreen-tv en minibar. Badkamer met bad/ douche. Balkon of terras.

Classic Kamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): gelegen aan de achterzijde van het hotel met landzicht.

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): voorzien van groot balkon en zeezicht. 

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Classic Kamer 813 918 1037 863

Deluxe Kamer 892 1003 1166 943

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen: bezoek www.silverjet.nl. 

Taormina | Sicilië | ITALIË

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/metropole-taormina/sicilie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Metropole-Taormina
https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/grand-hotel-san-pietro/sicilie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Grand-Hotel-San-Pietro
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ITALIË | Sicilië | Taormina Mare

MAZZARO SEA PALACE
CULINAIR 

� � � � �     

Suite

Op een adembenemende locatie biedt Mazzaro Sea Palace een magnifiek 

uitzicht over de fraaie baai van Mazzaro. Het hotel is vanaf het niveau van de 

weg naar beneden tegen de rotsen gebouwd met aansluitend aan de onderste 

verdieping het privéstrand van het hotel. De baai van Mazzaro is aan beide zijden 

omsloten door indrukwekkende rotsformaties met in het midden een romantisch 

rotseiland. Een combinatie van professionele service en een verfijnde keuken 

met de zee als decor. Het restaurant serveert excellente gerechten bereid met 

de beste lokale producten, vergezeld door uitstekende wijnen. Ca. 450 m van 

het hotel ligt een kabelbaan die de hotelgasten naar het hooggelegen plaatsje 

Taormina brengt. De luchthaven Catania ligt op ca. 64 km afstand. 

FACILITEITEN
Op de lagere verdiepingen de lounge en de elegante, sfeervolle cocktailbar 

met ‘s avonds pianomuziek. Het restaurant Il Gattopardo werd vele malen 

onderscheiden en heeft een fraai panoramaterras met spectaculair uitzicht over 

de baai. Hier kunt u gebruik maken van het ontbijtbuffet, lunch en diner. Het 

restaurant serveert mediterrane en Siciliaanse specialiteiten. Wellnesscenter 

met Ayurveda- en schoonheidsbehandelingen, massages en moderne 

fitnessruimte. Fraai zwembad omgeven door zonneterrassen, ligstoelen en 

parasols. Voor het hotel ligt een kiezelzandstrand met ligstoelen en parasols 

(inclusief). Parkeerplaats ca. € 25 per dag (vooraf reserveren).

ACCOMMODATIE
Alle 76 kamers en suites zijn ingericht in moderne stijl met parketvloeren. 

Voorzien van zithoek, schrijftafel, airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, 

minibar, kluisje en thee-/koffiezetfaciliteiten. Fraaie marmeren badkamer met 

dubbele wastafel en bad/douche. Terras of balkon met schitterend uitzicht over 

de baai van Mazzaro. Kamers kunnen gecombineerd worden.

Superior Kamer (ca. 28 m², max. 2 volw. + 1 kind): modern ingerichte kamer met 

balkon en mooi uitzicht over de baai.

Deluxe Kamer (ca. 24 m², max. 3 pers.): voorzien van parketvloer, kingsizebed of 

2 aparte bedden. Groot terras met ligbedden en zeezicht. 

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): met heldere kleuren ingericht. In 

open plan met zitgedeelte. Slaapkamer met sofabed en kingsizebed. Marmeren 

badkamer met dubbele wastafel en bad/douche. 

Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): voorzien van aparte woonkamer met sofabed, 

Slaapkamer en luxe badkamer. Groot terras met stoelen, tafel en ligbedden. 

Panoramisch uitzicht over de baai.

Terrace Suite Plungepool (ca. 42 m², max. 3 pers.): gewijd aan beroemde 

Siciliaanse schrijvers en kunstenaars zoals Quasimodo, Sciascia Pirandello, 

Verga Archimede en beschikt over een elegante aparte woonkamer. Terras (ca. 

35 m²) voorzien van tafel, stoelen, ligbedden en plungepool met jacuzzi. 

Exclusive Suite (ca. 57 m², max. 4 volw. + 1 kind): deze luxe suite is voorzien van 

2 slaapkamers waarvan 1 met een tweepersoonsbed en 1 met 2 aparte bedden 

en 2 badkamers. Grote woonkamer en riant terras van 55 m² met schitterend 

uitzicht op de baai van Mazzaro. 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer 1455 2610 3085 1750

Deluxe Kamer 1701 3012 3616 2051

Junior Suite 2014 3316 4253 2371

Honeymoon:  bloemen en fles mousserende wijn bij aankomst, 1 x ontbijt op de kamer en selectie 

van Siciliaanse gebakjes bij min 2 nachten verblijf.

Kamerkorting: 20% bij min 5 nachten verblijf van 15/04/22 t/m 28/05/22 en van 23/10/22 t/m 

12/11/22.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 15/04/22 t/m 22/07/22 en van 11/09/22 t/m 12/11/22  in-

dien geboekt voor 31/03/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/mazzaro-sea-palace/sicilie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Mazzaro-Sea-Palace
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Taormina Mare | Sicilië | ITALIË

GRAND HOTEL ATLANTIS BAY
CULINAIR | WELLNESS

� � � � �   

Junior Suite 

Het Grand Hotel Atlantis Bay is ingericht met zichtbare balken en stenen 

muren. Opvallend is het grote raam in de lobby met uitzicht op het zwembad 

en de zee. Ook is er een prachtig aquarium met tropische vissen in de lobby; 

de overheersende blauwe kleur doet denken aan de natuurlijke kleuren van de 

zee. Dit elegante hotel is als een serie van terrassen tegen de rotsen gebouwd 

en heeft veel lichtinval. Er is veel gebruik gemaakt van beige natuursteen en 

het interieur is een geheel van lichte tinten in schitterend Toscaans design. 

De lounge en cocktailbar hebben eveneens een eigentijdse inrichting met 

loungestoelen en een magnifiek uitzicht. Dit hotel is de perfecte keuze voor wie 

op zoek is naar een romantische locatie. Gelegen aan een schilderachtige baai, 

waar lokale vissersboten ‘s avonds terugkeren van zee. Het pittoreske centrum 

van Taormina met vele gezellige restaurantjes, boetieks en winkeltjes bereikt u 

via een kabelbaan (400 m). Achter het hotel loopt een spoorlijn wat soms enige 

geluidoverlast kan veroorzaken. De luchthaven Catania ligt op ca. 50 km afstand. 

FACILITEITEN
Entree met aquarium, lounge met zithoeken en schitterend uitzicht. Groot 

zonneterras met zitjes en fraai uitzicht over de baai. Een terras lager ligt 

het zwembad met ligstoelen, parasols en badhanddoekenservice (inclusief). 

Aansluitend vindt u een houten zonneterras met gratis ligstoelen en parasols 

en een entree naar zee. Spacenter voor een breed aanbod Ayurveda-

behandelingen en massages. Tevens een 24-uurs fitnessruimte met moderne 

apparatuur. Het elegante restaurant Ippocampo biedt uitzicht op de baai. 

Voor een uitgebreid ontbijtbuffet en gevarieerde mediterrane gerechten voor 

lunch en diner. De sfeervolle bar Dioniso heeft een fraai uitzicht en er wordt 

regelmatig live pianomuziek verzorgd. Op een groot terras met uitzicht op zee 

worden drankjes, heerlijke snacks en hapjes geserveerd. Poolbar voor lichte 

gerechten. Parkeerplaats (tegen betaling, ca. € 25 per dag, vooraf reserveren). 

ACCOMMODATIE
De 76 kamers en suites zijn elegant en modern ingericht. Alle met parketvloer 

en elegant meubilair. Voorzien van airconditioning, schrijftafel, flatscreen-tv, 

telefoon, minibar, Nespresso-apparaat en kluisje. In marmer uitgevoerde 

badkamer met dubbele wastafel en bad of douche. De afmetingen van balkon of 

terras variëren per kamer, sommige zijn uitgerust met ligbedden en sommige 

met zithoek. Alle kamers bieden uitzicht over de baai van Taormina. Kamers 

kunnen gecombineerd worden.

Superior Kamer (ca. 20 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer.

Deluxe Kamer (ca. 26 m², max. 3 pers.): met een groot terras en zithoek. Kamers 

kunnen gecombineerd worden waardoor ideaal voor families.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 volw.): slaapkamer met kingsizebed, zitgedeelte 

met tweepersoonsslaapbank. Badkamer met bad.

Suite (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): mooie suite in open plan of met 

aparte woon- en slaapkamer, minibar en wijnbar. Groot terras met schitterend 

uitzicht.

Suite Atlantide (ca. 125 m², max. 2 volw.): bijzonder ingericht op de bovenste 

verdieping. De slaapkamer wordt gescheiden van de riante woonkamer door 

een glazen wand, dinertafel voor 6 pers, zithoek met sofa’s en wijnbar. Luxe 

badkamer met stoomcabine en jacuzzibad. Terras met ligstoelen en jacuzzi.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer 1455 1788 2888 1725

Deluxe Kamer 1595 1944 3210 1874

Junior Suite 2014 2503 4008 2371

Honeymoon: bloemen en fles mousserende wijn bij aankomst, 1x ontbijt op de kamer en selectie van 

Siciliaanse gebakjes.

Kamerkorting: 20% bij min 5 nachten verblijf van 15/04/22 t/m 28/05/22 en van 23/10/22 t/m 

12/11/22.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 15/04/22 t/m 22/07/22 en van 11/09/22 t/m 12/11/22 indien 

geboekt voor 31/03/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/grand-hotel-atlantis-bay/sicilie/italie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Grand-Hotel-Atlantis-Bay
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KROATIË

De verscheidenheid aan landschappen en de 

bijzonder aangename temperaturen maken van het 

sinds 1992 onafhankelijke Kroatië een geweldige 

vakantiebestemming.

De door een azuurblauwe zee omzoomde kustlijn 

is lang en ruig en voor de kust liggen vele fraaie 

eilanden. Ook op cultureel gebied heeft het 

land veel te bieden. Romeinen, Venetianen en 

Habsburgers hebben er hun sporen achtergelaten. 

Het amfitheater van Pula is een bezoek absoluut 

waard om nog maar te zwijgen over de prachtige 

steden Dubrovnik, Split, Rovinj en Zadar. 

ISTRIË
Het meest noordelijke schiereiland van Kroatië 

herbergt de historische stad Pula met haar eigen 

Colosseum. In de kleinere steden als Rovinj en Pore  

is het gezellig met terrasjes, luxueuze jachthavens 

en sfeervolle restaurantjes. Het is er dan ook 

heerlijk slenteren door de smalle straatjes en 

fotogenieke doorkijkjes met kleine specialistische 

winkeltjes vol delicatessen en originele boetieks. 

Voor families is het Valamar Isabella Island een 

aanrader, gelegen op een eilandje voor de kust van 

Pore  geniet u hier van strand en de vele activiteiten 

die worden aangeboden. Het recentelijk geopende 

Grand Park hotel in Rovinj ligt aan een boulevard 

met eigen jachthaven, op loopafstand van het oude 

centrum en geeft u een vleugje C te d’Azur.

DALMATIË
In het midden van Kroatië ligt de provincie Dalmatië 

met de steden Zadar en Split. Zadar is een havenstad 

met vele historische bouwwerken, gezellige 

terrasjes en prachtige jachten. Ook liggen diverse 

stranden in de buurt om te relaxen of actief te 

windsurfen (Nin Beach). Beklim de klokkentoren in 

het centrum van Zadar en u begrijpt meteen waarom 

deze stad in 2016 uitgeroepen is tot beste Europese 

bestemming. Verder vind u in Zadar ’s werelds 

mooiste zonsondergang volgens regisseur Alfred 

Met maar liefst 6.000 kilometer aan prachtige stranden langs grillige kustlijnen en mooie baaien 

is Kroatië een van de populairste Europese vakantielanden. 

Het middeleeuwse Dubrovnik, de ‘Parel van de Adriatische Zee’ maakt het vakantiesprookje compleet.

Hitchcock. Rond een uurtje of zeven verzamelen 

locals en toeristen bij het Zeeorgel van Zadar. Op de 

trappen hoort u de klanken en muziektonen die door 

de zee geproduceerd worden. Naast het Zeeorgel 

ligt het kunstwerk ‘Groeten aan de zon’ waarin de 

zonsondergang prachtig gereflecteerd wordt. Een 

leuke dagtrip vanuit Zadar is een bezoek aan het 

Nationaal Park Plitvice op ca. 1,5 uur rijden. Het 

park kent vele meren en watervallen en staat op de 

lijst van Unesco en is inmiddels een veelbezochte 

bestemming die zich leent voor prachtige foto’s. 

Ten noorden van Zadar ligt het Falkensteiner Resort 

waar het heerlijk bijkomen is van het alledaagse 

leven in een spa van maar liefst 6000 m². Voor de 

historische stad Split liggen de eilandjes Hvar en 

Bra  die met een catamaran binnen ca. 40 minuten 

bereikbaar zijn. Op  het groene eiland Hvar worden 

de meest paradijselijke stranden afgewisseld 

met cultureel verleden. Overnacht u in het Palace 

Elisabeth hotel dan slaapt u letterlijk tussen het 

verleden en wandelt u zo het historisch centrum van 

Hvar in. Op de terrassen rond de pittoreske haven 

van Hvar-Stad is het zomers zeer goed toeven. 

Maslina Resort is een duurzaam resort in een groen 

gelegen deel van het eiland en ideaal voor wat meer 

rustzoekers. Leuk is ook zeker om  een boottochtje 

te maken naar de kleinere omliggende eilandjes 

met mooie baaien en strandjes. 

DUBROVNIK
In het zuiden is de oude, compleet ommuurde 

binnenstad van Dubrovnik wereldberoemd en staat 

op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het was 

het decor voor de ongekend populaire serie Game 

of Thrones. In de zomermaanden worden er op de 

eeuwenoude pleinen en in paleizen veel (openlucht)

concerten en -voorstellingen gegeven. Voor het 

beste uitzicht over het oude centrum van Dubrovnik 

neemt u de kabelbaan naar de berg Srd. Deze berg 

ligt vlakbij het centrum van de stad en heeft een 

hoogte van 412 meter. Vanuit Hotel Bellevue wandelt 

u in ca. 15 minuten naar het oude centrum. Na een 

dagje historie is het nog even heerlijk relaxen aan 

de Pebble beach bij het hotel. Hotel Excelsior ligt op 

minder dan 10 minuten wandelen van het centrum 

en biedt een fenomenaal uitzicht op de oude stad. 

Wilt u een bezoek aan Dubrovnik combineren 

met luieren op het strand in een resort met vele 

faciliteiten dan raden wij u het Sun Gardens Resort 

aan. De luxe appartementen van dit laatste resort 

zijn zeer geschikt voor gezinnen met kinderen. 

AUTOHUUR
De hotels in Kroatië bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een auto huren en deze bij uw hotel laten bezorgen. 

Leuk is ook om enkele bestemmingen te combineren 

en uw eigen roadtrip samen te stellen. Onze Luxury 

Travel Consultants informeren u graag.

HOTELVOORZIENINGEN
De meeste voorzieningen in de hotels en resorts 

van Kroatië zijn tegen betaling, zoals het bezoek aan 

de kidsclub, water- en/of landsporten die door de 

accommodatie worden aangeboden en het gebruik 

van de wellnessfaciliteiten. Uitzonderingen hierop 

vindt u bij de beschrijvingen van de betreffende 

hotels en resorts.

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN ISTRIË HEEFT VOORAL GRAND PARK HOTEL 

ROVINJ ONS HART GESTOLEN EN IN DUBROVNIK 

HOTEL BELLEVUE.

KIJK OP PAGINA 75 EN 79.

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

Dagtemperatuur in C 7  7  10  14  18  22  25  25  21  16  12  9

Watertemperatuur in C 13  12  13  15  16  19  22  23  22  20  17  14

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

Dagen met enige neerslag  8  7  8  9  9  9  7  7  7  8  9  8

In het zuidelijker gelegen Dubrovnik is het over het algemeen enkele graden warmer.
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KROATIË  Istrië  Pore

VALAMAR ISABELLA ISLAND RESORT
ACTIVE | FAMILY

� � � �   SUPERIOR   

Miramare Junior Suite

Uniek gelegen resort in Istrië op het eiland Sveti Nikola vanwaar u het 

historische stadje Pore  in 5 minuten per boot bereikt. Ontsnap aan het drukke 

dagelijks leven op dit exclusieve autovrije resort en ontspan in een groene 

omgeving van pijnbomen, verzorgde tuinen en een keur aan stranden. Het eiland 

heeft zelfs een zandstrand en dat is uniek in Kroatië. U wordt getrakteerd op 

spectaculaire vergezichten over zee of de oude stad. Het resort is opgedeeld 

in een viersterren deel en vijfsterren deel. Wij selecteerden voor u de V Level 

Miramare Suites in het rustiger gelegen deel van het eiland met additionele 

services zoals u die van een volwaardig vijfsterrenresort mag verwachten. Bij 

aankomst in de haven van Pore  wordt u per boot naar het eiland gebracht 

en ziet u de kenmerkende toren met naastgelegen kasteel langzaam dichterbij 

komen. Het geeft een beetje het gevoel zoals u dat op de Malediven ervaart maar 

dan iets minder tropisch. Gezien de vele faciliteiten op het eiland is het ook een 

zeer geschikte familiebestemming. De kinderen zullen nog lang napraten over 

de avonturen met Maro. Met activiteiten en faciliteiten voor alle leeftijden zal het 

voor eenieder een gevoel van perfecte harmonie creëren. 

FACILITEITEN
U wordt verwelkomd in de centrale receptie op het vasteland alwaar u 

vervolgens per privétransfer naar de haven gebracht wordt om over te stappen 

op de privéboot die u naar het eiland brengt. Geen zorgen want alles wordt u als 

V-level gast uit handen genomen. U hoeft slechts te genieten. Hier vindt u o.a. 

een receptie met lobbybar en terras met uitzicht over zee en ligbedden aan het 

strand op een plateau. ’s Avonds geniet u van een drankje op het dakterras bij 

ondergaande zon. Aan de infinity pool met ligbedden is het heerlijk ontspannen 

en in het Miramare restaurant kunt u terecht voor een à la carte menu met 

verse vis en lokale wijnen. Voor lunch kunt u op het eiland tevens terecht in 

de Oliva Grill of Bistro Vista. ’s Avonds dineert u in Momenti en geniet u van 

een 3-gangendiner dat (deels) geserveerd wordt en vanwaar u een romantisch 

uitzicht over Pore  hebt. Voorts vindt u in het vijfsterrendeel tennisbanen en 

sportvelden. Als gast van V Level Miramare Suites mag u ook gebruik maken 

van de faciliteiten van het viersterren Isabella Hotel. Hier bevindt zich o.a. het 

V-sports point met een uitgebreid aanbod aan activiteiten (tegen betaling) zoals 

o.a. fitness, roeibotenverhuur, kano’s, waterfietsen, tafeltennis, beachvolleybal, 

duiken en surfen. Diverse speeltuinen en in de zomermaanden is er een 

activiteiten- en entertainmentprogramma voor kinderen en volwassenen. In 

het viersterrenhotel is er voorts een spa met sauna en diverse behandelingen 

(tegen betaling), de Maro Babyclub (0-3 jaar), Maro Club (3-7 en 7-12 jaar), het 

zandstrand met beachclub en zowel een familiezwembad met kidspool en 

glijbanen als een relaxzwembad. Verspreid over het eiland diverse stranden 

voor families waaronder een zandstrand met ligbedden en een exclusief strand 

voor volwassen en gasten van de V-level suites.

ACCOMMODATIE
Miramare Junior Suite (ca. 30-37 m², max 3 pers.): gelegen in het V-Level deel 

van het eiland met minibar, tv, wifi, kluisje, airco, telefoon, Nespresso-apparaat 

en waterkoker. Lounge (slaapbank). Badkamer met bad/douche, haardroger en 

dubbele wastafel. Apart toilet. Balkon met zitje en uitzicht op zee.

Voor families is een Family Suite (ca, 70 m², max 6 pers.) boekbaar. Dit zijn 2 

Miramare Junior Suites met verbindingsdeur.

Overige kamertypes, zoals de V-Level kasteelapartementen en villas zijn 

boekbaar met prijs op aanvraag.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis, lucht-

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

Kamert pe mei jun aug sep

Miramare Junior Suite 1289 1733 1894 1289

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 15/07/22 en van 28/08/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 31/01/22. 10% bij verblijf van 16/07/22 t/m 27/08/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 

5% indien geboekt voor 28/02/22. Extra: welkomstdrankje bij aankomst.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/valamar-isabella-island-resort/istrie/kroatie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Valamar-Isabella-Island-Resort
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Rovinj  Istrië  KROATIË

GRAND PARK HOTEL ROVINJ
CULINAIR | WELLNESS

� � � � �

Premium Zeezicht

Het recentelij k geopende Grand Park Hotel Rovinj ligt aan de zuidkant van de 

boulevard van Rovinj op slechts enkele minuten lopen van het stadscentrum. Het 

biedt aan de ene kant een prachtig uitzicht op de pittoreske oude stad, het eiland 

St. Katarina en de jachthaven en aan de andere kant het ongerepte dennenbos. 

Het is een ontwerp van de beroemde Italiaanse architect Piero Lissoni die veel 

gebruik gemaakt heeft van duurzame materialen waardoor het hotel helemaal 

opgaat in haar omgeving. Maak een wandeling langs de Lungomare Plaza-

promenade met exclusieve winkels, restaurants en bars. Geniet van het uitzicht 

op de jachten en boten die in de nieuwe vij fsterrenjachthaven liggen of kies voor 

relaxen op een van de stranden op loopafstand van het hotel waar u de zomerse 

sferen van het prachtige Rovinj kunt ervaren. Bezoek zeker het kiezelstrand op 

het eiland Katarina recht tegenover het hotel en bereikbaar per boottransfer 

(gratis voor hotelgasten). Als u meer avontuurlij k bent is Lovor Beach, gelegen 

in het eeuwenoude Golden Cape-park, de juiste plek voor u. Het Dolcevita-strand 

heeft een prachtig uitzicht op het beschermde bospark Golden Cape en het 

kristalheldere water van Lone Bay. Genoeg keuze dus maar vergeet ook zeker 

niet de gezellige stad van Rovinj te bezoeken met tal van terrasjes en enkele 

leuke historische bezienswaardigheden. Een verblij f in Grand Park Hotel Rovinj 

is gezien haar centrale ligging dan ook beslist een aanrader. De luchthaven van 

Pula ligt op ca. 40 km.

FACILITEITEN
Albaro Wellness & Spa beslaat meer dan 3.800 m² en biedt voor de nodige 

ontspanning maar liefst 3 zwembaden: een 50 meter bad waar u van binnen 

naar buiten kunt zwemmen, outdoor infi nty pool met uitzicht op Rovinj, de zee 

en omgeving en tenslotte een kleiner bad om te ontspannen. Voorts treft u hier 

ook diverse sauna’s, stoombaden, een fi tness, zonneterras met ligbedden en de 

Cissa poolbar aan. Kies voor een signature Terra Magica spabehandeling met 

geneeskrachtig zeewier, de eerste persing van olij ven en lokale kruiden gedrenkt 

in likeur en u voelt zich weer helemaal energiek. Tennisbanen (op ca. 900 meter), 

yoga, kidsclub (4-12 jaar) met activiteitenprogramma (seizoensgebonden).

Van een culinair diner tot hapjes of verfrissende drankjes, alles wordt 

geserveerd op hoog niveau met als bij gerecht spectaculaire vergezichten. Het 

Grand Park biedt zeven restaurants en bars, waaronder het gerenommeerde 

restaurant Cap Aureo. De chef serveert een eersteklas ervaring voor alle 

zintuigen, geïnspireerd door de geuren en smaken van het rij ke naastgelegen 

mediterrane park. De wij nkaart van Cap Aureo is zorgvuldig samengesteld 

met een aantal Kroatische en internationale wij nen die uw gastronomische 

ervaring compleet zullen maken. Ontbij t wordt geserveerd in Laurel & Berry 

met voor lunch en diner lokale en mediterrane specialiteiten. Verder lobbybar, 

poolbar en op de promenade Katarina’s patisserie, Primi Terreni & Deli, Michelin 

sterrenrestaurant Agli Amici en (op ca. 2 km.) Grill Lovor restaurant. 

ACCOMMODATIE
De 209 kamers zij n ruim en alle voorzien van airco, wifi , koffi  e- en 

theezetfaciliteiten, tv, kluisje, minibar, usb stopcontacten, zithoek, badkamer 

met bad en inloopdouche, dubbele wastafel, badjas, slippers en haardroger. 

Ruim balkon met zitje.

Premium Parkzicht (ca. 39 m², max 3 pers.): zicht op het park. Ook boekbaar als 

Premium eezicht met  zicht op zee, de haven en Rovinj.

Deluxe eezicht, (ca. 39 m², max 3 pers.): met plungepool.

Suites op aanvraag boekbaar.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Premium Parkzicht  1326 1695 1854 1238

Premium Zeezicht  1404 1812 1988 1310

Deluxe Zeezicht  1500 1424 2139 1406

Vroegboekkorting: 20% bij  verblij f van 01/04/22 t/m 15/07/22 en van 28/08/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 31/01/22. 10% bij  verblij f van 16/07/22 t/m 27/08/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 

5% indien geboekt voor 28/02/22. Extra: welkomstdrankje bij  aankomst.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/grand-park-hotel-rovinj/istrie/kroatie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Grand-Park-Hotel-Rovinj
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KROATIË  Istrië  Zadar

FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA
ACTIVE | DESIGN | WELLNESS

� � � �    SUPERIOR

Superior Zijzeezicht

Op de punt van het schiereiland Punt Skala, direct aan zee ligt dit stijlvolle 

(officieel 5*) designhotel van de  Oostenrijkse Falkensteiner keten. Het herbergt 

met ruim 6.000 m² de grootste en modernste Spa aan de Kroatische kust. 

Verder biedt het veel sportfaciliteiten en recreatieve mogelijkheden. Het is 

een compleet en vriendelijk resort met een relaxte ambiance, goede service 

en restaurants. Het centrum van Petrcane ligt op ca. 1,5 km. Het historische 

centrum van Zadar ligt op ca. 20 minuten rijden en de luchthaven van Split op 

ca. 90 autominuten.

FACILITEITEN
Entree met receptie, lobby en kleine bibliotheek. Zwembad omringd door 

terrassen, pijnbomen en gazons met ligbedden en parasols. Het heldere water 

van de Adriatische Zee bereikt u via een strand van zand en kleine rotsen. De 

Acuapura Spa is opgedeeld in een heldere witte Spa en een mystieke zwarte 

Spa en bevat meerdere binnen- en buitenbaden, een thalassobad, hamam, Finse 

sauna, stoombad, biosauna, Kneipp koudwaterbad, waterbedden, Spasuites 

en nog veel meer. Op het Spamenu staan vele schoonheidsbehandelingen 

en lichaamsmassages (tegen betaling). Er worden yoga- en pilateslessen 

gegeven en er zijn ook meditatiesessies. Verder is er een fitnesscenter met 

moderne (cardio) apparatuur. Bij het strand worden diverse watersporten als 

zeilen, surfen en duiken aangeboden. Nieuw geopend is de Fortis Club met een 

state-of-the art fitnesscenter (tegen betaling) van maar liefst 8000 m² en een 

compleet entertainmentcenter met o.a. bowling en biljarts. Op sportief gebied is 

er ruime keuze aan sport met o.a. tennis, basketbal, volleybal en badminton (alle 

verlicht). De groene omgeving leent zich goed om wandelend of per huurfiets 

ontdekt te worden. Een leuk doel is de nabijgelegen wijngaard Kraljevski waar 

u kennis maakt met lokaal geproduceerde wijnen. Met haar verscheidenheid 

aan restaurants hoeft u dit ruim opgezette resort niet te verlaten. Het Jadran 

restaurant met terras biedt ontbijt in buffetvorm en diner als keuzemenu of 

buffet. Trattoria La Veranda is een Italiaans specialiteitenrestaurant voor 

à la carte diner. De Acquapura Spa Bistro serveert lichte lunch, snacks en 

gezonde dranken gedurende de dag. Bracera is een beachbar en restaurant 

voor visgerechten. Steak House Planika is een ‘al fresco’ restaurant aan 

zee en serveert Kroatische en mediterrane gerechten voor lunch en diner 

(seizoengebonden). In het Break.Point restaurant staat de Aziatische keuken 

centraal met verse sushi en Poke bowls. De Sotto Voce loungebar is de gehele 

dag geopend voor een ruim assortiment aan drankjes. 

ACCOMMODATIE
De 210 kamers en suites hebben een modern en kleurig design en beschikken 

over airconditioning, flatscreen-tv, minibar, schrijftafel en kluisje. Open plan 

badkamer met ligbad en douche. Balkon met zitje of ligbedden. Kamers met 

verbindingsdeur mogelijk.

Superior Kamer (ca. 32 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met zitje en 

uitzicht op het omliggende park.

Ook boekbaar met zijzeezicht en als Deluxe kamer met zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 volw.  1 kind.): open plan woon-/slaapkamer 

met sofabed en ligbad, groot balkon. Boekbaar met parkzicht of (zij)zeezicht.

Senior Suite (ca. 55 m², max. 4 pers.): ruime suite gelegen op een van de 

hoeken van het gebouw, woongedeelte met sofabed, zithoek en eettafel. Aparte 

slaapkamer met inloopkast. Balkon met zitje, ligbedden en zeezicht.

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

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

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer 1417 1516 1594 1384

Superior Kamer Zijzeezicht 1503 1655 1742 1468

Deluxe Kamer 1592 1730 1820 1559

Junior Suite Zijzeezicht 2055 2411 2563 2084

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 15/07/22 en van 28/08/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 31/01/22. 10% bij verblijf van 16/07/22 t/m 27/08/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 

5% indien geboekt voor 28/02/22. Extra: welkomstdrankje bij aankomst.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/falkensteiner-hotel-spa-iadera/dalmatie/kroatie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Falkensteiner-Hotel-Spa-Iadera
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Hvar  Dalmatië  KROATIË

PALACE ELISABETH
HERITAGE | CITY

� � � � �

Deluxe Suite Zeezicht

Hvar is een eiland voor de kust van Split dat u in slechts drie kwartier per 

catamaran vanuit de haven van Split bereikt. Naarmate u de haven van Hvar 

binnenvaart ziet u het imposante Palace Elisabeth al opdoemen; een icoon 

in de stad met rijke historie. Op slechts een steenworp afstand van de meest 

hoogtepunten van de stad combineert Palace Elisabeth op elegante wijze de 

schoonheid van haar verleden met het luxueuze heden. Dit monumentale hotel 

en eerste vijfsterrenhotel in Hvar onderscheidt zich door zijn unieke architectuur 

en uitzonderlijk design en vat de ware essentie van het erfgoed van Hvar samen. 

Het hotel is gebouwd op de plaats van de residentie van het hertogelijk paleis. 

Gelegen aan het belangrijkste stadsplein dat tevens het grootste plein van 

Dalmatië is. Het hotel herbergt dan ook een rijke geschiedenis. Na de val van 

Venetië verloor het paleis zijn aanzien. Hotel Palace Elisabeth herdenkt het 

eeuwenoude Venetiaanse erfgoed dat deze stad heeft achtergelaten met haar 

prachtige stenen monumenten en de Oostenrijkse glorie die heeft bijgedragen 

aan de ontwikkeling van het toerisme op een kleine, afgelegen plek. Een unieke 

ervaring op dit zonnige eiland. U betreedt het hotel via een archeologische 

vindplaats: het voormalige zuidwestelijke deel van de oude stadsmuur. Door het 

hele hotel vindt u goed bewaarde details uit het verleden. Niet voor niets staat 

er dan ook Heritage in de naam van dit hotel.

FACILITEITEN
Receptie met lobby. In de Spa kunt u gebruik maken van het binnenzwembad 

met zonneterras en uitzicht op de baai van Hvar en de Adriatische Zee of kiest u 

voor een behandeling met producten uit de regio. Onder de top van de beroemde 

Loggia, met uitzicht op het belangrijkste stadsplein, biedt San Marco een 

toevluchtsoord voor diegenen die willen genieten van heerlijke gerechten met 

een ononderbroken uitzicht op zee. Geniet van smakelijke mediterrane gerechten 

met innovatieve en kunstzinnig gepresenteerde gerechten geïnspireerd op 

verse, lokale producten en aroma’s die samen een werkelijk unieke culinaire 

ervaring creëren. Vanuit de klassieke stijlvolle bar met rijke, gestructureerde 

stoffen en sfeervolle verlichting heeft u uitzicht op de baai van Hvar. De bar mixt 

creatieve cocktails en schenkt enkele van de beste Kroatische en internationale 

wijnen wat de perfecte setting vormt voor het aanschouwen van de fonkelende 

lichten van jachten in de baai. Op ca. 750 meter van het hotel ligt de Hvar Beach 

Club waar u als gast van het hotel van harte welkom bent voor een vleugje Ibiza 

style. Hier kunt u tegen betaling gebruik maken van de ligbedden of een Balinees 

bed en een verfrissende duik in de turquoise zee nemen.

ACCOMMODATIE
Alle kamers zijn uniek en karakteristiek ingericht met een elegant design en 

Venetiaanse accenten. Ze beschikken over een kingsizebed of twinbedden, 

airconditioning, flatscreen-tv, wifi, Nespresso-apparaat, kluisje en minibar. 

Marmeren badkamer met bad en/of douche en haardroger.

Premium eezicht (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met geweldig 

uitzicht over het plein en de haven. Tevens zeezicht. Ook boekbaar met balkon.

Deluxe Suite Stadszicht (ca. 31 m², max. 2 pers.): ruime, comfortabele suite met 

kingsizebed. Badkamer met douche. Uitzicht op het fraaie oude centrum van 

Hvar. Deluxe Suite eezicht (ca. 47 m², max. 2 pers.): frisse open-plan suite met 

kingsizebed en uitzicht op het plein, de haven en de zee.

Elisabeth Suite (ca. 61 m², max. 2 pers.): bijzondere suite, genoemd naar 

Keizerin Sisi, gelegen op de 2e etage.  Imperial Suite (ca. 57 m², max. 2 pers.): 

gelegen op de bovenste etage. Luxueuze suite met in-room bad en badkamer 

met douche. Balkon met uitzicht op de haven en de zee.

Voor (Presidential) Penthouse Suite zie www.silverjet.nl

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

luchthavenbelasting, Executive Lounge, transfer naar en van de haven, overtocht per catamaran 

naar en van Hvar.

Kamertype apr jun aug okt

Premium Zeezicht 885 1271 1426 1744

Premium Zeezicht Balkon 917 1338 1498 1778

Deluxe Suite Stadszicht 1065 1659 1842 1926

Vroegboekkorting: 15% bij min 3 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 30/10/22 indien geboekt voor 

28/02/22. Niet geldg voor Suites en Penthouses.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/heritage-hotel-palace-elisabeth/dalmatie/kroatie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Heritage-Hotel-Palace-Elisabeth


78 - SILVERJET VAKANTIES

KROATIË  Dalmatië  Hvar

MASLINA RESORT
DESIGN | WELLNESS

� � � � �   

Panoramakamer

Maslina Resort is een verborgen pareltje omgeven door een rij ke geschiedenis, 

ongerepte natuur, culinaire smaken en cultureel erfgoed. Het resort ligt in de 

prachtige baai van Maslinica op het eiland Hvar en strekt zicht uit over twee 

hectare weelderig dennenbos met de kristalheldere Adriatische Zee binnen 

handbereik. Een wandeling van 15 minuten langs de kust leidt u naar de door 

UNESCO beschermde stad Stari Grad, één van de oudste steden in de oostelij ke 

Adriatische Zee. Maslina Resort combineert klassieke mediterrane stij len met 

moderne Franse accenten met respect voor de reeds aanwezige natuur. Door 

gebruik van natuurlij ke en lokaal geproduceerde materialen zoals exotisch 

Iroko-hout en Bra  gesteente gaat het resort helemaal op in de omgeving. 

Het interieurontwerp is geïnspireerd op de vier elementen van de natuur die 

hebben bij gedragen aan het creëren van een palet dat wordt gevormd door de 

azuurblauwe Adriatische Zee, een zilte zomerbries, parelwitte rotsen en dicht 

groen bos. Het resultaat van dit alles is Mindful Luxury , een respectvolle high-

end gastvrij heidservaring geïnspireerd door het rij ke culturele en natuurlij ke 

erfgoed van het eiland Hvar. Mindful Luxury is de alchemie tussen persoonlij ke 

en professionele service, een uitstekende locatie, oprecht respect voor het 

milieu en een interieur dat eigentij ds en chic is met zorgvuldig gekozen vintage 

elementen. Het resort ligt op ca. een uur varen per catamaran vanaf Split.

FACILITEITEN
Receptie met ruime huiselij ke lobby, bibliotheek en galerij  met lokale 

kunstwerken. Speelkamer voor kinderen. Verwarmd buitenzwembad voor 

families en een verwarmde infi nity pool met ligbedden en mooi uitzicht over 

de baai. Pharomatiq Spa met duurzame, lokale producten en ingrediënten 

waarbij  u zelf uw product met advies van de Spa therapeute samenstelt. 

Keuze uit diverse behandelingen en massages. Voorts in de Spa een fi tness, 

diverse ontspanningsruimten, dompelbad. Er worden activiteiten als yoga 

georganiseerd (alle tegen betaling). Ook in het restaurant staat alles in het teken 

van lokaal geproduceerde ingrediënten waar de chef een mediterraan tintje aan 

geeft. Het Poolside Restaurant serveert een lichte lunch. In de Wine & Culture 

club kunt u terecht voor het boeken van een lokale ervaring zoals een bezoek 

aan een wij ngaard of voor een proeverij  onder leiding van de sommelier. Langs 

de promenade van Maslina Resort ligt A•Bay, een relaxte loungeplek aan de 

baai waar u kunt genieten van de zonsondergang met vergezichten tot aan het 

schiereiland van Kabal. Er heerst een gezellige vibe met loungemuziek. Het is 

de plek om te genieten van een fruitige cocktail, champagne of een gekoeld 

glas rosé na een heerlij ke stranddag. Op loopafstand is er een zandstrand met 

ligbedden.

ACCOMMODATIE
Alle ruime 53 kamers, suites en villa’s bieden een adembenemend uitzicht op 

zee of een panoramisch uitzicht en zij n ingericht met authentieke elementen die 

het eiland Hvar uniek maken. Alle voorzien van o.a. bluetooth speaker, koffi  e -en 

theezetfaciliteiten, badkamer met dubbele wastafel, bad en apart toilet.

Tuin Kamer (ca. 42-45 m², max 3 pers.):  met loggia en zitje van ca. 9 m², tuinzicht. 

Panorama Kamer (ca. 42-45 m², max 2 pers.):  zeezicht en met ruimere loggia.

Tuin Suite (ca. 52-64 m², max 2 volw.  1 kind t/m 12 jaar): junior suite met 

lounge en tafel, badkamer met bad en inloopdouche, ruime loggia met ligbedden 

en tuinzicht. Ook boekbaar als Bay Suite met zeezicht.

Pool Suite (ca. 56-70 m², max 2 volw.  1 kind t/m 12 jaar): als Tuin Suite maar 

met plungepool en deels zeezicht.

Panorama Suite (ca. 45-64 m², max 2 volw.  1 kind t/m 12 jaar): als Tuin Suite 

maar met panoramisch uitzicht. Ook boekbaar als ruimere Panorama Pool Suite 

met plungepool en toegang tot tuin. Voor familie suites en villa s zie website.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis, lucht-

havenbelasting, Executive Lounge, transfer naar en van de haven, overtocht per catamaran naar en 

van Hvar, transfer naar en van Maslina Resort.

Kamertype  mei jun aug okt

Tuin Kamer  2227 2672 3035 1993

Panorama Kamer  2682 3134 3651 2301

Bay Suite  3032 3547 4372 2644

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/maslina-resort/dalmatie/kroatie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Maslina-Resort
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Dubrovnik  KROATIË

BELLEVUE
CITY | CULINAIR | BOUTIQUE

� � � � �   

Superior Kamer

Wijnbar

Dit luxe designhotel is in 2019 volledig gerenoveerd en is daarmee één van de 

nieuwste hotels in Dubrovnik met een schitterende ligging op een 30 meter hoge 

klif boven de Miramare-baai. Het Bellevue Hotel doet dan ook zij n naam eer aan 

wat betreft het uitzicht. De lobby en alle kamers en suites bieden panoramische 

uitzichten op de Dalmatische kust. Via een lift bereikt u een klein kiezelstrand 

waar u kunt genieten van de Adriatische Zee en mediterrane zon. Modern 

comfort en Kroatische gastvrij heid karakteriseren dit hotel. Het historische 

centrum van Dubrovnik ligt op ca. 15 minuten lopen.

FACILITEITEN
Entree met receptie en lobby-lounge. Ontspannen kan in de Spa van 500 m² 

met een binnenzwembad, jacuzzi, sauna en stoombad. Diverse behandelingen 

tegen betaling. Het ontbij t wordt geserveerd in Vapor waarbij  buff et en items 

van het ontbij tmenu elkaar afwisselen. In de avond transformeert Vapor tot 

een mediterraan gourmetrestaurant dat wordt aanbevolen door de Michelin 

gids. Bij  het strand, verscholen in de rotsen ligt Nevera, waar verse vis, schaal- 

en schelpdieren uit de wateren van de eilanden rondom Dubrovnik op het 

lunchmenu staan en zich goed laten vergezellen door een lokale verfrissende 

wij n. En over wij nen gesproken. In de wij nbar heeft u keuze uit een ruime 

selectie van 180 wij nen van over de hele wereld. Naast de wij n zal u ook zeker 

het uitzicht waarderen. Voor een aperitief is er de huiselij ke Spice lounge met 

terras, een mooie plek voor het aanschouwen van de zonsondergang over de 

baai. Nevera en het kiezelstrand met ligbedden en parasols bereikt u via een lift.

ACCOMMODATIE
De weelderige accommodatie omvat 91 prachtig gerenoveerde kamers, waarvan 

14 suites individueel zij n ontworpen om verwennerij  en comfort te bieden. Met 

een strakke, eigentij dse stij l zullen nieuwe kamers een onderscheidende stij l 

onthullen, aangevuld met adembenemende uitzichten die zich uitstrekken tot 

aan de Adriatische kust vanaf uw eigen balkon. Kamerhoge balkondeuren, 

een neutraal kleurengamma van krij twit, zacht grij s, steen en beige, allemaal 

ingericht met luxe textiel, houten vloeren en elegant meubilair met een satij nen 

eikenbladafwerking. De kamers en suites hebben een hedendaagse inrichting en 

bieden alle uitzicht op de Miramare baai. Allen zij n voorzien van airconditioning, 

fl atscreen-tv, minibar en kluisje.

Classic Kamer (ca. 26 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met en suite 

badkamer, badjassen en -slippers en haardroger. Zeezicht.

Superior Kamer (ca. 31 m², max. 2 pers.): fraaie kamer met en suite badkamer, 

badjassen en -slippers en haardroger. Balkon en zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): ruime kamer met zithoek, schrij ftafel. En 

suite badkamer met badjassen en -slippers en balkon met zeezicht.

Executive Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): woonkamer met eettafel, zithoek en 

koffi  e- en theefaciliteiten. Slaapkamer met en suite badkamer met badjassen en 

-slippers, haardroger. Ruim balkon met zitje en zeezicht.

Deluxe Suite (ca. 50 m², max 3 pers.): als Executive Suite maar ruimer en met 

2e badkamer met toilet, wastafel en douche. Gelegen op een hoek met mooi 

uitzicht.

Presidential Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): luxe suite met grote woonkamer 

met zithoek, koffi  e- en theefaciliteiten en eethoek. Badkamer. Slaapkamer met 

kingsizebed en en suite badkamer met vrij staand bad, badjassen en -slippers en 

haardroger. 2e badkamer met inloopdouche. Ruim balkon met zitje en zeezicht.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Superior Kamer  798 1065 1132 833

Deluxe Kamer  921 1320 1387 953

Executive Suite  1194 1740 1807 1229

Extra: fruitmandje en water in de kamer. Vanaf Executive Suite ook een fl esje wij n.

Hone moon: mousserende wij n en bloemen in de kamer.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/hotel-bellevue-dubrovnik/dubrovnik/kroatie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Hotel-Bellevue-Dubrovnik
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KROATIË  Dubrovnik

� � � � �   

Deluxe Odak

Het elegante Excelsior Dubrovnik ligt op een van de mooiste plekjes van de stad. 

Vanaf de terrassen van dit modern ingerichte hotel en vanuit de kamers heeft u 

een adembenemend uitzicht op het prachtige oude centrum van Dubrovnik dat 

op ca. 500 m ligt. Het hotel heeft al vele beroemde gasten mogen verwelkomen 

waaronder koningin Elizabeth II en Elizabeth Taylor. 

FACILITEITEN
Lobby met receptie. Dwaal af naar het terras en geniet direct van een weergaloos 

uitzicht tij dens een romantische zonsondergang. Rotsstrand met zonneterras, 

natuurzwembad (zoutwater), ligbedden en parasols. Van een ontbij tbuff et tot 

tapas, een intiem diner tot koele cocktails de restaurants van het hotel zullen 

u zeker verrassen. Het ontbij tbuff et wordt geserveerd in het kleurrij ke Salin 

restaurant met al-fresco mogelij kheid op het terras. Prora is het fi ne dining 

restaurant gelegen bij  het strand. Geniet hier van zonovergoten zomerlunches of 

romantische diners met lokale zeevruchten en regionale vis- en vleesgerechten, 

doordrenkt met de magie van de Middellandse Zee door de kunsten van chef-

kok Peter Obad. In het eigentij dse interieur van Sensus restaurant geniet u van 

onconventionele en creatieve gerechten bereid met verse lokale delicatessen 

die vergezeld worden van de beste Kroatische wij nen uit de wij nkelder van 

het hotel. De Abakus Piano bar is het centrale punt van het hotel en serveert 

hapjes en drankjes in een ongedwongen sfeer. Ruim binnenzwembad met 

jacuzzi, stoombad. Fitnessruimte en  Finse sauna. Spa voor behandelingen en 

massages. Fitnessruimte. 

ACCOMMODATIE
Veel van de 158 rustige, grote kamers van Excelsior Dubrovnik hebben 

misschien wel het beste uitzicht op de zee en de oude binnenstad van Dubrovnik. 

Ze verwelkomen u alle met een stij lvolle combinatie van natuurlij ke tinten, 

donkerhouten meubels, zorgvuldig gekozen accessoires en ultramoderne 

technologie voor een geruststellend thuisgevoel. De moderne, comfortabele 

kamers en suites van het hotel liggen verdeeld over het oorspronkelij ke 

gedeelte van hotel Villa Odak uit 1913 met de modernere toevoeging The Tower. 

De onberispelij k ontworpen kamers en suites van The Tower zij n ingericht in 

rustgevende natuurtinten met accenten van warm grij s. Elke kamer beschikt 

over zorgvuldig geselecteerde details met licht eiken vloeren. Daarnaast hebben

alle kamers airconditioning, turn down-service, minibar, thee- en koffi  efacili-

teiten, fl atscreen-tv en kluisje. In de en suite badkamer vindt u een bad en aparte 

douche, haardroger, badjassen en -slippers. 

T eepersoonskamer Classic dak (ca. 28 m², max. 2 volw.): elegante kamer met 

kingsizebed, schrij ftafel en fauteuil. Stadszicht. Superior Odak (ca. 30 m², max. 

2 volw.): ruimere kamer met zeezicht. Deluxe Odak (ca. 30 m², max. 2 volw.): als 

de Superior Kamer, met balkon. Executive Suite Odak (ca. 60 m², max. 3 pers.): 

ruime suite met woonkamer en aparte slaapkamer. Smal balkon met zeezicht.

T eepersoonskamer Classic To er (ca. 28 m², max. 2 volw.): in lichte tinten 

gedecoreerde, ruime kamer met kingsizebed.

Superior Tower (ca. 28 m², max. 2 volw.): als de Classic Tower, met balkon en 

zij zeezicht. Deluxe Tower (ca. 30 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met 

balkon en zeezicht.

Executive Suite Tower (ca. 60 m², max. 3 pers.): elegante suite met ruime living 

en aparte slaapkamer. Balkon met zitje en zeezicht.

Deluxe Suite Tower (ca. 94 m², max. 3 pers.): sfeervol ingerichte suite met 

woonkamer en separate slaapkamer. Ruim balkon met loungers en zeezicht.

Presidential Suite To er (ca. 140 m²,  max. 3 pers.): fraaie suite met elegant 

ingerichte woonkamer met eethoek en bar. 2 slaapkamers en 2 badkamers, 

balkon met zeezicht.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 3 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Classic Odak  747 885 952 782

Deluxe Odak  930 1125 1192 965

Deluxe Tower  957 1161 1228 992

Extra: fruitmandje en water in de kamer. Vanaf Executive Suite ook een fl esje wij n.

Hone moon: mousserende wij n en bloemen in de kamer.

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

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

HOTEL EXCELSIOR DUBROVNIK
CITY | WELLNESS

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/hotel-excelsior-dubrovnik/dubrovnik/kroatie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Hotel-Excelsior-Dubrovnik
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SUN GARDENS DUBROVNIK
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

� � � � �

Club Kamer

Dubrovnik  Orasuc  KROATIË

Het Sun Gardens Dubrovnik is een elegant resort met vele faciliteiten op een 

unieke locatie. Traditionele gastvrij heid en modern design komen hier samen 

bij  de Adriatische Zee. Het resort bestaat uit een hotel met kamers en suites 

en daarnaast een apart gedeelte van fraaie residences met één, twee of drie 

slaapkamers.  Een ideaal resort voor jong en oud gelegen aan een kiezelstrand 

en helderblauwe zee. Dubrovnik is binnen 15 minuten te bereiken over de weg of 

over het water. Het vliegveld van Dubrovnik ligt op ca. 45 minuten rij den.

FACILITEITEN
Lobby en receptie met uitzicht op zee. Voor het hotel, aan de zee, liggen drie 

zwembaden met ligbedden en parasols, een poolbar en 2 kinderbaden. Voorts 

van mei t/m september de Marco Polo Kids Club (t/m 11 jaar), Babyclub 

(9 maanden t/m 3 jaar in juli en augustus), Hideaway Teen Club (12 t/m 17 

jaar in juli en augustus),  tennisbanen, voetbal, basketbalveld, squashbaan en 

klimmuur. In de zomer Kids Sportacademy (7-15 jaar) en diverse watersporten. 

De Spa biedt een binnenbad met onderwatermassage, jacuzzi, tepidarium, 

sauna en verschillende schoonheidsbehandelingen en massages. Er zij n diverse 

restaurants, waaronder: Origano: voor ontbij tbuff et, La Pasta voor Italiaans, 

Cilantro voor Kroatische  en mediterrane specialiteiten voor lunch en diner, The 

Market voor verse vis in Dalmatisch thema, Butcher’s Grill voor malse steaks, 

Sunset Bar & Grill: voor snacks en lichte gerechten tot zonsondergang.  Keuze 

uit vele bars waaronder, Beach Bar, Sports Bar, Sunset Bar en wij nbar met 

lokale en internationale wij nen. La Patisserie voor koffi  e, ij s en zoetigheden. 

Een keur aan mogelij kheden voor een afwisselend menu tij dens uw vakantie. 

Rosetta voor uw dagelij kse boodschappen.

ACCOMMODATIE
De 201 ruime en modern ingerichte kamers en suites in het hotel zij n alle

voorzien van airconditioning, fl atscreen-tv, koffi  e-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met bad/douche. Balkon of terras.

Deluxe Kamer (ca. 34 m², max. 2 pers.): hoger gelegen kamer met zeezicht.

Club Kamer (ca. 34 m², max. 2 pers.): op de 2 bovenste verdiepingen en met 

toegang tot de Club Lounge met een selectie van drankjes en snacks en diverse 

services.

Deluxe Suite (ca. 68 m², max. 3 pers.): woonkamer met sofabank en Nespresso-

apparaat, aparte slaapkamer met ensuite badkamer en balkon met zeezicht.

Club Suite (ca. 68 m², max. 3 pers.): als Deluxe Suite, op de 2 bovenste ver-

diepingen en met toegang tot de Club Lounge en diverse extra services.

Executive Suite (ca. 102 m², max. 2 pers.): woonkamer met sofabank en eettafel, 

aparte slaapkamer en balkon met zeezicht. Diverse extra services.

Naast het hotel liggen 207 luxe residences, elk met een kitchenette voorzien van 

o.a. vaatwasser, koelkast en magnetron, woonkamer met sofabed en balkon. 

Residence - 1 slaapkamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): woonkamer met eethoek, 

slaapkamer en balkon over de lengte van de residence. Boekbaar met tuin- of 

zeezicht.

Residence - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 5 pers.): ruime woonkamer, 2 slaap-

kamers met en suite badkamer. Boekbaar met tuin- of zeezicht.

Residence - 3 slaapkamers (ca. 126 m², max. 7 pers.): woonkamer, 3 slaapkamers 

met en suite badkamer, groot terras en uitzicht op de Adriatische Zee.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis, lucht-

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

Kamertype  apr jun aug okt

Deluxe Kamer  883 1283 1493 1030

Club Kamer  1038 1557 1798 1185

Deluxe Suite  1198 1836 2127 1345

Residence 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  843 1226 1641 956

Vroegboekkorting: 10% bij  verblij f van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/sun-gardens-dubrovnik/dubrovnik/kroatie?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Sun-Gardens-Dubrovnik
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GRIEKENLAND

Ikos Dassia

De warmte van Griekenland omarmt iedere 

bezoeker. Het aangename mediterrane klimaat, 

het aantrekkelijke en gevarieerde landschap, de 

gastvrije en vriendelijke bevolking en de heerlijke 

keuken staan garant voor een plezierig verblijf. 

De rijke en eeuwenoude cultuur van Griekenland 

heeft zijn sporen vooral nagelaten op het vasteland 

in de vorm van indrukwekkende gebouwen en 

ruïnes uit de Oudheid. De opkomst van het Grieks-

orthodoxe geloof heeft bovendien fraaie kerken 

opgeleverd. Daarnaast zijn de kuststreken met hun 

gemoedelijke dorpjes en uitnodigende stranden 

voor menig toerist onweerstaanbaar. De eilanden 

in de Egeïsche en Ionische Zee hebben een geheel 

eigen aantrekkingskracht.

Aan vrijwel elk stukje grond is een mythe verbonden, 

met vaak een kern van historische waarheid. Maar 

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

er altijd nog de overblijfselen van tempels, zuilen en 

mozaïeken om u te herinneren aan de roemrijke 

geschiedenis van het land. Griekenland heeft een 

rijke historie met veel tradities. Een mooi voorbeeld 

hiervan is de berg Olympus in Pieria. Olympus 

was de plek waar de Olympische goden verbleven 

en waar de troon van Zeus stond, volgens de 

Griekse mythologie. De Goden daalden regelmatig 

af om de mensen hulp te bieden, te straffen en 

zelfs om kinderen te verwekken. De kinderen die 

verwekt werden uit de verbinding tussen een god 

en een mens worden halfgoden genoemd en zij 

hadden bijzondere eigenschappen. Zij verrichtten 

heldendaden en werden door iedereen bewonderd. 

Het beroemdste godenhuwelijk uit de klassieke 

oudheid was tussen Zeus en Hera, het paar dat over 

het Griekse Pantheon heerste.

De Griekse keuken heeft een uitgebreide variëteit 

aan gerechten welke een uitzonderlijk smaakvol 

culinair avontuur kunnen zijn. Haar keuken heeft 

drie geheimen: goede en verse ingrediënten, het 

juiste gebruik van kruiden en specerijen en de 

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

een schitterende natuur en een ongekende culturele rijkdom. 

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

beroemde Griekse olijfolie. Specifiek de keuken van 

Kreta of de Kretenzische keuken in Griekenland 

staat al jaren bekend als een van de gezondste 

keukens ter wereld. Onderzoek toonde na de Tweede 

Wereldoorlog aan dat de voedingsgewoonten van 

de inwoners bijzonder goed waren aangepast aan 

de natuurlijke rijkdommen van het eiland en de 

behoeften van de bewoners. Voor de Grieken is 

het delen van een maaltijd met vrienden en familie 

thuis, in een restaurant of in een taverne aan het 

strand een diepgewortelde sociale aangelegenheid. 

Omdat er in Nederland vele Griekse restaurants 

te vinden zijn, zal menigeen bekend zijn met de 

traditionele Griekse gerechten  al smaken ze in 

Griekenland heel anders dan bij ons. De maaltijd 

begint vaak met mezédes; dit zijn kleine hapjes 

die de spijsvertering op gang brengen. Daarna 

volgen gerechten als souvl kia (geroosterde 

stukjes varkensvlees), tzatziki (dip van yoghurt en 

komkommer), Griekse salade (met feta) en keftédes 

(varkensgehaktballetjes). Afhankelijk van de locatie 

staan ook vaak lams- en visgerechten op het menu. 

Meer en meer zien we dat vlees- en visgerechten 

vervangen of aangevuld worden op de kaart met 

uitstekende vegetarische en zelfs veganistische  

gerechten. 

Wijnliefhebbers kunnen in Griekenland hun hart 

ophalen. Traditionele wijngebieden als Naoussa 

in Macedonië en Papaïoannou in de Peloponnesos 

focussen steeds meer op kwaliteit met gebruikma-

king van lokale druiven, hetgeen interessante 

resultaten oplevert. Bijvoorbeeld kenmerkend voor 

de wijnbouw op Santorini is de manier waarop de 

druiven worden verbouwd: een mandvorm van in 

bosjes samengebrachte stokken laag bij de grond 

een eeuwenoud systeem genaamd ‘kouloura’. 

Zo blijven de druiven beschermd tegen de vaak 

felle eilandwind en de zon. Het levert een leuke 

afwisseling op in het beeld van verticale wijnranken 

zoals bekend uit andere streken.

Wij selecteerden voor u de allerbeste resorts en 

luxe hotels op de Peloponnesos en het noordelijke 

schiereiland Halkidiki, alsmede op de prachtige 

Griekse eilanden Corfu, Kefalonia, Zakynthos, Kreta, 

Patmos, Kos, Mykonos en Santorini.

U kunt deze eilanden als aparte strandvakantie 

bezoeken, maar u kunt ook Athene met de eilanden 

of de Peloponnesos combineren. Of combineer 

de eilanden Santorini en Mykonos tijdens een 

afwisselende combinatiereis. Maar ook Kos en het 

minder bekende eilandje Patmos zijn met elkaar te 

combineren. Zo wordt het beste van twee werelden 

in één fantastische vakantie verenigd

HOTELVOORZIENINGEN
In de Griekse strandhotels en resorts kunnen 

kinderen vaak gratis gebruik maken van de 

kidsclubs. In de meeste gevallen zijn ook de 

niet-gemotoriseerde watersporten en andere 

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

bij verlichting). Gemotoriseerde watersporten en 

babysitting zijn tegen betaling. Ook wanneer u 

gebruik wilt maken van de wellnessfaciliteiten 

is dit in de meeste gevallen tegen betaling. 

Uitzonderingen op bovenstaande regels vindt u 

bij de beschrijvingen van de betreffende hotels en 

resorts.
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CORFU & PARGA

Ten westen van het vasteland van Griekenland ligt het groene zonovergoten eiland Corfu in de blauwe zee. Fraaie stranden en een prachtig

gerestaureerde hoofdstad. Parga, op het vasteland heeft mooie stranden en een interessant achterland met oudheden en een unieke natuur.

u naar Preveza vanwaar uw privétransfer u in een 

uurtje naar dit nieuwe strandresort brengt.

AUTOHUUR

De hotels op Corfu en Parga bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een auto huren en deze bij uw hotel laten afleveren.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP CORFU IS VANWEGE DE SUBLIEME SERVICE, 

MARBELLA NIDO ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET. 

WIJ ZIJN OOK ERG GECHARMEERD VAN MARBELLA 

ELIX.  

KIJK OP PAGINA 85, 92 EN 93.

Corfu was ooit onderdeel van het uitgestrekte 

Byzantijnse Rijk, de Republiek Venetië en werd later 

afwisselend bezet door Franse en Britse troepen. Uit 

deze periodes getuigen o.a. de Venetiaanse forten in 

Corfu-stad. Het sfeervolle oude centrum van Corfu 

stad oftewel Kerkyra staat sinds 2007 op de Wereld 

erfgoedlijst van Unesco. Corfu is een populaire 

vakantiebestemming. Op het eiland bevinden 

zich vele baaien met kiezels en fijn zand. Aan de 

westkust zijn voornamelijk lange zandstranden en 

in het noordoosten, waar de kust rotsachtiger is, 

liggen mooie baaitjes en kiezelstrandjes. Corfu is 

een mooie plek om te snorkelen. Een van de mooiste 

plekken is het paradijselijke Paleokastritsa. Hier 

kunt u met een bootje de vele baaitjes ontdekken 

en de grotten invaren. Een klooster ligt op de top en 

biedt prachtig zicht over het eiland en de zee.

Aan het fraaie strand van Dassia kozen wij voor 

u het all-inclusive lifestyle resort Ikos Dassia wat 

wordt gekenmerkt door een moderne mediterrane 

stijl en traditionele Griekse gastvrijheid. 

Bij Agios Ioannis bieden wij het ‘adults-only’ hotel 

MarBella Nido. Het zeer luxe Angsana staat garant 

voor een weldadig verblijf. U heeft hier de keuze uit 

een prachtige suite of een villa met privézwembad. In 

Moraitika vindt u het ‘adults-only’ Domes Miramare 

aan zee van de welbekende Luxury Collection. 

Gelegen aan de andere zijde van eiland aan het 

zandstrand van Glyfada ligt het mooie Domes of 

Corfu. Hier geniet u van een strandvakantie in een 

relaxte setting. 

PARGA

Nieuw is het 5-sterrenresort op Parga op het 

vasteland en schuin tegenover Corfu gelegen. 

MarBella Elix ligt hier verscholen aan een 

baai met helder water en hoge pijnbomen. Het 

achterland is absoluut interessant te noemen 

met oa. het antieke theater van Dodoni uit de 3e 

eeuw voor Christus. Maar ook de wereldberoemde 

kloosters van Meteora zijn vanaf MarBella Elix te 

bezoeken. Sportievelingen trekken erop uit met de 

mountainbike maar heerlijk bijkomen in uw eigen 

swim-up zwembad met zeezicht behoort ook tot de 

mogelijkheden. Om MarBella Elix te bereiken vliegt 

IONISCHE
ZEE

Corfu-Stad 
(Kérkira)

Ágios Matthéos

Kontokáli
Dassia

Ágios Ioannis
Moraitika

Benitses

ALBANIË
Ikos Dassia

MarBella Nido

Domes Miramare

Angsana

Domes of Corfu

MarBella Elix
(vasteland)

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

Dagtemperatuur in C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Watertemperatuur in C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

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

Dagen met enige neerslag  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8



85 - SILVERJET VAKANTIES

Agios Ioannis  Corfu  GRIEKENLAND

MARBELLA NIDO
ADULTS ONLY | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �  

Deluxe Suite Private Pool

Dit adults only boutiquehotel, gelegen tegen een heuvel waardoor alle suites 

een prachtig uitzicht bieden over de blauwe Ionische Zee, heeft een elegante 

moderne uitstraling met een vleug ’classique-chic’. De persoonlijke aandacht van 

het personeel zorgt ervoor dat het u aan niets ontbreekt en dat u kunt genieten 

van een welverdiende vakantie. Traptreden tussen de diverse niveaus maken 

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

Corfu ligt op ca. 30 minuten rijden.

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

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

parasols voor de hotelgasten en er worden diverse gemotoriseerde en niet-

gemotoriseerde watersporten aangeboden. De Spa biedt u een ruime keuze 

aan massages en lichaamsbehandelingen. Verder is er een fitnessruimte met 

moderne apparatuur. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension 

is tevens mogelijk. U heeft de keuze uit de volgende restaurants en bars: San 

Giovanni is het hoofdrestaurant voor ontbijt en diner. Het à la carte restaurant 

Apaggio Gourmet serveert mediterrane gourmetgerechten voor diner. Overdag 

kunt u in de Aquavit Pool Restaurant terecht voor lichte maaltijden, snacks en 

verfrissende drankjes. De Heritage Bar serveert o.a. koffie, thee en cocktails en 

is geopend tot diep in de nacht. Het hotel beschikt over een 24-uurs roomservice.

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

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

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

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

balkon met ligbedden.

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

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

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

zitje. Terras met ligbedden en privézwembad van ca. 15 m².

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

groot terras met zitje, ligbedden en jacuzzi.

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

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

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

met eettafel en zithoek, slaapkamer met kingsizebed. En suite badkamer met 

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

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

eettafel en zithoek, slaapkamer met kingsizebed. En suite badkamer met ligbad 

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

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

met eettafel en zithoek, slaapkamer met kingsizebed. En suite badkamer met 

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

ca. 20 m².

Extra voor gasten in alle types Deluxe Suite: vroege incheck/late uitcheck, 

dagelijks turn-down service, strandtas, 1 dag auto, 1 x Dine Out in uitstekend 

lokaal restaurant, 1 x 25 min. hoofd- en nekmassage per suite en indien 

halfpension geboekt: 1x diner à la carte in Apaggio Gourmet restaurant.

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

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Junior Suite 1185 1322 1590 977

Grand Terrace Junior Suite 1315 1488 1829 1107

Deluxe Junior Pool Suite 1666 2000 2396 1458

Deluxe Pool Suite 2357 3053 3877 2149

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 21/04/2022 t/m 12/06/2022  en van 27/09/2022 en 

31/10/2022 indien geboekt voor 31/01/2022, 10% bij verblijf van 13/06/2022 en 26/09/2022 indien 

geboekt voor 31/01/2022 en 10% bij verblijf van 21/04/2022 en 31/10/2022 indien geboekt van 

01/02/2022 t/m 28/02/2022.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/marbella-nido-suite-hotel-villas/corfu/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=MarBella-Nido-Suite-Hotel-Villas
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IKOS DASSIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

� � � � � 

Flavors Restaurant

Dit all-inclusive resort gelegen aan een fraaie baai en omzoomd door het groene, 

heuvelachtige achterland en een 600 meter lang zandstrand in het noorden van 

Corfu wordt gekenmerkt door een moderne mediterrane stijl en traditioneel 

Griekse gastvrijheid. Veel van de kamers en suites bieden schitterend uitzicht 

over de turkooize Ionische zee. Het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive concept van 

Ikos brengt een nieuwe vakantie-ervaring naar Corfu waarbij de nadruk ligt op 

elegantie en kwaliteit. Op het culinaire vlak zult u hier niets te kort komen. U 

heeft de keuze uit 7 restaurants waarvan er enige een aantal menu’s hebben die 

ontwikkeld zijn door Michelin-sterrenchefs. Naast uitgebreide kinderfaciliteiten 

biedt het resort ook een adults only pool en apart gedeelte voor volwassenen 

op het strand. Ikos Dassia is hiermee een ideaal resort voor zowel families met 

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

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

omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols. Ook zijn er twee adults 

only pools. Op het zandstrand kunnen hotelgasten gebruik maken van ligbedden 

en parasols. Tevens is er beachservice. Er worden diverse gemotoriseerde en 

niet-gemotoriseerde watersporten aangeboden. De fitnessruimte beschikt over 

moderne (cardio-) apparatuur. Verder zijn er 2 tennisbanen en dagelijks yoga- en 

zumbalessen. Voor de jeugd is er een speeltuin en worden er diverse activiteiten 

georganiseerd. Naast de miniclub voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is er een 

cr che voor de allerkleinsten (4 maanden t/m 3 jaar). In de maanden juli en 

augustus is er voor teenagers (12 t/m 17 jaar) een apart activiteitenprogramma. 

In de sfeervolle Spa by Anne Semonin vindt u een verwarmd binnen- en 

buitenbad met jacuzzi, een stoombad en sauna. De Spa beschikt tevens over 

behandelkamers voor massages en schoonheidsbehandelingen. De verzorging 

is op basis van een luxe all-inclusive. Het mediterrane buffetrestaurant Flavors 

is geopend voor ontbijt, lunch en diner. Daarnaast zijn er de volgende à la 

carte restaurants: dineer bij Fresco in het Italiaans specialiteitenrestaurant 

en geniet van de gerechten van Michelin-chef Ettore Botrini. Ontdek bij Anaya 

gourmetgerechten gericht op de Aziatische keuken, met in het bijzonder 

Chinese, Thaise en Indiase gerechten. Ouzo is een traditioneel Grieks restaurant, 

prachtig gesitueerd bij het strand en de gehele dag geopend. Wilt u de lokale 

specialiteiten van Corfu eens uitproberen  Dan raden wij u aan om te gaan eten 

bij dinerrestaurant Kerkyra. Om van de Proven aalse keuken te genieten kunt 

u terecht bij het sfeervolle Provence restaurant dat geopend is voor diner. De 

Ergon serveert traditionele Griekse delicatessen tijdens lunch en diner. Met de 

Ikos ‘Dine Out Service’ kunt u ook dineren in een geselecteerd lokaal restaurant 

buiten het resort. Het resort beschikt over maar liefst 11 bars, waaronder de 

Sea Main Pool Bar en Sky Main Pool Bar; uitgelezen plekken om te genieten van 

een tropische cocktail of ander verfrissend drankje. De Deluxe Pool Bar is de 

gehele dag geopend voor snacks en drankjes.  De gezellige Teatro Bar en Night 

Club zijn geopend tot in de vroege uurtjes. Aangeraden wordt om uw à la carte 

diner van te voren te reserveren. Ten slotte is er 24-uurs roomservice. 

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

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

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

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

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

hebben toegang tot het Deluxe Collection zwembad, Deluxe Collection Lounge 

Bar en een apart gedeelte op het strand.

Tweepersoonskamer Landzicht (ca. 23 m², max. 2 pers.): kamer met klein 

balkon. Ook boekbaar met zeezicht.

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

balkon Ook boekbaar met zeezicht.

Familiekamer (ca. 50 m², max. 4 pers.): 2 tweepersoonskamer met 

verbindingsdeur met balkon en landzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

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

landzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

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

zeezicht en balkon of terras met kleine tuin.

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

kingsizebed, aparte woonkamer met zithoek en balkon. Badkamer met ligbad 

en separate douche. Zeezicht.

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

zithoek, terras met zitje en tuinzicht. 

Deluxe Junior Pool Suite (ca. 37 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/ikos-dassia/corfu/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Ikos-Dassia
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 Junior Suite Zeezicht

Ouzo Restaurant

met zithoek, terras met ligstoelen en privézwembad. Tuinzicht.

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

met slaapkamer met kingsizebed, aparte woonkamer met zithoek en privétuin. 

Tuinzicht. 

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

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

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

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

en separate douche. Zwembadzicht. Ook te boeken met zeezicht.

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

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

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

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

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

en directe toegang tot het strand. Ook te boeken met 3 slaapkamers.

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

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

luchthaven. 

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer Landzicht 1639 2067 2308 1261

Familiekamer Zeezicht 1844 2503 3028 1425

Junior Suite Zeezicht 2256 3283 3853 1731

Deluxe Pool Suite 2 slaapkamers Zeezicht (o.b.v. 4 pers) 2819 4299 5422 1963

Extra: 1 dag Mini Cooper autohuur (excl. brandstof) gratis per kamer per verblijf.

Vroegboekkorting: indien geboekt voor 28/02/22: 20% bij verblijf tussen 01/04/22 en 27/04/22 en 

tussen 15/10/22 en 29/10/22, indien geboekt voor 28/02/22: 15% bij verblijf tussen 28/04/22 en 

18/05/22 en tussen 28/09/22 en 14/10/22, indien geboekt voor 28/02/22: 10% bij verblijf tussen 

19/05/22 en 23/06/22 en tussen 05/09/22 en 27/09/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen: vraag uw reisadviseur of be-

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



88 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND  Corfu  Benitses

ANGSANA CORFU HOTEL & VILLA’S
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � �  

Junior Suite Zeezicht

Het luxueuze hotel Angsana Corfu, bestaande uit 196 modern ingerichte suites 

en villas, is het eerste resort van de Aziatische Angsana hotelketen dat zijn 

deuren opent in Europa. In het badplaatsje Benitses op een heuveltop aan de 

westkust van het eiland biedt Angsana Corfu een spectaculair uitzicht vanaf het 

gigantische zwembadterras over het turkooizen water van de Ionische Zee. Of 

u nu kiest voor een familie- , romantische of wellnessvakantie Angsana Corfu 

heeft voor een ieder een zeer uitgebreid aanbod aan faciliteiten en activiteiten. 

Zo zijn er meerdere uitstekende restaurants en bars en staat de Angsana Spa 

zeer goed bekend om de voortreffelijke treatments, massage’s en sauna’s. 

Het hotel beschikt over een eigen strand met ligbedden. Een bezoek aan de 

hoofdstad Corfu-stad, door de eilandbewoners Kerkyra genoemd en gelegen op 

ca. 10 km mag eigenlijk niet ontbreken. De luchthaven ligt op ca. 12 km afstand.

FACILITEITEN
Via een mooi geplaveide weg die heuvelopwaarts voert langs oude olijfbomen, 

bereikt u het plein met de ruime entree. De zeer stijlvolle lobby met zitjes heeft 

tevens een Angsana Gallery en een 24-uurs receptie. Het enorme buitenzwembad 

is omgeven door meerdere terrassen met ligbedden en parasols. Het fraaie 

houten zonnedek, eveneens met ligbedden, loopt door in het zwembad. Het privé 

strand ligt onderaan de heuvel en is via een tunnel onder de weg of met de 

gratis minibus van het hotel te bereiken. Op het strand vindt u de Beach Club 

met ligbedden, parasols en watersportmogelijkheden. Voor de kleine gasten is 

er de Rangers Club met dagelijks diverse activiteiten onder supervisie van een 

professionele begeleiding. Bovendien is er een apart kinderzwembad.

Een unieke belevenis ondergaat u in de zeer uitgebreide Oosterse Angsana 

Spa met verwarmd binnenzwembad, sauna en hamam, 16 behandelkamers 

inclusief 5 buiten-Spa paviljoens waar westerse en authentieke Aziatische 

behandelingen zijn vermengd met de traditionele Griekse ‘philoxenia’ wat 

gastvrijheid betekent. Tevens is er een goed uitgeruste fitness waar dagelijks 

lessen zijn te volgen, een beautycenter en manicure & pedicure. Buiten bevindt 

zich tevens een yogaplatform.

U verblijft op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Voor het ontbijt 

en diner kunt u terecht in het Ruen Romsai met een internationale kaart en 

Sofrito is er voor lunch en diner met heerlijke lokale specialiteiten. Bij het trendy 

restaurant Koh geniet u van Asian Fusion sushi met zicht over het zwembad 

en bij het Michelin-sterrenrestaurant Botrini staan overheerlijke Mediterraanse 

gerechten op de kaart. De luxe strand-loungebar Emerald Beach serveert 

gedurende de dag  lichte maaltijden en drankjes. Starboard Lounge is de plek 

voor cocktails, kleine hapjes en drankjes en is open van het einde van de middag 

tot de vroege uurtjes. De A Lounge is de koffie- en theelounge waar tevens snacks 

verkrijgbaar zijn en in de V Lounge staan fingerfood-hapjes klaar. Ten slotte is er 

de Sunrise Pool Bar voor exotische cocktails met een adembenemend zicht over 

het blauwe water van het zwembad en de zee. Uiteraard biedt Angsana Corfu u 

de mogelijkheid voor private dining. 24-uurs roomservice. 

Angsana Corfu heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo worden er 

geen plastic flesjes en rietjes gebruikt. En zijn bij de bouw van het hotel alle oude 

olijfbomen bewaard gebleven of verplant. Kruiden, tomaten en courgettes uit de 

moestuin worden veelvuldig verwerkt in de gerechten bereid door de chef-kok 

en zijn team. 

ACCOMMODATIE
De 196 luxueuze suites en villa’s. De suites liggen in het schitterende 

hoofdgebouw  zijn alle voorzien van airconditioning, tv, koffie-/theezetfaciliteiten, 

minibar, kluisje, badjas & slippers. Balkon of terras met zitje. De vrijstaande 

modern ingerichte villa s en voorzien van alle gemak bieden allemaal zeezicht 

en liggen verspreid in de mooi aangelegde tuinen.

Tweepersoonskamer Hill View (ca. 33 m², max. 3 pers.): ruime kamer met 

kingsizebed of twee aparte bedden en sofabank, badkamer met douche en 

balkon met zitje en landzicht. 

Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 33 m², max. 3 pers.): gelijk aan Twee-

persoonkamer Hill View, echter met zeezicht.

Junior Suite Zeezicht (ca. 58 m², max. 3 pers.): ruime woon- en slaapgedeelte 

door een wand gescheiden met sofa. En suite badkamer met bad en separate 

douche, balkon met zitje en zeezicht.

Suite Zeezicht (ca. 58 m², max. 4 pers.): aparte woon- en slaapkamer met zit- en 

eethoek. En suite badkamer met bad en balkon met ligbedden, zitje en zeezicht.

Corner Suite (ca. 53 m², max. 4 pers.): ruime suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Woonkamer met zithoek en eettafel. En suite badkamer met bad. 

Ruim terrras met zitje, ligbedden en prachtig zicht op zee.

Pool Suite Zeezicht (ca. 65 m², max. 3 pers.) schitterend ingerichte suite. Open 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/angsana-corfu/corfu/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Angsana-Corfu
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Foto bijschrift

Pool villa Zeezicht

plan woon- en slaapgedeelte met  sofabed zitje en eettafel, en suite badkamer 

met bad. Groot terras met houten dek met ligstoelen, parasols, privézwembad 

en zeezicht.

Pool Villa Zeezicht (ca. 97 m², max. 3 pers.) Open plan woon- en slaapgedeelte 

met sofabed, badkamer met bad. Groot terras met houten dek met ligstoelen en 

parasols, privézwembad en zeezicht.

Pool Villa 2-slaapkamers (ca. 140 m², max. 5 pers.): schitterend ingerichte 

villa met ruime woonkamer met comfortabele sofabank, eettafel, open keuken 

ingericht met waterkoker, koffi  ezetapparaat en 1 kookplaat en koelkast. 2 

slaapkamers waarvan 1 met kingsizebed en de andere met 2 aparte bedden. 

Twee ruime badkamers waarvan 1 met bad en de ander met douche. Voor de 

villa een groot terras met zitje, luxe ligstoelen, privézwembad met traptreden en 

zeezicht. Ook boekbaar met 3-slaapkamers  (ca. 180 m², max. 7 pers.) of met 

4-slaapkamers. (ca. 290 m², max. 9 pers.).

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van 

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

luchthaven.

Kamertype                     apr         jun         aug            okt

Tweepersoonskamer Zeezicht  1438 1582 2015 1282

Suite Zeezicht  1855 2014 3035 1703

Pool villa Zeezicht  4470 4628 6640 4317

Pool Villa 3-slaapkamers (o.b.v. 6 pers.) 3543 3565 4289  3327

Honeymoon: fruit, welkomstdrankje, huwelij ksgeschenk, beddecoratie en badceremonie.

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 28/02/2022 en 10% indien geboekt voor 31/03/2022.

Welkomstattentie: welkomstdrankje en fl es water op de kamer bij  aankomst. 

Voor actuele prij zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen vraag uw 

reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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HL-Tropical Sublime Family Suite

Aan de schitterende groene westkust van Corfu ligt het nieuwe Domes of Corfu, 

Autograph Collection. Dit hotel richt zich op zowel stellen als gezinnen die op 

zoek zijn naar een fijne, zorgeloze vakantie. Naast het populaire serviceconcept 

‘Haute Living Selection’ omvat het hotel voortreffelijke restaurants, sfeervolle 

bars voor cocktails en fingerfood, een ultramodern Spacenter, drie zwembaden 

en een ruim zandstrand met ligbedden. Bij Domes of Corfu kunt u genieten van 

de blauwe Ionische Zee met fijn goudgeel zand en aflopende zeebodem op het 

zonnige Glyfada-beach. De luchthaven van Corfu ligt op ca. 35 minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie entree met de hoge typische domes , een rustieke receptie en 

sfeervolle lounge met bar. Het hotel beschikt over drie buitenzwembaden; het 

familiezwembad, het kinderbad en het adults only zwembad. Het zandstrand met 

comfortabele ligbedden en parasols biedt ook een groot aantal watersporten 

(tegen betaling). De Soma Spa verzorgt behandelingen en methoden van de 

oude Grieken gecombineerd met de meest recente healing  technieken. Ook 

is er een beautysalon, manicure & pedicure en een uitgebreide fitness met 

moderne apparatuur waar ook fitnesslessen worden aangeboden. Voor de jonge 

gasten Is er een cr che (tegen betaling), een kinderclub en een tienerzone. De 

verzorging is op basis van halfpension. Volpension is mogelijk tegen een toeslag. 

Voor ontbijt en diner kunt u terecht in het Agora buffetrestaurant voor Griekse 

en multiculturele gerechten. Diner kunt u gebruiken in het Italiaanse restaurant 

Frourio, in de Topos taverna waar lokale specialiteiten en verse vis geserveerd 

worden of in de Spianada Street Food Market. Op het strand en bij het zwembad 

verzorgt de Paralia Beach & Pool Bar drankjes, snacks en fingerfood. De 

enia Lobby bar serveert overdag drankjes en lokale lekkernijen en in de 

Nkaleri Lounge Bar kunt u ‘s avonds terecht voor een van de lokale likeuren 

of cocktails. De Freskada Wellness Fruit Bar is gelegen bij de Wellness. Het 

avondentertainment bestaat o.a. uit thema- en Griekse avonden met livemuziek.

ACCOMMODATIE
De 233 kamers en suites zijn ingericht in warme kleuren en modern meubilair. 

Alle beschikken over airconditioning, flatscreen-tv kluisje, minibar, koffie-/

theezetfaciliteiten en strijkfaciliteiten en een en suite badkamer met douche. De 

‘HAUTE Living’ suites zijn inclusief check-in, 24/7 conciërge, dine around, 24/7 

toegang tot de Haute Living Room inclusief hapjes & drankjes, afscheidscadeau, 

kussenmenu en premium badproducten.

Sapphire Tweepersoonskamer (ca. 22-24 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer 

met kingsizebed, en suite badkamer met douche. Balkon met zitje en zeezicht.

Horizon Open Plan Suite (ca. 27-29 m², max. 2 volw.  1 kind): open plan suite, 

woongedeelte met sofabed, slaapgedeelte met kingsizebed, en suite badkamer 

met douche. Balkon met zitje en en bergzicht achterzijde hotel.

HL-Sapphire Suite (ca. 27-29 m², max. 2 volw.  1 kind): open plan suite , 

woongedeelte met sofabed, slaapgedeelte met kingsizebed, en suite badkamer 

met douche. Balkon met zitje en zeezicht. Ook te boeken met Swim Up.

HL-Tropical Sublime Family Suite (ca. 34-36 m², max. 2 volw.  1 kind): suite 

met apart woongedeelte met sofabed, slaapgedeelte met kingsizebed, en suite 

badkamer met douche. Balkon met zitje en bergzicht.

HL-Sapphire Sublime Suite Swim Up Pool (ca. 27-29 m², max. 2 volw.  1 

kind): open plan suite op de begane grond met woongedeelte met een sofabed, 

slaapgedeelte met kingsizebed, en suite badkamer met douche. Terras met 

swim up pool, ligbedden en zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Sapphire Tweepersoonskamer 1151 1399 1479 929

HL-Sapphire Suite 1237 1561 1646 1012 

HL-Tropcial Sublime Family Suite 1620 2220 2330 1385

HL-Sapphire Sublime Suite Swim Up Pool  1563 2180 2287 1329

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt tussen 01/01/2022 en 31/01/2022, 15% indien geboekt 

tussen 01/02/2022 en 28/02/2022 en 10% indien geboekt tussen 01/03/2022 en 31/03/2022.

Extra: welkomstattentie: fles champagne en fruit bij aankomst.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/domes-of-corfu/corfu/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Domes-of-Corfu-Autograph-Collection
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DOMES MIRAMARE, A LUXURY COLLECTION 
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Emerald Retreat

Dit exclusieve adults only resort is gelegen op een toplocatie direct aan het 

strand in een eeuwenoude olijfgaard met een prachtig panoramisch uitzicht 

over de Ionische Zee en de kustlijn van het Griekse vasteland. Het resort is 

geïnspireerd door het culturele erfgoed van Corfu. Hier worden oude elementen 

gecombineerd met hedendaagse luxe. Het resort is tevens onderdeel van de 

Luxury Collection en het is uitermate geschikt voor stellen en honeymooners. 

Gasten zijn welkom vanaf 16 jaar. Corfu-stad ligt op ca. 35 minuten rijden van 

het hotel. De internationale luchthaven van Corfu ligt op ca. 25 minuten rijden.

FACILITEITEN
U komt binnen in de fraaie en ruime lobby vanwaar u een schitterend uitzicht 

heeft. Er zijn twee zwembaden. Voor de sportliefhebbers is er een fitnessruimte 

en men kan op het strand diverse watersporten beoefenen zoals: zeilen, duiken, 

wakeboarden en tal van andere sporten. Ook zijn er mogelijkheden voor yoga. 

Qua entertainment biedt het hotel allerlei evenementen zoals een thema-avond, 

Griekse avond, barbecue, livemuziek, beachparty of een boottocht.

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

het Makris restaurant. Hier worden voornamelijk mediterrane en Corfiotische 

gerechten geserveerd. Deze worden bereid door een Michelin-sterrenchef. Bij 

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

Bent u gek op sushi  Dan raden wij u de Raw Bar aan, een sushi- en cocktailbar. 

Bij de Verde Bar staan fingerfood, sandwiches en cocktails klaar. In de Blu Bar 

drinkt u een drankje bij het haardvuur met op de achtergrond een aangenaam 

pianospel. Het is ook mogelijk u te laten verwennen en gebruik te maken van de 

butlerservice. In de Soma Spa in de VIP area kunt u heerlijk tot rust komen en 

er zijn allerlei mogelijkheden voor massagebehandelingen en therapieën. Ook 

is er een beautysalon.

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

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

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

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

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

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

Gasten in de kamercategorieën Pavilion Retreat Zeezicht met jacuzzi en hoger 

profiteren van het Haute Living concept van het resort met toegang tot de haute 

living room die speciale services biedt.

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

inloopdouche. Terras of patio met tuinzicht. Ook te boeken met zeezicht.

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

Apart toilet met inloopdouche en daarnaast nog een aparte badkamer met 

inloopdouche. Suite met patio of terras en uitzicht op zee.

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

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

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

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

uitzicht op zee en de olijfgaard. Ook te boeken met 2 slaapkamers.

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

grote veranda van 30 m² met een buitendouche en jacuzzi.

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

met een 30 m² grote veranda.  Voor prijzen HRH Villa’s zie onze website.

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

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

luchthaven.

Kamertype                    apr        jun aug okt

Emerald Retreat Zeezicht  1447 1884 1951 1219

Emerald Suite Beachfront 1622 2197 2269 1391

Emerald Residence - 1-slaapkamer Zeezicht 1749 2434 2509 1515

Honeymoon: fruit, welkomstdrankje, huwelijksgeschenk, beddecoratie en badceremonie.

Vroegboekkorting: 25% indien geboekt tussen 01/01/22 en 31/01/22, 20% indien geboekt 

tussen 01/02/2022 en 28/02/22 en 15% indien geboekt tussen 01/03/2022 en 31/03/2022. 

Welkomstattentie: welkomstdrankje en fles water op de kamer bij aankomst. 

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/domes-miramare/corfu/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Domes-Miramare
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Dit zeer luxe en elegant ingerichte resort gelegen aan een verscholen baai, 

omzoomd door bomen, met kiezelstrand en helder water, opende in het 

voorjaar van 2021 haar deuren. MarBella Elix Hotel bevindt zich in de landelijke 

streek Parga die bekend staat vanwege de traditioneel Griekse gastvrijheid en 

dorpjes die nog niet ontdekt zijn door toeristen. Het achterland nodigt uit voor 

een wandeling door de eeuwenoude pijnboombossen of een bezoek aan de 

overblijfselen uit de Griekse oudheid. De elegante kamers en suites, waarvan 

een aantal met privézwembad, bieden schitterend uitzicht over de turkooizen 

Ionische zee en het strand. Op zowel sportief als culinair gebied zult u hier 

niets te kort komen. Naast uitgebreide kinderfaciliteiten biedt het resort goede 

spa-mogelijkheden en sportfaciliteiten voor jong en oud. Zo kunt u een korte 

wandeling maken onder begeleiding van een gids over de Ancient Dimokastro 

Trail. Andere mogelijkheden zijn: mountainbiken, zeilen, kayakken en tennis. 

Op het ruime privéstrand, ook bereikbaar per lift, staan luxe ligbedden met 

parasols. Beachservice aanwezig. MarBella Elix, geschikt voor zowel families 

met (kleine) kinderen als koppels, biedt u in een fijne en luxe omgeving alles wat 

nodig is voor een ontspannen, zorgeloze vakantie. De luchthaven van Preveza 

ligt op ca. 1  uur en 15 minuten rijden.

FACILITEITEN
In de enorme design ingerichte lounge met receptie wordt uw blik meteen 

getrokken naar de hoge ramen die frontaal zicht bieden op de blauwe zee. 

Op de ruime terrassen met zeezicht vindt u comfortabele loungeplekken. Er 

is een groot zwembad met poolbar en apart kinderbad. Het zwembad wordt 

omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols. Op het strand 

kunnen hotelgasten ook gebruik maken van ligbedden en parasols. Tevens is 

er beachservice en een gezellige strandbar. De fitnessruimte beschikt over 

moderne (cardio-) apparatuur. Verder zijn er 2 tennisbanen en dagelijks yoga- en 

zumbalessen. Voor de jeugd is er een speeltuin en worden er diverse activiteiten 

georganiseerd. Naast de kidsclub voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is er een 

cr che voor de allerkleinsten (4 maanden t/m 3 jaar). In de maanden juli en 

augustus is er voor teenagers (12 t/m 17 jaar) een apart activiteitenprogramma. 

In de moderne en stijlvolle Elixir Spa by award winning Spa Brand Ariadne 

Athens vindt u een jacuzzi, stoombad en sauna. De Spa beschikt tevens over 

behandelkamers voor massages en schoonheidsbehandelingen. 

De verzorging is op basis van halfpension. Tegen een toeslag reserveert u 

volpension waarbij u naast de lunches ook 1 x een à la carte diner aangeboden 

krijgt. Indien u kiest voor UItra All Inclusive wordt uw verblijf uitgebreid met alle 

drankjes bij uw maaltijden, lunch bij Indigo & Azure, 3 x  à la carte per week en 

een Dine-Out in een zeer goed lokaal restaurant. Tevens toegang tot alle bars 

tot 23.30 uur. Het mediterrane buffetrestaurant Saffron is geopend voor ontbijt, 

lunch en diner. Daarnaast zijn er de volgende à la carte restaurants: Pearl biedt 

mediterrane specialiteiten en uitstekend geselecteerde wijnen. De Indigo Pool 

Restaurant & Bar serveert lichte (ook vegetarische) lunches en salades. Het 

Azure Beach Restaurant & Bar ligt beschut op het strand; hier worden de gehele 

dag drankjes en lekkere lunches bereid. Bij de Ruby Bar met panoramisch 

uitzicht over zee geniet u van een cocktail. Ten slotte is er 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 95  kamers en suites hebben een moderne, stijlvolle en lichte inrichting en 

bieden zeezicht vanaf het balkon. Alle voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

minibar, Nespresso-apparaat en kluisje. Badkamer met regendouche.

Tweepersoonskamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): ruime kamer met balkon en zee-

zicht.

Superior Kamer (ca. 33 m², max. 2 pers.  1 kind): comfortabele kamer met sofa-

bed, balkon en zeezicht. ok te boeken als 1pers.kamer met speciale prijs.

Deluxe Tweepersoonskamer (ca. 35 m², max. 2 pers.): ruime comfortabele kamer

met balkon en zeezicht.

Deluxe Tweepersoonskamer Swim Up (ca. 35 m², max. 2 pers.): ruime com-

fortabele kamer met balkon, zeezicht en privézwembad (ca. 17-35 m²).

Familiekamer (ca. 33 m², max. 4 pers.): ruime comfortabele kamer met 2 sofa-

bedden, balkon en zeezicht.

Familiekamer Swim Up (ca. 45 m², max. 4 pers.): elegante. comfortabele open 

plan kamer met 2 sofabedden, balkon, zeezicht en privézwembad (ca. 23-30 m²).

Superior Familiekamer Interconnecting (ca. 58 m², max. 6 pers.): 2 comfortabele 

kamers met 2 badkamers, 2 balkons en zeezicht.

Junior Suite Panorama (ca. 36 m², max. 2 pers.  2 kind.): zeer elegante en ruime,

comfortabele kamer met 2 sofabedden, balkon en zeezicht.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/marbella-elix/parga/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=marbella-elix
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Parga  Preveza  GRIEKENLAND

Junior Pool Suite Panorama (ca. 36 m², max. 2 pers.  2 kind.): zeer elegante en

 ruime, comfortabele kamer met 2 sofabedden, balkon, zeezicht en privézwembad 

(ca. 50-100 m²).

Family Suite (ca. 38 m², max. 2 pers.  2 kind.): zeer elegante en ruime, slaap-

kamer, woonkamer met 2 sofabedden, zeer ruim balkon en zeezicht.

Family Suite Swim Up (ca. 38 m², max. 2 pers.  2 kind.): zeer elegante en ruime, 

comfortabele slaapkamer, woonkamer met 2 sofabedden, zeer ruim balkon, zee-

zicht en privézwembad (ca. 15-72 m²).

Deluxe Pool Suite (ca. 55 m², max. 2 pers.  2 kind.): zeer elegante en ruime, 

comfortabele suite/slaapkamer met 2 sofabedden, zeer ruim balkon, zeezicht 

en infinity privézwembad (ca. 15-72 m²).

Maisonette Suite Privézwembad (ca. 61 m², max. 4 pers.): 2 etages. Begane grond: 

woonkamer, 2 sofabedden, badkamer, terras met zeezicht en privézwembad 

(ca. 28-50 m²). Eerste etage: slaapkamer met woonkamer.

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

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

de luchthaven. 

Kamertype mei jun aug sep

Tweepersoonskamer Zeezicht 1131 1306 1699 1156

Deluxe Tweepersoonskamer 1159 1758 1748 1166

Deluxe Tweepersoonskamer Swim Up 1299 1559 2108 1273

Sup. Familiekamer Interconnecting (o.b.v. 4 pers.)  1367 1609 2190 1379

Familie Suite Swim Up 1703 2094 3298 1727

Extra voor Ultra All Inclusive gasten: alle drankjes bij uw maaltijden, lunches bij Indigo & Azure, 3 x à la 

carte per week en een Dine-Out in een zeer goed lokaal restaurant en toegang tot alle bars tot 23.30 uur. 

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf tussen 30/04/2022 en 11/06/2022 en tussen 17/09/2022 en 

31/10/2022 indien geboekt voor 31/12/2022, 10% bij verblijf tussen 12/06/22 en 16/09/22 indien 

geboekt voor 31/12/2022, 10% bij verblijf tussen 30/04/2022 en 31/10/2022 indien geboekt tussen 

01/01/2022 en 31/01/2022.

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

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

Maisonette Suite Privézwembad
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KEFALONIA

Op Kefalonia heerst een relaxt sfeertje op de langgerekte verlaten baaien met wit zand en helder water. Authentieke vissersdorpen met 

taverna’s worden zonder probleem afgewisseld door hippe beachbars. Kefalonia is er voor de echte Griekenlandliefhebber.

suites aan met privézwembad. In de bosrijke om-

geving treft u aan de kust veel stille baaitjes. In het 

achterland liggen kleine dorpjes.

AUTOHUUR

Op Kefalonia bieden wij de accommodaties inclusief 

huurauto aan, m.u.v. Hotel & Resort Apollonion 

Asterias welke inclusief privétransfer is. Uiteraard 

is het ook mogelijk bij de andere accommodaties 

privétransfers te reserveren ter vervanging van de 

huurauto. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP KEFALONIA HEBBEN WIJ VOORAL WHITE ROCKS 

EN CELESTIAL IN ONS HART GESLOTEN.

KIJK OP PAGINA 97, 98 EN 99.

Dit magische groene eilandje gelegen tussen Corfu 

en Zakynthos is nog niet zo bekend. Maar zoals 

zo vaak maakt onbekend dikwijls toch bemind. En 

dat beminde komt zeker terug in het landschap en 

de kustlijn maar het lijkt geen toeval dat zich hier 

ook het beroemde liefdesverhaal van de Italiaanse 

legerkapitein Corelli en de mooie Pelagia afspeelde. 

Eerst uitvoerig omschreven in het boek Captains 

Corelli’s Mandolin en later schitterend verfilmd 

met in de hoofdrollen Nicolas Cage en Penelope 

Cruz. Op het witte doek worden fraaie scènes en 

landschapsbeelden getoond. Verblijft u op dit eiland 

dan zult u ook zeker onder de indruk geraken van de 

schoonheid van Kefalonia.

In het noorden ligt het pittoreske en fotogenieke 

havenstadje Fiscardo met op de kade goede 

visrestaurants. Argostoli is de kleine hoofdstad 

met Griekse authentieke taverna’s maar ook hippe 

beachbars en een aantal uitstekende restaurants 

met een modern interieur. 

Probeert u eens in de ochtend in de haven van 

Argostoli te zijn; de schildpadden zwemmen dan 

om de vissersbootjes en eten de restanten van de 

vis die de vissers na hun vangst overboord gooien.

Kefalonia vraagt erom om met de auto verkend te 

worden. Pas dan zult u de schoonheid van de natuur 

en de verstilde dorpen aan de kleine kleurrijke 

havens ervaren. De wegen zijn prima te berijden; er 

rijdt weinig verkeer en de bewegwijzering is zonder 

meer goed.

Wij selecteerden voor u accommodaties met elk 

een eigen karakter. Net even buiten Argostoli 

kunt u verblijven in White Rocks met een eigen 

privéstrandje en een geweldig uitzicht over de 

Ionische Zee. Hotel FZeen spant de kroon als het 

gaat om mindfull vakantie vieren. Yoga, wellness en 

rust; daar draait het om op deze luxe, magische plek 

dichtbij zee.

Voor een fije strandvakantie kiest u voor Resort 

Apollonion Asterias vlakbij Lixouri. Met name 

gezinnen met kinderen zullen hier een fijne vakantie 

tijd beleven.  Celestial Suites ten slotte is een geliefd 

oord voor honeymooners. Dit onlangs gerenoveerde 

en kleinschalige hotel biedt modern ingerichte 

IONISCHE
ZEE

Apollonian
Asterias

Fiskardo

SamiLixouri

Assos

Celestial
F ZeenWhite Rocks

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

Dagtemperatuur in °C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Watertemperatuur in °C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

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

Dagen met enige neerslag  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8
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APOLLONION ASTERIAS RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

� � � � �  

Junior Poolsuite

Dit luxe en moderne hotel met een fijne ligging op loopafstand van het 

zandstrand Xi Beach ligt in het rustige westen van Kefalonia. Xi Beach, waar 

ook de blauwe vlag wappert, wordt gezien als één van de mooiste stranden 

van dit stukje Kefalonia. De faciliteiten van het naastgelegen hotel Apollonion 

mogen door de gasten van Asterias gebruikt worden. Het Apollonion Asterias 

Resort & Spa met een relaxte sfeer is een uitstekend familiehotel. Maar ook 

koppels zullen zich hier zeer goed thuis voelen vanwege de aanwezigheid van 

de moderne en uitgebreide Spa. Op ca. 6 km ligt het kleine idyllische Lixouri 

dat bekend staat als de muzikale stad van het eiland. U vindt hier de bekende 

Philharmonische school van Pali. Net als op het andere Ionische eiland Corfu is 

er op Kefalonia een grote muzikale traditie. In de zomermaanden worden hier 

regelmatig muziekevenementen georganiseerd. De luchthaven van Kefalonia 

ligt op ca. 1 uur rijden.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een ruime en lichte entree met receptie en zitgedeelte. 

Er zijn meerdere zwembaden waaronder ook het Splash Park voor kinderen. Dit 

kleine waterpark ligt op het terrein van het naastgelegen hotel Apollonion. De 

Spa biedt een geweldig wellnessmenu; u kunt hier terecht voor verschillende 

behandelingen en massages. Ook bevindt zich hier de fitnessruimte. Het verblijf 

is op basis van halfpension; all inclusive is mogelijk. Restaurant Primavera 

serveert het uitgebreide ontbijt en diner in buffetvorm. Er zijn 2 à la carte 

restaurants: bij La Pergola geniet u van heerlijke grill-gerechten en Trattoria 

Oliva met een prachtig zicht over de blauwe zee serveert Italiaanse gerechten. 

De poolbar van Asterias is de perfecte ontmoetingsplek om te relaxen met 

een drankje en een hapje. De gezellige Apollo Music Bar is voor cocktails en 

drankjes tot laat in de avond. Hier worden ook Griekse avonden met livemuziek 

en themafeesten georganiseerd. 

ACCOMMODATIE
Het Apollonion Asterias Resort & Spa heeft sfeervolle kamers en suites, 

verdeeld over beide gebouwen. Alle voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, 

flatscreen-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, badjassen en -slippers, minibar. 

Apollonion

Suite Maisonette  (ca. 61 m², max. 4 volw. en 1 kind.): moderne, luxe en ruime 

maisonette. Op de begane grond een slaapkamer met kingsizebed of 2 aparte 

bedden. In de woonkamer een sofabed. Op de eerste verdieping slaapkamer met 

2 aparte bedden. Badkamer met bad en aparte douche. Terras met ligbedden en 

privézwembad dat in verbinding staat met het algemene zwembad. Vanaf het 

terras (zij)zeezicht.

Asterias

Deluxe Kamer  (ca. 31m², max. 2 volw. en 1 kind.): kingsizebed en sofabed. 

Badkamer met douche. Tuinzicht.

Deluxe Familiekamer (ca. 41m², max. 3 volw. en 1 kind): een slaapkamer met 

kingsizebed en een tweede slaapkamer met 2 aparte bedden. Badkamer met 

douche. Tuinzicht.

Junior Suite Zeezicht (ca. 35m², max. 3 volw. en 1 kind): kingsizebed en sofabed. 

Badkamer met douche. Balkon met zitje en zeezicht.

Junior Poolsuite (ca. 35 m², max. 3 volw. en 1 kind): gelijk aan de Junior Suite 

Zeezicht maar ruimer en met een privézwembad.

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

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

luchthaven.

Kamertype mei jun aug sep

Suite Maisonette Apollonion 1331 1718 1798 1407

Deluxe Kamer Asterias 848 1046 1101 925

Junior Suite Zeezicht Asterias 1098 1365 1465 1175

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 31/01/22 en 10% indien geboekt voor 30/04/22.

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

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

Lixouri | Kefalonia | GRIEKENLAND

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/apollonion-asterias-resort-spa/kefalonia/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Apollonion-Asterias-Resort-Spa
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GRIEKENLAND | Kefalonia | Lourdas

F ZEEN RETREAT
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

� � � � �  

Dit unieke boutiquehotel F Zeen laat zich maar moeilij k beschrij ven. F Zeen is 

Oudgrieks en betekent zoiets als “het goede leven” als in balans en gezondheid. 

Hippocrates zei al: “Alles wat buitensporig is, is tegengesteld aan de natuur” en 

op deze leest gaat het management van F Zeen verder. Gasten komen hier weer 

in contact met het goede leven en met henzelf, op zoek naar verbinding. En waar 

kan dit nu beter dan op deze bij zondere locatie temidden van de natuur en met 

uitzicht over de baai van Lourdas. Bij  F Zeen kunt u deelnemen aan yoga- of 

meditatielessen maar ook heerlij k relaxen aan de rand van uw (privé-)zwembad 

of u onderdompelen in de holistische Spa.

FACILITEITEN
U verblij ft hier op basis van logies/ontbij t. Halfpension is ook mogelij k. Bij  de Idor 

Spa kunt u zich aangenaam en ontspannend laten behandelen door therapeuten 

die werken met bekende merken zoals Ariadne en Voya. Alles op basis van 

natuurlij ke kruiden zoals o.a. biologisch zeewier dat helende en voedende 

eigenschappen bezit. F Zeen beschikt ook over drie prachtige outdoor yoga-

decks voor dagelij kse yogalessen zoals Vinyasa, Hatha, in oga en Ariel oga.  

Dit alles in een rustige omgeving met het geluid van de zee op de achtergrond. 

Het keukenteam gelooft in het belang van een gezonde en evenwichtige 

levensstij l. Daarom worden alleen verse ingrediënten van de hoogste kwaliteit 

gebruikt. Veel groenten, kruiden en fruit komen uit de eigen moestuin; uiteraard 

vrij  van pesticiden en meststoff en. 

Er zij n twee restaurants. Gaia  wat aarde betekent en Selini  wat maan betekent. 

Beide bieden een grote verscheidenheid aan vegetarische en veganistische 

maaltij den.Traditionele vis- en vleesgerechten en internationale gerechten met 

een Griekse twist staan ook op het menu. In de verschillende bars geniet u van 

signature cocktails en mocktails, gezonde sappen en smoothies. Bovendien is 

er een buitengewone selectie van biologische en gekruide theeën verkrij gbaar. 

De openluchtbioscoop is werkelij k bij zonder; omringd door bomen en exotische 

bloemen kij kt u hier met een hoofdtelefoon op naar een fi lm in een comfortabele 

loungestoel in het witte zand onder de sterrenhemel. 

Op het privéstrand met beachservice zij n luxe loungebedden en parasols. Verder 

zij n er kayaks en paddleboards beschikbaar. 

ACCOMMODATIE
Alle kamers, suites en villa’s zij n een combinatie van elegantie en ruwe materialen. 

Alle beschikken over queensizebedden, badkamer met inloop douche, badjassen 

en -slippers, kluisje, koelkast, minibar, koffi  e-/en theezetfaciliteiten. Balkon of 

terras met zitje. De zgn. Raw-kamers zij n nieuw en nog beter ingericht. 

Classic Retreat Tuinzicht (ca. 20 m², max. 2 pers): comfortabel ingerichte kamer. 

Terras met zitje.

Classic Retreat Zeezicht (ca. 20 m², max. 2 pers): gelij k aan Classic Garden 

Retreat maar met zeezicht.

Superior Raw Retreat  (ca. 30 m², max. 2 pers.): gelij k aan Classic Retreat 

Zeezicht maar ruimer en met groot balkon. 

Superior Raw Pool Retreat (ca. 30 m², max. 2 pers.): met privézwembad en 

zeezicht.

Suite 103  (ca. 43 m², max. 2 pers.): ruime kamer, groot beschut terras, 

privézwembad en grandioos zeezicht.

Villa 3-slaapkamers (ca.100 m², max 6 volw.) landelij k ingericht, keuken, 

woonkamer, 3 slaapkamers, enorm terras en privézwembad. Zeezicht.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van 

en naar Kefalonia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele verblij f.

Kamertype mei jun aug okt

Classic Retreat Tuinzicht  1458 1933 2070 1480 

Classic Retreat Zeezicht 1647 2059 2248 1676 

Superior Raw Retreat Privézwembad 1913 2429 2476 2096 

Suite 103 2207 2500 2686 2175 

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/fzeen/kefalonia/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Fzeen
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Mousata | Kefalonia | GRIEKENLAND

CELESTIAL SUITES
BOUTIQUE | HIDEAWAY | HONEYMOON
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Junior Suite Zeezicht

Dit nieuwe luxe boutiquehotel, gelegen vlakbij  het kleine dorp Mousata, ademt 

een rustige en prettige ambiance. Celestial Suites ligt in een weelderig groene 

omgeving met hoge pij nbomen en op slechts een paar meter afstand van het 

Trapezaki-zandstrand. Een huurauto wordt van harte aanbevolen; in de nabij e 

omgeving geniet u vooral van rust, de natuur en de prachtige kustlij n met 

heldere baaien en kleinschalige dorpjes. Met uw huurauto verkent u makkelij k 

het eiland Kefalonia. 

Het mooie plaatsje Argostoli met een gezellig plein vol goede taverna’s bevindt 

zich op een half uurtje rij den. En het vissersdorp Fiskardo gelegen aan een 

prachtig baai ligt ca. 60 km verwij derd van Celestial Suites. 

De suites hebben allemaal een privézwembad en zij n elegant ingericht met een 

snufje design. Gezinnen met (kleine) kinderen en (honeymoon)koppels zullen 

hier een fij ne vakantie beleven. De luchthaven van Kefalonia ligt op 20 km.

De foto’s zij n artist impressions en geven een beeld van hoe het na de opening 

eruit zal zien.

FACILITEITEN
Ruime lobby met 24-uurs receptie en comfortabele zitjes. Rondom het 

langgerekte zwembad vindt u luxe loungebedden en parasols. 

Voor een pittige workout tij dens uw verblij f kunt u terecht in de fi tnessruimte 

waar ook yogalessen gegeven worden (tegen betaling). 

De Spa biedt een uitgebreide keuze aan massages, gezichts- en 

lichaamsbehandelingen met een holistisch tintje. Tevens manicure en pedicure 

aanwezig.

De verzorging is op basis van logies/ontbij t. Halfpension is mogelij k. Restaurant 

Florencia, ook geopend voor à la carte tij dens de lunch en het diner, is het 

eigentij ds ingerichte restaurant voor het goede en uitgebreide ontbij t  en 

dinerbuff et. De chefkok en zij n team werken veelvuldig met lokale ingrediënten 

en verse vis en zeevruchten. Op de à la carte kaart zult u gerechten vinden uit 

de mediterrane keuken. 

Verder biedt Celestial Suites een dagelij kse turn down service en roomservice 

aan.

ACCOMMODATIE
De 40 suites, open plan, zij n elegant en smaakvol ingericht in lichte tinten en 

voorzien van een kingsizebed, airconditioning, fl atscreen-tv, wifi , koelkastje, 

minibar, koffi  e-/en theezetfaciliteiten, kluisje, haardroger, badjas en -slippers. 

Badkamer met douche. Verder een verwarmd privézwembad met zitje en luxe 

ligbedden. Uitzicht op zee of de bosrij ke omgeving.

Junior Suite met Privézwembad (ca. 35 m², max. 3 volw.): ruime en comfortabele 

slaapkamer en badkamer met douche. Uitzicht op bosrij ke omgeving.

Junior Suite met Privézwembad Zeezicht (ca. 35 m², max. 3 volw.): ruime en 

comfortabele slaapkamer en badkamer met douche. Uitzicht op zee.

Honeymoon Suite met Privézwembad Zeezicht (ca. 35 m², max. 3 volw.): ruime 

en comfortabele slaapkamer en badkamer met douche. Zeezicht.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van 

en naar Kefalonia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele verblij f.

Kamertype  apr jun aug okt 

Junior Suite met Privézwembad  1223 1303 1860 1088 

Junior Suite met Privézwembad Zeezicht  1468 1548 2105 1333 

Honeymoon Suite Privézwembad Zeezicht  1573 1653 2210 1438

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/03/22.

Voor actuele prij zen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen: vraag uw reisadviseur of 

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/celestial-suites/kefalonia/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Celestial-Suites
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GRIEKENLAND | Kefalonia | Platis Gialos

WHITE ROCKS 
CULINAIR | HONEYMOON
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Aan de baai met helder water en een klein privéstrandje, omzoomd door hoge 

pijnbomen ligt het prachtige en kleinschalige White Rocks. Dit familiehotel staat 

al jaren in de top vijf van de beste hotels op Kefalonia. Op deze mooie plek geniet 

u van een zorgeloze vakantie.

Dit hotel bieden we aan inclusief huurauto zodat u tijdens uw verblijf flexibel bent 

en het eiland Kefalonia op uw gemak kunt bekijken. Langs de kust liggen prachtige 

rustige baaien met helderblauw water. In de verschillende vissersdorpjes met 

hun kleurrijke haventjes bevinden zich goede (vis)restaurants voor een heerlijke 

lunch of diner.

De hoofdstad Argostoli ligt op ca. 5 km vanaf White Rocks; hier zijn ook 

hippe koffiebars met mooie terrassen aan de wandelboulevard. Andere 

bezienswaardige dorpen zijn Fiscardo in het uiterste noorden, Sami met vlakbij 

het meer van Melissani en de grot van Dorgarati en in Assos zult u vooral 

genieten van de mooie zandstranden en het spectaculaire uitzicht vanaf de 

rotsen over de twee baaien. Een wandeling door dit dorp geeft u het gevoel in 

een schilderij beland te zijn. De luchthaven van Kefalonia ligt op 5 km. 

FACILITEITEN
Receptie en sfeervol ingerichte lounge die uitmondt op een groot terras met 

loungezitjes. Vanaf hier geniet u van een prachtig uitzicht over de blauwe 

zee. White Rocks bestaat uit een hoofdgebouw met luxe kamers met balkon 

en zeezicht en een apart gedeelte met comfortabel ingerichte bungalows met 

privézwembad.

In het hoofdgebouw bevindt zich ook een winkeltje met unieke kleding en 

accessoires gemaakt door jonge Griekse kunstenaars, een klein museum over 

de historie van Kefalonia en een bibliotheek met comfortabele zitjes.

Tussen de twee gedeeltes van White Rocks ligt een mooi aangelegde tuin met oa. 

oude olijfbomen, citroenbomen en kleurrijke bougainville. Ook is er een kleine 

groente- en kruidentuin welke veel gebruikt wordt door de chefkok en zijn team.

U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Halfpension is ook mogelijk. 

U heeft in White Rocks meerdere opties om te genieten van de voortreffelijke 

keuken. Of u nu kiest voor fine dining in een luxe setting of een lichte lunch in 

de taverna met zicht op zee het is allemaal mogelijk. De Vrahinari Beach Bar, 

als een Griekse taverna gebouwd en met een heerlijke blik op de zee, vormt het 

hart van het hotel en biedt verse salades, sandwiches, pizza maar ook goede 

koffie’s en verse sappen. Dagelijks geopend tot ver in de middag. Het luxe en 

romantische Lungomare met terras en zeezicht is geschikt voor private dining. 

Op de uitgebreide kaart vindt u verse vis, mezes en salades waarbij zoveel 

mogelijk lokale ingrediënten en groentes uit eigen tuin gebruikt worden. 

Lungomare is voor a la carte lunch en diner. De dresscode is informeel. In het 

hoofdgebouw ligt het prettig ingerichte White Dining Room Restaurant voor 

ontbijt- en dinerbuffet. Hier wordt de traditionele Griekse keuken gecombineerd 

met de moderne mediterrane keuken. 

In de lobby vindt u de gezellige White Rocks lobbybar voor een drankje of 

een sapje. De sfeervolle Lungomare Cocktailbar onder de pijnbomen en met 

frontaal zeezicht is de plek voor een romantische avond. Onder het genot van 

een aperitief geniet u hier van de ondergaande zon. De Lungomare Coctailbar is 

geopend tot middernacht. 

Op het kleine privéstrandje Mikros Gialos wappert de blauwe vlag vanwege 

het schone water van de zee. Er staan hier een aantal ligbedden en parasols. 

Het ruime zwembad ligt iets hoger; luxe ligbedden en parasols rondom en de 

sfeervolle Vrahinari Bar complementeren fraai het geheel.

ACCOMMODATIE
Silverjet biedt zowel de kamers als de bungalows en suites aan met (zij)zeezicht. 

De kamers bevinden zich in het hoofdgebouw en hebben allemaal zeezicht. De 

bungalows en suites bevinden zich in de mooi aanlegde tuin aan de linkerzijde 

van het kleinschalige vakantieresort. In het hoofdgebouw bevinden zich de 

restaurants en terrassen met zicht op de Ionische zee. De kamers, bungalows en 

suites zijn alle voorzien van queensizebed, airconditioning, flatscreen-tv, koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar, kluisje en badjas & slippers. Badkamer met aparte 

douche. Balkon met zitje. Zeezicht.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/white-rocks/kefalonia/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=White-Rocks
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Bungalow Seaview

2-persoonskamer: (ca. 22 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer, badkamer en 

balkon met zitje en zeezicht.

Bungalow  (ca. 27 m², max. 2 volw. en 1 kind): bij  binnenkomst is de badkamer 

links of rechts met regendouche. Via twee traptreden naar beneden de 

slaapkamer met queenzisebed en sofabank. Terras of balkon met balkon. 

Zeezicht. 

Junior Suite zeezicht (ca. 43m² , max. 2 volw. en 2 kind.): bij  binnenkomst 2 

aparte bedden in de slaapkamer. Via twee traptreden naar beneden de tweede 

slaapkamer met queensize bed, badkamer met bad en aparte regendouche. 

Terras of balkon met zitje. Zeezicht.

Pool Suite (ca. 27 m², max. 2 volw.): modern ingerichte ruime slaapkamer met 

badkamer met regendouche.  Privézwembad, terras met zitje en 2 loungebedden. 

Zeezicht

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis 

van en naar Kefalonia, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende uw gehele 

verblij f. 

Kamertype                     mei         jun            aug sep

Bungalow    1213 1576 1713 1546

Junior Suite  Zeezicht   1478 1778 1823 1812 

Pool Suite    1864 2171 2308 2141

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

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

De hotels op Zakynthos bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een auto huren en deze bij uw hotel laten bezorgen

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP ZAKYNTHOS HEEFT VOORAL HET NIEUWE LUXE 

LESANTE CAPE RESORT & VILLA’S ONS HART 

GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 102- 103.

Zakynthos is een bijzonder groen eiland met witte zandstranden en lieflijke dorpjes aan de helderblauwe zee. 

Op sommige plekken is de kuslijn grillig met rotsen en grotten. Huur een bootje en bewonder het eiland vanaf de waterkant.

Ten westen van het vasteland van Griekenland 

ligt Zakynthos, waar u geniet van het mediterrane 

klimaat met in de zomermaanden vrijwel altijd 

zonnig en aangenaam warm weer. De oude 

dorpjes, prachtige stranden omgeven door steile 

rotswanden en het heldere zeewater maken dit 

eiland tot een unieke bestemming voor een perfecte 

strandvakantie. 

Bezienswaardigheid nummer één van het eiland 

zijn de fenomenale ‘Blauwe Grotten’, waar een 

unieke lichtinval zorgt voor een bijzonder spektakel. 

Wat ook niet overgeslagen mag worden tijdens een 

verblijf op het mooie eiland Zakynthos is  Navagio 

Beach dat met het beroemde scheepswrak één van 

de meest gefotografeerde stranden ter wereld is. U 

kunt het scheepswrak dat in 1980 op de klippen liep 

alleen per boot bezoeken. Vanaf de klif bovenaan 

maakt u zelf de mooiste foto’s. 

Een aantal stranden is beschermd natuurgebied 

vanwege de schildpadden die hier broeden en leven.  

Zwemmen en zonnebaden is geen probleem; maar 

een aantal stukken strand is afgeschermd.  

Bij Tsilivi bieden wij het rustig gelegen Olea All Suite 

Hotel met een zeer bijzondere architectuur aan. 

Zante Maris Suites en Lesante Classic Hotel & Spa 

liggen hier ook dichtbij. 

Nieuw voor zomer 2022 en op loopafstand van het 

strand van Tsilivi is het adults only Contessina en 

het luxe familiehotel Contessina. 

Bij Tragaki ligt het adults only hotel Lesante Blu. 

Voor ultieme privacy is de luxe hideaway Porto 

Zante Villas & Spa de aanrader, In Akrotiri in 

een eeuwenoude olijfboomgaard ligt hotel en 

villa Lesante Cape aan zee te schitteren. In dit 

gloednieuwe hotel is duurzaamheid een belangrijk 

item.

In het kleine badplaatsje Kalamaki met aan de kust  

goudgele stranden en hippe beachbarretjes is hotel 

Golden Sun een aanrader. De omgeving is landelijk 

en vlak en daarom uitermate geschikt voor een 

wandeling of een fietstochtje. U zult hier heerlijk 

genieten van de authentieke dorpjes met taverna’s. 

die vaak aan de zee gelegen zijn.

IONISCHE
ZEE

Zakynthos

Vassilikos

Tragaki

Agios Nikolaos

Kalamaki

Zante Maris Suites
Olea All Suites
Lesante Classic

Lesante Blu
Porto Zante

Lesante Cape

Contessina Suites
Hotel Contessina

Golden Sun

Shipwreck
Beach

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

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

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

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

Dagen met enige neerslag 10 9 8 6 4 2 1 1 4 7 10 11

Navagio Beach

ZAKYNTHOS
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LESANTE BLU
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS
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Deluxe Pool Suite

Nabij het pittoreske dorpje Tragaki ligt het adults only hotel Lesante Blu. Zoals 

de naam al doet vermoeden ligt het resort aan het blauwe water van de Ionische 

Zee. Het hedendaagse ontwerp en de state-of-the-art technology komen samen 

in de stijlvol ingerichte suites die alle zeezicht hebben en vrijwel allemaal 

over een eigen zwembad beschikken. Het lidmaatschap van de prestigieuze 

Leading Hotels of the World groep staat garant voor een hoog serviceniveau. 

Het is immers ‘all-about-you’. Het gezellige centrum van Zakynthos-stad met 

boulevard en pleinen ligt op ca. 15 minuten en het vliegveld op ca. 25 minuten 

rijden. 

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

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

ligbedden en parasols. 

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

Daarnaast is er een binnenzwembad, jacuzzi, sauna, hamam en fitnesscenter 

met moderne apparatuur. Qua sport kunt u ook terecht op de tennisbaan. Het 

hotel beschikt over een eigen helikopterplatform. 

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

restaurants en bars, zodat er voor ieder moment van de dag en voor elk wat 

wils is. Gaia is het hoofdrestaurant voor ontbijt en diner in buffetvorm met 

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

serveert internationale gourmetgerechten. Gedurende de dag kunt u in de Ostria 

Pool Bar & Restaurant met Griekse en mediterrane keuken terecht voor lichte 

maaltijden, snacks en verkoelende drankjes. De sfeervolle Almyra Beach Bar is 

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

geniet u ‘s avonds met een drankje van de prachtige zonsondergang. 

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

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

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

zeezicht.

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

sofa. Ruim balkon met een fantastisch panoramisch uitzicht op zee.

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

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

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

naastliggende zwembad.

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

met een hemelbed en romantisch ingericht. Badkamer met jacuzzi en separate 

douche. Vanaf het ruime terras toegang tot zwembad van 21 m² dat door een 

laag muurtje wordt gescheiden van het naastliggende zwembad. 

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

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

en privézwembad van 28 m². 

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

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

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

jacuzzi, badkamer en balkon.

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

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

de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Suite 927 1306 1447  936

Signature Pool Suite 1051 1503 1650 1060

Honeymoon Pool Suite 1468 1949 2191 1476

Deluxe Pool Suite 2010 2520         2923        2019 

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt tussen 01/02/22 en 31/03/22.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/lesante-blu/zakynthos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Lesante-Blu
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LESANTE CAPE RESORT & VILLA’S
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

� � � � �    DELUXE

Dit prachtige nieuw en zeer ruim opgezette hotel ligt op een fraaie en 

bijzondere locatie; pal aan zee en in een eeuwenoude olijfboomgaard. Lesante 

Cape, onderdeel van de luxe hotelketen Lesante op Zakynthos, zal eenieder 

aanspreken die van luxe elegantie met een duurzaam tintje houdt en van de 

warme Griekse gastvrijheid waar het land zo om bekend staat. Lesante Cape 

is als een klein Grieks dorp gebouwd waarbij de architect alle suites en villa’s 

veel ruimte en privacy heeft gegeven. De rustieke ambiance, het gebruik van 

luxe lichte materialen zoals marmer, hout en glas zowel binnen als buiten, de 

oude olijfbomen her en der op het landgoed en de knalroze bougainville maken 

uw vakantie hier buitengewoon prettig. Dit geriefelijke kleinschalige resort zal 

vooral bij gezinnen met (kleine) kinderen in de smaak vallen vanwege de riante 

suites en villa’s en de vele faciliteiten. Maar ook koppels zullen zeer tevreden 

terugkijken op hun verblijf. Er zijn meerdere zwembaden omringd met luxe 

loungebedden en een smal privéstrand. De inwendige mens wordt hier ook 

niet vergeten; er is een ruime keuze aan fijne restaurants en gezellige bars. De 

luchthaven van Zakynthos ligt op ca. 10 km. Lesante Cape opent vanaf 1 juni 

2022 haar deuren.

FACILITEITEN
Ruime lobby met lange, hoge raampartijen, 24-uurs receptie en comfortabele 

zitjes. Door middel van een trap of lift bereikt u de serene Spa die u het gevoel 

geeft van een luxe Romeins badhuis. Het verwarmde zwembad, de vele spa-

mogelijkheden en het overvloedige gebruik van licht marmer zorgt voor een 

weldadige rust. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. In Elea Main 

Restaurant geniet u van een zeer uitgebreid ontbijtbuffet. Restaurant Novita is 

de gehele dag geopend voor lunch en diner. De echte fijnproevers zullen hun 

hart ophalen bij Fiore Fine Dining. Voor de gezellige avonduren bent u van harte 

welkom in The Noble Bar voor een goed glas wijn en signature cocktails. In 

de Novita Pool Bar geniet u tevens van heerlijke drankjes en de Kyma Beach 

Bar verzorgt versbereide sapjes en andere drankjes. Voor jonge gasten heeft de 

chef-kok een speciaal menu ontwikkeld. 

Lesante Cape heeft een heuse rookkamer waar prachtige wijnen en whiskeys 

geserveerd worden. Rondom het pleintje vindt u een taverne in oud-Griekse stijl 

met de bekende houten stoeltjes en ontbreekt ook de bibliotheek met boeken 

in vele talen niet. In het kleine museum staan oude landbouwmaterialen en 

zijn ook klederdrachten te bewonderen. Vanaf het enorme infinity zwembad en 

de ruime terrassen rondom kijkt u over de blauwe Ionische Zee. Op het kleine 

privéstrand vindt u een aantal ligbedden en parasols. Sportliefhebbers kunnen 

terecht in de fitnessruimte en op de tennisbaan. Verder is er een manicure, 

pedicure en kapper, 

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij het management van Lesante Cape. 

De moestuin staat vol met fruit en groente welke door de chef-kok met veel 

liefde verwerkt worden in de lekkerste gerechten. Bovendien wordt ca. 80% van 

het warme water via zonnepanelen verwarmd.

De foto’s zijn artist impressions en geven een beeld van hoe het na de opening 

eruit zal zien.

ACCOMMODATIE
De 55 suites bieden veel privacy en mooie uitzichten op de Ionische Zee. Ze 

zijn ruim, stijlvol ingericht in warme zachte tinten, met accessoires van hout en 

glas. De suites beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, wifi, Nespresso-

apparaat en kluisje. De marmeren badkamer heeft een aparte douche. Terras 

met zitje en zeezicht.

Deluxe Suite (ca. 45 m², max. 3 volw.): luxe en sfeervol met kingsize bed, sofabed, 

badkamer met douche. Terras met zitje. Ook te boeken met zeezicht. 

Hone moon Suite met acuzzi en eezicht  (ca. 45 m², max. 3 volw.): prachtige 

kamer met sofabed, groot terras met zitje en jacuzzi.

Signature Pool Suite  (ca. 45 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.): elegante kamer 

met sofabed. Terras met privézwembad (ca. 20 m²) . Ook te boeken met zeezicht. 

Familie Pool Suite (ca. 140 m², max. 4 volw.  2 kind.): fraaie suite met 2 

slaapkamers, een met kingsizebed en een met twinbedden. 2 Woonkamers en 

groot terras met 2 privézwembaden  (ca. 20 m²).

De 10 villa’s met veel privacy en frontaal zeezicht hebben een kingsizebed, 

badkamer met douche en een volledig ingerichte keuken. Voor de villa ligt het 

ruime terras met ligbedden en het privézwembad.

Pool Villa 1-slaapkamer  (ca. 95 m², max. 3 volw.): aparte slaapkamer met in de 

woonkamer sofabed en badkamer met aparte douche. Terras met privézwembad 

(ca. 25 m²) en zeezicht.

Art Impression

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/lesante-cape/zakynthos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Lesante-Cape
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Pool Villa Premium 1-slaapkamer (ca. 115 m², max. 3 volw.): ruimere villa met 

privézwembad (ca. 25 m²) en zeezicht.

Pool Villa 2-slaapkamers met zeezicht  (ca. 175 m², max. 4 volw.  2 kind): twee 

slaapkamers met en suite badkamers met aparte douche. In de woonkamer een 

sofabank. Privézwembad (ca. 90 m²).

Pool Villa 3-slaapkamers met zeezicht  (ca. 240 m², max. 6 volw.  2 kind): 3 

slaapkamers met en suite badkamers, woonkamer met sofabank en ruim terras 

met privézwembad. (ca. 90 m²).

Cape Pool Villa 3-slaapkamers met zeezicht (ca. 305 m², max. 6 volw.  2 kind): 

zeer ruime en luxe villa met 3 slaapkamers met en suite badkamers en zeer 

goed ingerichte woonkamer met ruimte voor sofabed. Ruim privézwembad.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van 

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

naar de luchthaven.

Kamertype  jun aug sep okt

Deluxe Suite   1308 1484  976  934 

Honeymoon Suite  1522 1699 1150 1113 

Familie Pool Suite  3255 3589 2448 2309 

Pool Villa 1-slaapkamer (o.b.v. 2 pers.)  2454 2671 1836 1758 

Pool Villa 2-slaapkamers (o.b.v 4 volw.)  2209 2377 1623 1495

Pool Villa 3-slaapkamers (o. b.v. 5 pers.)  2853 3029 1991 1933

Extra: welkomstattentie: fl es wij n, water en fruit indien geboekt voor 31/03/22. 

Gratis entree ellness en Spa: gebruik van verwarmd binnenzwembad, jacuzzi, hamam, sauna en 

fi tness, indien geboekt voor 31/03/22. 

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 28/02/22 en 15% indien geboekt tussen 01/03/22 en 

30/04/22.

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

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

Deluxe Suite Zeezicht Art Impression Art Impression

Pool Villa Premium Art Impression

Cape Pool Villa Art Impression
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Pool Suite

Swim Up Suite

Zante Maris Suites is gebouwd op een heuvel omringd door olijfbomen boven de 

Tsilivi-baai en heeft een spectaculair uitzicht over de Ionische Zee. 

De architectuur is in harmonie met de omgeving en voor de inrichting en 

decoratie van het hotel is gebruik gemaakt van voornamelijk aardetinten en 

natuurlijke materialen zoals bamboe, hout en riet. Bij binnenkomst daalt direct 

een sfeer van rust op u neer. Dit komt niet alleen vanwege de harmonieuze 

omgeving, maar ook door de uitnodigende trendy smoothie- en cocktailbar 

met een verzonken zithoek naast het zwembad. Het gezellige centrum van 

Zakynthos-stad met een mooi plein en gezellige bars en taverna’s ligt op ca. 10 

km. Het mooie zandstrand van Tsilivi Beach, waar ook de blauwe vlag wappert,  

van Tsilivi is met de gratis shuttleservice te bereiken. Afstand ca. 1,5 km. De  

luchthaven van Zakynthos ligt op ca. 9 km afstand.

FACILITEITEN
De 24-uurs receptie is een mix van een trendy lounge en cocktailbar. Het 

zwembad wordt omgeven door een teakhouten dek, met lig- en loungebedden 

en parasols. Bij de Venus Beach Club onder aan de heuvel kunt u gratis gebruik 

maken van de ligbedden en parasols. 

De Zante Maris Spa is gespecialiseerd in ontspannende behandelingen met 

o.a. natuurlijke ingrediënten rechtstreeks uit de eigen kruidentuin. Hierdoor 

voelt u zich direct relaxter. Ook kunt u kiezen voor een massage in de 

openluchtmassagekiosk. De gekwalificeerde Spa-medewerkers staan te allen 

tijde voor u klaar om een aangepast programma naar uw wensen te creëren. 

Tevens een fitnessruimte met moderne apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halpension is tevens mogelijk. De 

chef-kok van het restaurant gebruikt zo veel mogelijk verse, lokale ingrediënten, 

zodat u kunt genieten van het beste wat de mediterrane keuken te bieden heeft 

voor zowel ontbijt als diner. Hoe smaakt perfectie  Die vraag wordt direct 

beantwoord zodra u het speciaal gemixte welkomstdrankje van de Zante Maris 

Pool Bar proeft. Deze bar fungeert als het kloppende hart van het hotel. Iedere 

woensdag worden hier proeverijen georganiseerd en iedere zaterdag een 

Zakynthiaanse avond. Ten slotte biedt het hotel 24-uurs roomservice.

ACCOMODATIE
De 45 Zante Maris-suites ademen privacy. Luxe loungeruimtes completeren dit 

serene beeld. Alle suites zijn voorzien van airconditioning, tv, wifi koelkastje, 

kluisje, badjas en -slippers. Balkon of terras.

Deluxe Suite (ca. 32 m², max. 2 pers.): ruime open plan suite gelegen op de 

eerste etage met balkon en zijzeezicht/zeezicht. 

Junior Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): zeer ruime open plan suite op de eerste 

etage. Badkamer met bad en separate douche. Balkon met zeezicht.

Swim Up Suite (ca. 38 m², max. 2 pers.): open plan suite op de begane grond. 

Terras met zitje en loungedek direct aan het door 6 suites gedeelde zwembad. 

Zeezicht

Tevens te boeken als Swim Up Junior Suite (ca. 43 m², max. 2 pers.) met een 

door 4 suites gedeeld ver armd z embad.

Pool Suite (ca. 38 m², max. 2 pers.): open plan suite op de begane grond met groot 

terras (15 m²) met zitje en loungebed en privézwembad (27 m²) met zeezicht.

Honeymoon Suite (ca. 65 m², max. 2 pers.): moderne open plan suite met groot 

terras (35 m²) en privézwembad (50 m²) met zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype mei jun aug sep

Deluxe Suite 1104 1244 1512 1167

Junior Suite 1200 1399 1672 1288

Swim Up Suite met Zwembad 1297 1508 1846 1390

Pool Suite 1393 1721 2097 1536

Vroegboekkorting: 8% indien geboekt voor 15/04/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/zante-maris-suites/zakynthos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Zante-Maris-Suites
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OLEA ALL SUITE HOTEL
ADULTS ONLY | DESIGN | WELLNESS

� � � � �

Swim Up Suite Landzicht

Het trendy en hippe Olea All Suite Hotel ligt boven Tsilivi op de heuvel tussen de 

olijfbomen met schitterend uitzicht over de Ionische Zee en het achterland van 

Zakynthos. Olea is een bijzondere combinatie van water, land en lucht, gebouwd 

met natuurlijke materialen die perfect in harmonie zijn met de omgeving. Olea 

All Suite Hotel heeft in 2018 een award gewonnen voor ‘Best Interior Design’. Er 

zijn veel Swim Up suites met ruime zwembaden en grote houten zonnedekken 

met daarop dikke matrassen zodat u in alle comfort van de zon kunt genieten. 

Dagelijks gaat er meerdere keren per dag een gratis shuttleservice naar het 

zandstrand van Tsilivi. Tsilivi is een kleine badplaats met een mooie zandstrand 

en een gezellige wandelboulevard met hippe beach- en cocktailbars. Zakynthos-

stad met een gezellig plein met taverna’s ligt op ca. 10 km. De luchthaven van 

Zakynthos ligt op ca. 8,5 km afstand.

FACILITEITEN
In het hoofdgebouw bevindt zich de 24-uurs receptie, lobby, bar en restaurant 

met brede veranda’s. Het resort heeft in totaal 4.000 m² aan privé- en openbare 

zwembaden die ook op verschillende niveaus gebouwd zijn waaraan de Swim 

Up Suites en de bar liggen met ligbedden en parasols. Bij de Venus Beach Club 

(shuttleservice) onder aan de heuvel aan het zandstrand van Tsilivi kunt u 

kosteloos gebruik maken van de ligbedden en parasols. 

De uitgebreide Olea Spa strekt zich uit over 300 m² met een zeer uitgebreid 

assortiment aan behandelingen, therapieën en massages. Verder een 

fitnessruimte, beautysalon, manicure & pedicure en een yogaplatform. In 

de boetieks kunt u terecht voor resortkleding, bijoux en traditionele lokale 

producten. 

De verzorging is op basis van halfpension. Voor culinair genot kunt u kiezen 

uit het Omikron buffetrestaurant voor ontbijt en diner, Cocoon Restobar voor 

vruchtensappen en lichte snacks voor lunch en diner en Flow Dine & Wine met 

een creatieve mediterrane keuken voor à la carte diner. Het immens populaire 

en trendy Atheense Restaurant Pacifico by Nikkei is de samenwerking met 

Oleo aangegaan en serveert Peruviaanse specialiteiten bereid met Japanse 

technieken. De O Bar serveert heerlijke Griekse en internationale wijnen en de  

F Bar is voor lokale wijnen en overheerlijke cocktails.

ACCOMMODATIE
De decoratie van de suites is vooral met veel lichtgekleurd hout, bamboe matten 

en natuurlijke materialen met grote ramen waardoor er veel lichtinval is. Alle 93 

suites van Olea hebben een balkon of terras en beschikken over airconditioning, 

minibar, tv, koelkastje, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje, badjas en slippers en 

24-uurs roomservice. 

unior Suite andzicht (ca. 36 m², max. 2 pers.): open plan suite met 

tweepersoonsbed en sofabed. Balkon (15 m²) en landzicht. Ook boekbaar met 

z embadzicht en zeezicht. 

Superior S im p Suite andzicht (ca. 36 m², max. 3 pers.): open plan suite 

met een terras (15 m²) grenzend aan een gedeeld zwembad en landzicht. Ook 

boekbaar met z embadzicht.

Superior ater Suite embadzicht (ca. 38 m², max. 3 pers.): terras (15 m²) met 

loungebedden grenzend aan het gedeelde zwembad.

Executive Pool Suite Sunset (ca. 40 m², max. 3 pers.): ruime open plan suite met 

een terras (18 m²) en infinitypool (25 m² ) op de begane grond met landzicht. 

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

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

luchthaven.

Kamertype mei jun jul okt

Junior Suite Landzicht 1448 1611 2035 1488

Junior Suite Zeezicht 1632 1802 2238 1672

Superior Swim Up Suite Landzicht 1764 1932 2375 1804

Superior Water Suite Zwembadzicht 1953 2129 2559 1993

Executive Suite Private Pool Sunset 2037 2212 2648 2077

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 29/02/22 en 10% indien geboekt tussen 01/03/22

 en 30/04/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/olea-all-suite-hotel/zakynthos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Olea-All-Suite-Hotel
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CONTESSINA SUITES & SPA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

� � � � �  

Junior Suite

De warme Griekse gastvrijheid, de bijzondere architectuur en de uitstekende 

keuken maken het kleinschalige adults only Contessina Suites & Spa tot een 

waar vakantieparadijs. De ligging van het hotel speelt ook zeker een belangrijke 

rol want het zandstrand, waar de Blue Flag wappert, ligt op nog geen 5 minuten 

afstand wandelen. Bovendien loopt hier een mooi aangelegde boulevard met 

gezellige cocktailbars met terrassen aan zee. Het interieur van Hotel Contessina 

Suites & Spa straalt rust uit door het gebruik van warme aardetinten, natuurlijke 

materialen en trendy accessoires. Met name jongere koppels beleven hier een 

fijne vakantie. De luchthaven van Zakynthos ligt op ca. 20 minuten rijden en het 

gezellige centrum van Zakynthos-stad met een groot plein en taverna’s ligt op 

ca. 15 minuten rijden.

FACILITEITEN
De entree van dit modern ingerichte boutiquehotel met een tikkeltje bohemien-

stijl brengt rust door de kleurencombinatie van de typisch Zakynthische 

bouwstijl met lichte stenen en de oude grijs-groene olijfbomen die verspreid in 

en buiten het hotel staan. In de lobby, die naadloos overloopt in de ontbijt-area, 

vindt u comfortabele zitjes. 

Het ruime zwembad ligt ietwat verzonken met daar omheen luxe zachte 

ligbedden en tweepersoonsstrandbedden in rustige nisjes en parasols. De 

verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension is ook mogeljik. In het 

Lentika Restaurant laat chef-kok Christoforos Peskias zien dat traditionele 

Zakynthische gerechten en haute cuisine voortreffelijk samengaan. Lentika 

roof-gardenrestaurant staat garant voor puur eten op zijn best in een heerlijke 

setting met uitzicht op de hoteltuin en het zwembad. 

Ten slotte is er de wijnkelder NovantaTre waar u versteld zult staan van de  

ruime keuze aan mooie lokale en internationale wijnen die hier geschonken 

worden. Bij de poolbar van het zwembad geniet u van lichte salades, gezonde 

sandwiches en verfrissende signature cocktails, mocktails of sapjes. Voor een 

ultieme Spa-ervaring bezoekt u de luxe Kamara-Spa die een brede keuze aan 

massages en lichaamsbehandelingen biedt.

ACCOMMODATIE
De 64 suites zijn in warme, rustgevende aardetinten ingericht en hebben 

airconditioning, flatscreen-tv, wifi, koelkastje, koffie-/en theefaciliteiten, 

Nespresso-apparaat, iPod-dockingstation. Haardroger, kluisje, badjas, slippers 

en kussenmenu. Balkon of terras.

Suite (ca.27 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met badkamer met douche. 

Balkon met zitje en  zicht op zwembad.

Junior Suite (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer, gelegen op de eerste 

étage, met badkamer met aparte douche. Balkon met zitje en  zicht op de tuin.

Superior Suite Swim Up (ca. 27 m², max. 2 pers.): ruime en comfortabele kamer 

met kingsizebed, badkamer met douche. Terras met zitje en toegang tot gedeeld 

zwembad.

unior Suite met Priv z embad  (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruime en comfortabele 

kamer met badkamer met aparte douche. Terras met zitje en privézwembad. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Suite  810  929 1091  832

Junior Suite  904 1037 1198  926

Superior Suite Swim Up 1106 1288 1494 1128  

Junior Suite met Privézwembad 1181 1381 1626 1203

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/01/22. 

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/contessina-suites-spa/zakynthos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Contessina-Suites-Spa
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HOTEL CONTESSINA
ACTIVE | FAMILY

� � � �

Superior Room

Hotel Contessina, een comfortabel en elegant 4-sterren hotel ca. 200 m van 

het zandstrand van Tsilivi. Hier wappert op het strand de Blue Flag vanwege 

het schone zeewater. In het hotel heerst een prettig laidback-sfeertje rondom 

het zwembad dat omringd wordt door luxe lounge- en ligbedden. Het interieur 

straalt rust en eenheid uit door het gebruik van natuurlijke materialen zoals 

hout en bamboe, trendy accessoires en het warme kleurgebruik in de tinten 

zachtbruin en cr me. In Hotel Contessina zullen met name jongere koppels en 

families met (kleine) kinderen zich goed vermaken. In de directe omgeving van 

het hotel liggen meerdere gezellige restaurantjes en (cocktail)bars. U vindt deze 

zowel in het dorp Tsilivi als aan de boulevard langs het zandstrand. Zakynthos-

stad met een mooi plein en gezellige taverna’s ligt op ca. 15 minuten rijden en 

de luchthaven van Zakynthos ligt op ca. 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
De 24-uurs receptie bevindt zich in de ruime modern ingerichte lounge waar ook 

de gezellige cocktailbar ligt. Het zoetwaterzwembad heeft een apart kinderbad. 

Rondom het zwembad staan luxe ligbedden en parasols. De verzorging is op basis 

van logies/ontbijt, halfpension is tevens mogelijk. Het uitgebreide ontbijtbuffet, 

waarbij de chef-kok en zijn team veel gebruik maken van de gezonde lokale 

producten kan genuttigd worden op het sfeervolle half-overdekte terras. In het 

Vedema-restaurant toont het team van chef-kok Christoforos Peskias dat pure 

Zakynthische gerechten een goede combinatie vormen met de Franse keuken. 

Bij het zwembad geniet u in de poolbar van lichte salades, diverse sandwiches 

en verfrissende cocktails of sapjes. Voor een ultieme Spa-ervaring kunt u in 

het luxe 5-sterrenhotel Contessina Spa & Suites terecht dat op ca.150 m 

afstand ligt. De luxe Kamara-Spa biedt een ruime keuze aan massages en 

lichaamsbehandelingen. 

ACCOMMODATIE
De 154 kamers en suites zijn in rustige aardetinten ingericht en voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, wifi, koelkastje, koffie-/en theefaciliteiten, 

Nespresso-apparaat. Bluetooth speaker of iPod-dockingstation, kluisje, 

haardroger, badjas en slippers en kussenmenu. Kingsizebed of twee aparte 

bedden. Balkon of terras met zitje met zicht op de tuin of het zwembad.

Superior Kamer (ca.21 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met badkamer 

met douche. Balkon met zicht op zwembad of tuin.

Executive oft (ca. 21 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met badkamer met 

douche. Gelegen op de tweede of derde etage. Balkon met zicht op zwembad of 

tuin.

Superior Kamer Swim Up (ca. 28 m², max. 3 pers.): ruime en comfortabele 

kamer met sofabed en badkamer met douche. Terras met zitje en toegang tot 

gedeeld zwembad. 

Suite Supreme (ca. 28 m², max. max. 2 volw.  1 kind.): comfortabele kamer met 

sofabed en badkamer met douche. Balkon met zicht op zwembad of tuin.

unior Suite met acuzzi (ca. 28 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met 

jacuzzi en badkamer met douche. Terras of balkon met zitje.

Suite met Priv z embad (ca. 28 m², max. 3 volw.  1 kind): ruime slaapkamer 

met sofabedden en badkamer met douche. Terras met zitje, ligbedden en 

privézwembad.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype apr  jun aug okt

Superior Kamer 747  832  977  769

Executive Loft 791  883 1034 813

Superior Kamer Swim Up                     1124 1244 1551 1146

Junior Suite met Jacuzzi 1213 1318 1607 1235

Suite met Privézwembad  1559 1733 1941 1581

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/01/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/contessina-hotel/zakynthos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Contessina-Hotel
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LESANTE CLASSIC HOTEL & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

� � � �  SUPERIOR

Grand Suite met Jacuzzi

Lesante Classic Hotel & Spa (officieel vijfsterren) is gelegen langs de oostkust 

van het prachtige Ionische eiland Zakynthos, een paar minuten van het gezellige 

dorpje Tsilivi. Dit hotel is lid van Preferred Hotels & Resorts . Het biedt de gasten 

een comfortabel verblijf met het klassieke, elegante ontwerp van de kamers, 

suites en openbare ruimtes. Met zijn all-about-you  ethos is een verblijf in 

Lesante Classic een feest voor iedereen. Het openbare zandstrand van Tsilivi 

ligt op ca.150 m (loop-)afstand en de luchthaven van Zakynthos op ca. 10 km 

afstand. 

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

zwembad omgeven door ligbedden en parasols en een ondiepe splashpool 

speciaal voor de kleine gasten. Sanitas Per Aquam (afgekort met SPA) is Latijn 

voor gezondheid door water ; dit definieert de missie van de Lesante Wellness & 

Spa. Gasten kunnen kiezen uit een verscheidenheid aan gezichtsbehandelingen, 

bodyscrubs, bodywraps en massages. Bovendien is er een hamam, een 

verwarmd binnenbad, stoombad, jacuzzi, een volledige schoonheidssalon en 

een fitnesscentrum met ultramoderne apparatuur. De verzorging is op basis van 

halfpension. Executive Chef Zisis Tsetilas wordt geïnspireerd door zijn Griekse 

afkomst en creëert menu’s met verse zeevruchten uit de Ionische Zee, lokaal 

vlees, groenten en andere producten (met name olijfolie, honing en rozijnen). 

Het Ambrosia Restaurant (in de Griekse mythologie voedsel van de goden) 

serveert ontbijt en diner. Het Neptune à la carte restaurant met indrukwekkende 

open keuken geeft u de kans om de chef-koks te bewonderen die bezig zijn met 

de bereiding van uw gerecht  In de Piano Lobby Bar, met een open terras (boven 

het zwembad) worden op speciale avonden live jazz of klassieke concerten 

gegeven. De Nectar Pool Bar verzorgt overdag de poolservice en serveert ‘s 

avonds signature cocktails. 

ACCOMMODATIE
De 119 kamers en suites, verdeeld over drie gebouwen met twee verdiepingen 

beschikken alle over airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler, kluisje, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met bad en separate douche, badjas en 

-slippers. 

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met kingsizebed of 

twinbedden, sofa. Ruim balkon met tuin- of zwembadzicht.

Premium Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw.  1 kind): comfortabele kamer 

met kingsizebed, sofa. Ruim balkon met tuin- of zwembadzicht.

Premium Executive Kamer (ca. 43 m², max. 2 volw.  2 kind.): comfortabele 

slaapkamer met kingsizebed en woonkamer met sofa. Ruim balkon met 

zwembadzicht.

Deluxe Familie Kamer (ca. 60 m², max 2 volw.  3 kind.): twee slaapkamers met 

verbindingsdeur. Een slaapkamer met kingsizebed en een met twinbedden en 

sofa. Twee badkamers en balkon met tuin- of zwembadzicht.

Senior Suite (ca. 45 m², max. 2 volw.  2 kind.): comfortabele slaapkamer met 

kingsizebed en woonkamer met sofa. Ruim balkon met zeezicht.

Superior Suite met acuzzi (ca. 75 m², max. 2 volw.  2 kind.): comfortabele 

slaapkamer met kingsizebed en woonkamer met sofa. Ruim balkon met jacuzzi 

en zwembadzicht.

Grand Suite met acuzzi (ca. 140 m², max. 2 volw.  3 kind.): comfortabele 

slaapkamer met kingsizebed, eetkamer en woonkamer met sofa. Ruim balkon 

met jacuzzi. Zwembad- en zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Deluxe Kamer 743 1014 1042 713

Premium Deluxe Kamer 829 1091 1119 784

Deluxe Familie Kamer 1239 1787 1815 1248

Superior Suite met Jacuzzi 1206 1787 1815 1248

Vroegboekkorting: 8% indien geboekt voor 31/01/22 en 5% indien geboekt tussen 01/02/22 en 

31/03/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/lesante-classic-luxury-hotel/zakynthos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Lesante-Classic-Luxury-Hotel-
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GOLDEN SUN RESORT & SPA
ADULTS ONLY | WELLNESS
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Junior Suite Jacuzzi

Dit luxe kleinschalige hotel voor adults only ligt op een perfecte locatie; rustig in 

het gezellige badplaatsje Kalamaki en op nog geen 200 m van het zandstrand. 

Kalamaki staat vooral bekend om de Caretta-Caretta schildpadden die hun 

eireren leggen op dit zandstrand. Een deel van het Kalamaki-strand en de baai 

eromheen is daarom een beschermd natuurgebied. Aan het strand bevinden 

zich ook steile rotsen waarvan er één in het oog springt: de rots Gypsolithos  

wat letterlijk rots van gips betekent. 

Het badplaatjse Kalamaki ligt in een groene omgeving met veel dennenbomen 

en olijfbomen. In het gezellige centrum zelf vindt u diverse goede restaurants 

en cocktailbars. 

Golden Sun Resort & Spa heeft sfeervolle suites met privézwembad of een 

privéjacuzzi zodat u hier in alle rust van uw vakantie kunt genieten. De 

luchthaven van Zakynthos ligt op ca. 3 km en de hoofdstad met sfeervol plein, 

leuke bars en taverna’s bevindt zich op ca. 5 km afstand.

FACILITEITEN
De 24-uurs receptie bevindt zich in de lounge van het naastgelegen zusterhotel. 

Rondom het mooi aangelegde zwembad van Golden Sun Resort & Spa staan 

comfortabele loungebedden en parasols. De hippe poolbar maakt het geheel af.

De luxueuze uitstraling van het hotel wordt versterkt door het gebruik van 

lichte natuursteen, de cr mekleurige wanden en de mooie aangelegde tuin met 

bloemen. 

Voor een heerlijke Spa-ervaring kunt u ook bij Golden Sun Resort & Spa terecht. 

De spa biedt u het verwarmde binnenzwembad met jacuzzi en hamam. Verder is 

er een ruime keuze aan massages en lichaamsbehandelingen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension is tevens mogelijk.  

Het uitgebreide ontbijtbuffet, waarbij de chef-kok en zijn team zoveel mogelijk 

gebruik maken van lokale producten, staat voor u klaar in het modern ingerichte 

à la carte restaurant. Hier wordt ook het diner in buffetvorm geserveerd 

wanneer u kiest voor halfpension. Bij het zwembad geniet u in de poolbar van 

lichte salades, diverse sandwiches en een verfrissende cocktail of sapje. 

ACCOMMODATIE
De 20 ruime en elegant ingerichte suites, waarvan 16 met een privézwembad 

en 4 met een privéjacuzzi op het ruime balkon, liggen verdeeld over 3 gebouwen 

met 1 verdieping. Alle suites zijn voorzien van queensizebed, airconditioning, 

flatscreen-tv, wifi, koelkastje, minibar, koffie-/en theezetfaciliteiten, kluisje, 

haardroger, badjas en -slippers. Badkamer met douche. Terras of balkon met 

zitje en loungebedden.

unior Suite met acuzzi (ca. 34 m², max. 2 volw.): ruime en comfortabele 

slaapkamer. Terras met zitje, jacuzzi en luxe ligbedden. Tuinzicht of gedeeltelijk 

zeezicht.

Suite met Priv z embad (ca. 34 m², max. 2 volw.): ruime en comfortabele 

slaapkamer. Ruim balkon met zitje, privézwembad en luxe ligbedden. Tuinzicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Junior Suite met Jacuzzi 1252 1391 1439 1292

Suite met Privéezwembad 1252 1391 1439 1292

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 28/02/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/golden-sun-resort-spa/zakynthos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Golden-Sun-Resort-Spa
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PORTO ZANTE VILLAS & SPA
WELLNESS | FAMILY | HIDEAWAY 

� � � � �    DELUXE

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

prestigieuze prijzen heeft gewonnen. Porto Zante heeft een adembenemend 

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

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

Griekse schilders en designmeubelen van Armani Casa en Gervasoni. 

In het 15-jarig bestaan van dit resort waren al vele royals, regeringsleiders 

en celebrities te gast. In dit unieke resort geniet u van de ultieme privacy die 

de direct aan het strand gelegen villa’s bieden. Het is ook uitermate geschikt 

als huwelijkslocatie. De verfijnde Griekse, mediterrane en Aziatische keuken, 

het sprookjesachtige wellnesscenter, een groot scala aan activiteiten en 

persoonlijke service maken dit exclusieve verblijf tot een unieke ervaring voor 

jong en oud. Zakynthos-stad met zijn gezellige centrum ligt op ca. 15 minuten en 

het vliegveld op ca. 25 minuten rijden.

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

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

gegeven. Bij de behandelingen wordt gebruik gemaakt van natuurlijke Griekse 

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

yoga- en pilatessessies. 

Voorts is er een fitnesscenter met moderne Techno Gym-apparatuur. Bij het 

strand worden diverse watersporten aangeboden zoals suppen, kanoën, 

waterfietsen en snorkelen. Verder is er tafeltennis, gebruik van een tennisbaan 

en minigolf in de omgeving mogelijk. 

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

activiteitenprogramma dat begeleid wordt door een ervaren staf. Ook kan men 

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

buurt van het hotel zit een manege. 

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

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

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

speciaal menu ontwikkeld. Het Maya Restaurant serveert Asian Fusion Cuisine 

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

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

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

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

roomservice.

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

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

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

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

met minibar en kluisje. Marmeren badkamer met ligbad, ruime inloopdouche 

met regendouche, massagejets en Bvlgari-toiletartikelen. Tuin met veranda, 

ligbedden, zitje en verwarmbaar privézwembad. Butlerservice en turndown 

service. Reist u met kinderen dan wordt hun slaapkamer speciaal voor hen 

gedecoreerd en zijn er in de villa o.a. speelgoed en bordspellen aanwezig. Indien 

gewenst kan er voor de veiligheid een omheining om het zwembad worden 

geplaatst. 

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

kitchenette, slaapkamer met kingsizebed, tweede woonkamer met sofabed en 

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

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

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

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

ca. 45 m² en privégedeelte op het strand.

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

woonkamer, eetkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en tuin met veranda en 

privézwembad van ca. 40 m². Bovenverdieping met woonkamer, slaapkamer, 

badkamer en balkon. Direct aan het strand gelegen.

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

Presidential Spa Villa maar ruimer en met privégedeelte op het strand.

The Ro al In nit  (ca. 200 m², max. 4 volw.  3 kind.): met privézwembad en 

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

Imperial Spa Villa

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/porto-zante/zakynthos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Porto-Zante-Villas-Spa
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Royal Spa Villa (ca. 270 m², max. 6 volw.  2 kind.): ruime villa met 3 slaapkamers 

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

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

privégedeelte op het strand.

Grand Residence (ca. 370 m², max. 8 volw.  6 kind.): deze ruime residence bestaat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Deluxe Spa Villa 7888 8875 9373 8915

ONE Royal Spa Villa 12823 14475 15020 14515 

Presidential Spa Villa (o.b.v. 4 pers.) 7230 8217 8574 8227

Grand Presidential Spa Villa (o.b.v. 4 pers.)  8875 10023 41451 10063

The Royal Infinity (o.b.v. 4 pers.) 11836 13152 13580 13192

Imperial Spa Villa  (o.b.v. 8 pers.) 12662 14307 14806 14347 

Extra: welkomstattentie: fles champagne en fruit bij aankomst.

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 28/02/22.

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

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

The Royal Infinity
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HALKIDIKI & LITOCHORO

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

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

paar minuten afstand van het adults only hotel Cavo 

Olympo, dat pal aan het strand ligt.

AUTOHUUR

De hotels op Halkidiki en in Litochoro bieden wij in-

clusief privétransfers aan m.u.v. Villa D’Oro die stan-

daard incl. huurauto is. Uiteraard kunt u ook kiezen 

voor een huurauto voor een paar dagen en de auto

bij uw hotel laten afleveren.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP HALKIDIKI HEEFT VOORAL SANI RESORT ONS 

HART GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 118 - 119.

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

een van de meest aantrekkelijke streken van Noord-

Griekenland. De fraaie kustgebieden nodigen uit tot 

een ontspannen strandvakantie. 

Het voormalige eiland Kassandra is sinds 1970 

door een brug met het vasteland verbonden. Langs 

de kust vindt u hier vele pittoreske vissersdorpjes.  

Vlak voor Kassandra bij het plaatsje Nea Moudania 

kozen wij voor het all-inclusive resort Ikos Oceania. 

Op Kassandra bieden wij het Sani Resort, een zeer 

luxe en uitgebreid complex dat uit vijf afzonderlijke 

hotels bestaat en over zeer veel faciliteiten beschikt. 

Nieuw in ons aanbod is Miraggio Spa & Resort 

gelegen aan de zee met één van de grootste spa’s 

van Griekenland. Het villacomplexje Villa D’Oro, 

ook nieuw in deze brochure, zal vooral diegene 

aanspreken die van kleinschalige luxe houdt. 

Sithonia is meer bergachtig en biedt een grillige 

kustlijn. Hier zijn grote en kleine baaien met mooie 

stranden te vinden. Aan het fraaie strand van de Golf 

van Toroneos kozen wij hier voor het eigentijdse all-

inclusive lifestyle resort Ikos Olivia. Ook Athos is 

bergachtig. Het bevat de heilige berg Athos en is een 

autonome monnikenrepubliek met wel 20 kloosters, 

verschillende nevenkloosters en kloosterhoeves. 

Het oudste klooster stamt uit de 10e eeuw. De 

toegangspoort tot Athos is het plaatsje Ouranopolis, 

in de buurt waarvan wij u de uniek gelegen resorts 

Eagles Palace en Eagles Villas aanbieden. Een 

populaire excursie gaat naar het pittoreske eiland 

Ammouliani met fraaie, lange zandstranden.

Litochoro ligt aan de voet van de berg Olympus. 

Volgens de Griekse Mythologie leefden de 

twaalf Olympische goden in de ravijnen van 

Olympus. Pantheon (het huidige Mytikas) was hun 

ontmoetingsplaats waar Zeus de heftige discussies 

vanaf zijn troon kon horen. Van daaruit ontketende 

hij zijn toorn door middel van bliksemschichten en 

donderwolken. Olympus met een hoogte van 2.918 m

is de hoogste berg in Griekenland en werd in 1938 

uitgeroepen tot National Park. 

In 1981 riep UNESCO de berg uit tot ‘Biosphere 

Reserve’. Alle inspanningen om de mythische berg 

te beklimmen beginnen in Litochoro op slechts een 

Thessaloniki

Nea
Moudania

Ouranoupolis
Litochoro

HALKIDIKI

Kassandra

Sithonia
Athos

Sani Resort

Ikos
Olivia

Eagles
Palace

Eagles
Villas

Cavo
Olympo

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

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

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

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

Dagen met enige neerslag 8  8 9 10  8 4  5  4  6  7  10  12
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CAVO OLYMPO LUXURY HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | ACTIVE | WELLNESS

� � � � �   

Tweepersoonskamer Olympus

Het adults only (vanaf 16 jaar) hotel Cavo Olympo ligt direct aan het strand aan 

de voet van de beroemde berg Olympus. Het hotel is ruim opgezet en straalt rust 

en ontspanning uit met de mystiek van het oude Griekenland. 

In de Griekse mythologie staat Olympus bekend als de plaats waar de twaalf 

Olympische goden woonden en dat op de bergtop Mytikas (2.918m) de troon van 

oppergod Zeus stond. Het Nationale Park Olympus met een oppervlakte van ca. 

39 km² staat sinds 1981 op de UNESCO-lijst van Mens en Biosfeerprogramma. 

Cavo Olympo is een goede uitvalsbasis voor wandelingen en trekkingtochten in 

dit park. Talloze activiteiten als bijv. kanoën, raften, paragliding, 4x4 excursies 

behoren tot de mogelijkheden. In het gezellige nabijgelegen bergdorpje 

Litochoro vindt u winkeltjes en taverna’s. Uiteraard kunt er ook voor kiezen 

om lekker te relaxen bij de infinitypool van het hotel, het strand of tijdens één 

van de Spabehandelingen. Het hotel is overigens eigendom van één van de 

grootste olijfproducenten in Griekenland, hetgeen u terugziet en proeft in onder 

andere de gerechten en ecologische bad- en Spaproducten. De luchthaven van 

Thessaloniki ligt op ca. 120 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een sfeervolle 24-uurs receptie en een winkeltje met 

olijfproducten. Drie zwembaden, waaronder een infinitypool met ligbedden en 

parasols en twee zwembaden waar de bar en het restaurant als een eiland in 

liggen en te bereiken zijn via een bruggetje. 

De Olive Spa biedt een oase van welzijn waar lichaam en geest tot rust komen. 

U heeft de keuze uit een uitgebreid aanbod van massages en therapieën. Er 

is tevens een sauna, hamam, jacuzzi en verwarmd binnenzwembad. Verder 

beschikt het hotel over een goed uitgerust fitness- en beautycenter. 

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

ontbijt en à la carte diner kunt u terecht in het Nero Restaurant gelegen op 

lobbyniveau, met de keuze om zowel binnen als buiten op het houten dek te 

genieten van lokale specialiteiten. Bijvoorbeeld truffels en gerechten bereid  

van het zwarte varken van Mount Olympus en met Cavo Olympo’s eigen virgin 

olijfolie en olijven. Het Aegeas Seafood Restaurant is een traditionele taverna 

waar zeevruchten, verse vis en Griekse tapas geserveerd worden met uitzicht 

over de tuinen en met op de achtergrond de Egeïsche Zee. Private dining ook 

behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. 

De Janka lobby bar, Nautilus beach bar en de veranda pool bar serveren heerlijke 

smoothies en signature cocktails. Er is 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 49 luxueuze kamers en suites in Cavo Olympo beschikken over COCO-MAT 

matrassen, airconditioning/verwarming, tv, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, 

kluisje, haardroger, badjas en slippers. Balkon of terras.

Tweepersoonskamer Olympus (ca. 26-28 m², max. 2 volw.): smaakvol en elegant 

ingericht met frisse kleurenpaletten. Balkon met uitzicht op de berg Olympus. 

Ook te boeken met zeezicht als Tweepersoonskamer Zeezicht. 

Superiorkamer Olympus (ca. 32-35 m², max. 2 volw.): ruimere kamer met 

sofabank, jacuzzibad in de badkamer of hot tub op het balkon. Balkon met zicht 

op de berg Olympus. Ook te boeken met zeezicht als Superiorkamer Zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Olympus 786 984 1205 843

Tweepersoonskamer Zeezicht 808 1035 1255 865

Superiorkamer Olympus 837 1057 1283 887

Superiorkamer zeezicht 880 1129 1378 937

Gratis nachten: 7= 6 bij verblijf tussen 26/09/22 en  02/10/22.

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 28/02/22, 15% indien geboekt tussen 01/03/22 en 

31/03/22 en 10% indien geboekt tussen 01/04/22 en 30/04/22. 

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/cavo-olympo-luxury-hotel-spa/thessaloniki/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Cavo-Olympo-Luxury-Hotel-Spa
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IKOS OLIVIA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS
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Toen het Ikos Olivia enige jaren geleden haar deuren opende bracht het 

daarmee een eigentijdse stijl aan het fraaie strand van de golf van Toroneos. Het 

resort ligt in het karakteristieke kustplaatsje Gerakini te midden van een fraaie 

tuin met oude olijfbomen. Op het culinaire vlak zult u hier niets te kort komen. 

U heeft de keuze uit restaurants waarvan een aantal menu’s hebben die zijn 

ontwikkeld door Michellin-sterrenchefs. Met het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive 

concept zorgt het voor een fantastische vakantie-ervaring in Halkidiki waarbij 

de nadruk ligt op elegantie en kwaliteit. Voor zowel koppels als families met 

kinderen is Ikos Olivia een zeer geschikt resort. De luchthaven van Thessaloniki 

ligt op ca. 45 minuten rijden.

FACILITEITEN
In de tuin liggen 3 zwembaden, elk met een kinderbad en omringd door een 

zonneterras met ligbedden en parasols. Op het zandstrand staan voor de 

hotelgasten ligbedden en parasols en is er beachservice. Er worden diverse 

watersporten aangeboden. Tevens zijn er 2 tennisbanen en een fitnessruimte 

met moderne apparatuur. Activiteiten zijn er ook voor de jeugd. Naast de Mini 

Club en Mini Adventure voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is er de Hero Cr che 

voor de allerkleinsten (4 maanden t/m 3 jaar - tegen betaling) en ook een 

Teen Club (juli en augustus) voor teenagers van 12 t/m 17 jaar. De Ikos Spa 

beschikt over een verwarmd binnen- en buitenbad, jacuzzi, stoombad, sauna 

en hamam. Tevens beschikt de Spa over behandelkamers voor massages en 

schoonheidsbehandelingen.

De verzorging is op basis van all-inclusive. Het buffetrestaurant Flavors is 

geopend voor ontbijt, lunch en diner. Daarnaast zijn er meerdere à la carte 

restaurants. Bovendien 300 verschillende wijnen en zgn. Michelin Starred Menus. 

Fresco: à la carte restaurant bij het strand serveert Italiaanse specialiteiten 

voor diner. Anaya: gourmetrestaurant van topchef Chef Thiou met bijzondere 

Aziatische gerechten voor diner. Ouzo: traditioneel Grieks restaurant met fraai 

terras aan het strand, de gehele dag geopend. Provence: sfeervol restaurant 

met Proven aalse keuken geopend voor ontbijt, lunch en diner. Met de Ikos ‘Dine 

Out Service’ kunt u ook dineren in een geselecteerd lokaal restaurant buiten het 

resort. 

De Pool Bar en Deluxe Pool Bar zijn de gehele dag geopend voor snacks en 

drankjes, net als de All Day Bar. Voor een Griekse koffie of verfrissende cocktail 

kunt u terecht in meerdere bars zoals de Beach Bar bij het strand en de Lobby. 

Bar. Verder is er nog de Teatro Bar en de Gelateria. Ten slotte is er 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
De 291 kamers en suites hebben een hedendaagse inrichting en liggen in 

het hoofdgebouw of in de bungalows die verspreid liggen in de tuin. Alle zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, Nespresso-apparaat, 

theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad en/of douche, haardroger, 

badjassen en slippers.

Gasten die in de Deluxe Bungalow Suites verblijven kunnen gebruik maken van 

het Deluxe Collection zwembad en een Deluxe Collection gedeelte op het strand.

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met klein 

balkon en land- of zeezicht.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw.  1 kind): ruime kamer met sofa, balkon 

en land- of zeezicht.

Bungalowkamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met terras of 

balkon met zitje en tuinzicht.

Panorama Junior Suite (ca. 37 m², max. 3 volw.  1 kind): open plan woon-/

slaapkamer met sofa, balkon en panoramisch zeezicht..

Bungalow Suite (ca. 50 m², max. 3 volw.  2 kind.): woonkamer met zitje en sofa, 

badkamer met ligbad en separate douche, slaapkamer en balkon met zitje en 

tuinzicht.

Bungalow Suite met tuin (ca. 50 m², max. 3 volw.  2 kind.): als Bungalow Suite 

maar met tuin en terras met zitje, ligbedden en tuinzicht.

Bungalow Suite Zeezicht (ca. 50 m², max. 3 volw.  2 kind.): als Bungalow Suite 

maar met terras of balkon met zitje en ligbedden en zeezicht.

Deluxe Bungalow Suite (ca. 60 m², max. 3 volw.  2 kind.): woonkamer met 

zithoek, eettafel, slaapkamer met en suite badkamer met ligbad en separate 

douche. Terras met zitje, ligbedden en zwembadzicht.

Delxue Bungalow Pool Suite (ca. 50 m², max. 3 volw.  2 kind.): als Deluxe 

Bungalow Suite maar met privézwembad en tuinzicht.

Bungalow Suite Beach Front - 2 slaapkamers (ca. 75 m², max. 4 volw.  2 kind.): 

suite met woonkamer met zithoek en eettafel en 2 slaapkamers met en suite 

badkamer. Balkon. Gelegen nabij het strand.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/ikos-olivia/halkidiki/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Ikos-Olivia
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Deluxe Bungalow Suite - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 4 volw.  2 kind.): 

woonkamer met zitje en sofa, slaapkamer met kingbed en en suite badkamer 

met ligbad en separate douche, tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden 

en badkamer met douche en terras met zitje en ligbedden. Tuinzicht.

Deluxe Bungalow Pool Suite - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 4 volw.  2 kind.): 

als Deluxe Bungalow Suite - 2 slaapkamers maar met privézwembad en 

tuinzicht.

Deluxe Bungalow Suite Beach Front - 2 slaapkamers (ca. 85 m², max. 4 volw. 

 2 kind.): woonkamer met zithoek en eettafel, slaapkamer met kingbed en 

en suite badkamer met ligbad en separate douche, tweede slaapkamer met 2 

eenpersoonsbedden en badkamer met douche. Terras met zitje en ligbedden. 

Gelegen nabij het strand en met zeezicht. 

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Tweepersoonskamer landzicht 1153 1866 2598 1200

Panorama Junior Suite zeezicht 1324 2305 3226 1370

Bungalow Suite met tuin 1477 2689 3883 1516

Deluxe Bungalow Pool Suite tuinzicht 1972 3715 5498 2029

Extra: 1 dag Mini Cooper autohuur (excl. brandstof) gratis per kamer per verblijf.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/04/22 t/m 27/04/22 en van 15/10/22 t/m 19/10/22, 

15% bij verblijf van 28/04/22 t/m 18/05/22 en van 28/09/22 t/m 14/10/22, 10% bij verblijf van 

19/05/22 t/m 23/06/22 en van 05/09/22 t/m 27/09/22  indien geboekt voor 28/02/22.

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

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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In het hart van Halkidiki biedt het Ikos Oceania een spectaculair uitzicht over 

de Egeïsche Zee. Dit all-inclusive resort wordt gekenmerkt door een moderne 

mediterrane stijl gecombineerd met Griekse gastvrijheid. 

Verspreid over de 15 ha goed verzorgde tuinen liggen de ruime kamers en 

suites veelal met uitzicht op zee en met, bij helder weer, de berg Olympus op de 

achtergrond. De tuinen lopen geleidelijk af naar het 350 meter lange zandstrand 

omgeven door dennenbomen, olijfbomen en cipressen. 

Het ‘Infinite Lifestyle’ all-inclusive concept van Ikos staat bekend om zijn 

superieure kwaliteit. Op het culinaire vlak zult u hier dan ook niets te kort 

komen. De luchthaven ligt op ca. 30 minuten afstand. 

FACILITEITEN
In de ruime, fraaie lobby van het hotel bevindt zich de receptie, lounge en winkels. 

Bij de drie zwembaden, waaronder een infinitypool in het ‘adults only’ gedeelte, 

die omgeven zijn met terrassen en ligweide, kunt u gratis gebruik maken van 

de ligbedden en parasols. Op het strand staan voor de hotelgasten ligbedden en 

parasols. Tevens is er een beachservice. 

In de Ikos Spa bevinden zich het verwarmde binnenbad, de sauna en de 

stoombaden. Tegen betaling kunt u zich laten masseren of gebruik maken van 

een van de vele schoonheidsbehandelingen. De fitnessruimte beschikt over 

moderne apparatuur.

De uitgebreide kinderfaciliteiten met o.a. een cr che voor de allerkleinsten 

vanaf 4 maanden - 4 jaar, miniclub vanaf 4-11 jaar en de Teen club van 12-17 

jaar maken Ikos Oceania uitstekend geschikt voor gezinnen met kinderen. Het 

hotel beschikt over een ‘adults only’ pool waardoor het ook voor koppels die rust 

zoeken uitermate geschikt is.

De verzorging is op basis van all-inclusive. U heeft de keuze uit 4 à la carte 

restaurants met overheerlijke gerechten samengesteld door Michelin-

sterrenchefs. Het restaurant Flavours biedt een mediterraan buffet in een 

relaxte atmosfeer en is geopend voor ontbijt, lunch en diner. Ouzo is gelegen 

bij het zwembad met traditionele Griekse specialiteiten voor ontbijt, lunch en à 

la carte diner. Geniet in het elegante Franse restaurant Provence van heerlijke 

Proven aalse gerechten in een unieke sfeer, geopend voor ontbijt, lunch en diner. 

Fresco serveert Italiaanse gerechten bereid met verse ingrediënten voor diner. 

Anaya biedt een fantasierijk menu van Anaya’s sterrenchefs, die de smaken van 

China, Thailand en India combineren, geserveerd binnen of buiten op het terras 

met uitzicht op de oceaan.

Met de ‘Dine Out Service’ heeft u de mogelijkheid om in een lokaal Grieks 

restaurant het diner te gebruiken. 

Het hotel heeft 6 bars met een keuze aan heerlijke cocktails, Gin & Tonics of 

andere alcoholische of non-alcoholische drankjes: de Lobby Bar, de Beach Bar, 

de Pool Bar, Deluxe Pool Bar, de Adults Only Bar en de Nightclub. Tevens staan 

de Ikos Resorts bekend vanwege een grote selectie topwijnen die à la carte te 

bestellen zijn en bij het all-inclusive concept behoren. De 24-uurs roomservice 

maakt het geheel compleet.

ACCOMMODATIE
De 290 moderne kamers en suites zijn stijlvol ingericht met kingsizebedden 

en hebben airconditioning, kluisje, minibar, Nespresso-apparaat, theezetfacili-

teiten, telefoon, flatscreen-tv en wifi. Comfortabele badkamer met douche, toilet, 

haardroger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje. 

Boekt u een van Deluxe Suites, dan geniet u een breed scala aan privileges en 

services, waaronder het gebruik van een exclusief zwembad en gereserveerde 

strandzones. Premium roomservice en minibar zijn beschikbaar en een Deluxe 

Conciërge zorgt ervoor dat aan alle wensen wordt voldaan. 

Superior Kamer ijzeezicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met 

zitje, 2 eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed. Badkamer met douche en 

balkon of terras met zitje. Ook te boeken als Superior Kamer met zeezicht.

Familie Kamer Zeezicht (ca. 60 m², max. 4 pers.): twee Superior Kamers met 

verbindingsdeur gelegen op de bovenste verdieping met uitzicht op zee.

Family Suite - 1 slaapkamer (ca. 48 m², max. 4 pers.): met woonkamer, aparte 

slaapkamer en badkamer met bad en douche. Terras met ligbedden. Deze suite 

is ook te boeken als Family Suite - 1 slaapkamer met tuin.

Junior Suite Zeezicht (ca. 35 m², max. 3 pers.): comfortabele open plan woon-/

slaapkamer met zitje, 2 eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed. Badkamer 

met bad of douche. Balkon of terras met zitje. Ook boekbaar als Junior Suite met 

tuin of als Panorama Junior Suite (max. 2 volw. en 1 kind) met panoramisch 

zeezicht

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/ikos-oceania/halkidiki/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Ikos-Oceania
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Deluxe Junior Suite met privétuin

Deluxe Junior Suite Zeezicht (ca. 37 m², max. 3 volw.  1 kind): open plan woon-/

slaapkamer met zitje. Badkamer met bad en douche. Balkon met zitje. Ook te 

boeken als Deluxe Junior Suite met tuin.

Deluxe Familie Suite - 1 slaapkamer (ca. 55 m², max. 3 volw.  1 kind): ruime 

suite met een woonkamer, aparte slaapkamer en badkamer met bad en douche. 

Balkon of terras met ligbedden. Zeezicht.

Deluxe Familie Suite - 2 slaapkamers (ca. 75 m², max. 4 volw.  2 kind.): ruime 

suite met een woonkamer, twee slaapkamers en twee badkamers waarvan één 

met bad en douche en één met douche. Balkon of terras met ligbedden. Zeezicht. 

Ook te boeken als Deluxe Family Suite - 2 slaapkamers met tuin.

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer Zijzeezicht 1547 2176 2456 1367

Junior Suite Zeezicht 1701 2157 2883 1282

Family Suite 1 slaapkamer Zeezicht 1897 2633 3401 1478

Deluxe Familie Suite - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 1972 3250 4502 1792

Extra: 1 dag Mini Cooper autohuur (excl. brandstof) gratis per kamer per verblijf.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 15/10/22 t/m 29/10/22, 15% bij verblijf van 28/04/22 

t/m 18/05/22 en van 28/09/22 t/m 14/10/22, 10% bij verblijf van 19/05/22 t/m 23/06/22 en van 

05/09/22 t/m 27/09/22 indien geboekt voor 28/02/22.

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

bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Sani Resort, gelegen aan het 7 km lange prachtige Bousoula-zandstrand, is 

een uniek complex dat bestaat uit vijf resorts, elk met een eigen karakter. Het 

geheel is omzoomd door een groen landschap van naaldbossen. Het hart van 

het resort is de schilderachtige ‘Sani Marina’ met een gezellige boulevard met 

vele boetieks, winkels, restaurants en bars. De uitgestrekte zandstranden, de 

hoeveelheid aangeboden activiteiten, de goede restaurants en ruime keuze aan 

accommodaties maken dit resort zeer geschikt voor jong en oud. De luchthaven 

van Thessaloniki ligt op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Sani Resort is zeer compleet en biedt vele mogelijkheden voor ontspanning 

en activiteiten. Gasten mogen gebruik maken van de diverse faciliteiten in de 

verschillende hotelgedeeltes en de uitgestrekte zandstranden met ligbedden en 

parasols. Elk hotel beschikt over tenminste één zwembad met zonneterras en 

poolbar. Voor massages en lichaamsbehandelingen of gebruik van binnenbad en 

sauna kunt u terecht in één van de vijf Spa’s. Er wordt veel aandacht besteed aan 

kinderen van alle leeftijden waar in het hoogseizoen tal van activiteiten worden 

georganiseerd. Daarnaast kunnen er diverse watersporten worden beoefend 

zoals duiken, waterskiën, windsurfen, zeilen en kanoën. De 17 bars en café’s en 

24 restaurants, waaronder een Griekse Ouzerie, het culinaire Water-restaurant, 

Katsu met Japanse specialiteiten en het Italiaanse Macaroni restaurant staan 

garant voor een plezierige middag en avond. 

ACCOMMODATIE
SANI BEACH

Het Sani Beach is een gezellig familiehotel met veel faciliteiten en fraai 

gelegen tussen 2 zandstranden. Alle 394 kamers en suites zijn voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, koelkastje, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met ligbad en/of douche. 

Tweepersoonskamer (ca. 25 m², max. 2 pers.): kamer met balkon en tuin- of 

zeezicht.

Family Kamer (ca. 50 m², max. 4 pers.): 2 tweepersoonskamers met verbin-

dingsdeur. Tuin- of zeezicht.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 volw.  1 kind): split level, open plan woon-/

slaapkamer met balkon en tuinzicht. De Junior Suite zeezicht voor 3 volw.

Famil  Suite Beachfront - 1 slaapkamer (ca. 70 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 

kind.): slaapkamer, woonkamer met zithoek, badkamer en terras, tuin en directe 

toegang tot het strand. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 105 m², max. 3 

volw.  1 kind).

SANI CLUB 

Laagbouw hotel in een park gelegen en ideaal voor gezinnen met kinderen. 

De 253 kamers en suites bevinden zich in diverse gebouwen gelegen in een 

tuin en zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezet-

faciliteiten en kluisje. 

2-persoonskamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met tuin- of 

zeezicht. 

Deluxe 2-persoonskamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): kamer met terras met zitje 

en privétuintje. Met tuin of zeezicht. 

Family Bungalowkamer (ca. 80 m², max. 4 volw.  2 kind.): bestaande uit 2 

Bungalowkamers op de 1e verdieping met verbindingsdeur. Zeezicht.

Bungalow Beach Front Pool Suite (ca. 120 m², max. 4 volw.  2 kind): suite met 

2 slaapkamers, 2 badkamers, aparte woonkamer, terras en tuin met ligbedden 

en privézwembad van ca. 18 m². Vanuit de tuin direct toegang tot het strand.

PORTO SANI

Als een dorpje liggen de 148 luxe en zeer elegant ingerichte suites van 

het Porto Sani rond een groot lagunezwembad. De suites zijn voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, Nespresso, koffie-/theezetfaciliteiten en 

kluisje. Badkamer met ligbad en regen douche. Junior Suite Privétuin (ca. 48 

m², max 3 volw. of 2 volw.  2 kind): aparte woon-/slaapkamer. Badkamer met 

bad en regendouche.

Grand Balcony Suite 1 slaapkamer (ca. 55 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.):  

aparte woon-/slaapkamer. Badkamer met bad en regendouche. Balkon met 

tuin- of zwembadzicht.

Tuin Suite 1 slaapkamer (ca. 55 m², max. 4 volw. of 2 volw.  2 kind.):   aparte 

woon-/slaapkamer. Badkamer met bad en regendouche. Privétuin met ligbedden 

en tuin- of zwembadzicht.

Family Tuin Suite - 2 slaapkamers (ca. 90 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.): 

ruime suite met woonkamer, slaapkamer met kingbed, zitje, en suite badkamer 

Sani Resort

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/porto-sani/halkidiki/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Porto-Sani
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met douche en ligbad, 2e slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden en badkamer 

met douche. Privé tuin met ligbedden en tuin- of zwembadzicht.

Voor alle kamertypen en suites in Porto Sani verwij zen wij  u naar de website.

SANI DUNES

Het nieuwe Sani Dunes gelegen aan een prachtig zandstrand en de marina. 

Alle 146 kamers en suites hebben een stij lvolle inrichting en beschikken over 

airconditioning, fl atscreen-tv, minibar, koffi  e-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Tweepersoonskamer (ca. 33 m², max. 2 volw.  1 kind): kamer met zwembadzicht.

Familiekamer (ca. 66 m², max. 4 volw): 2 Tweepersoonskamers met verbin-

dingsdeur, terrassen en tuin.

Marina Deluxe (ca. 40 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer, gelegen 

op de 1e verdieping met balkon en uitzicht op de jachthaven.

SANI ASTERIAS

Het exclusieve Sani Asterias is een boutique hotel gelegen aan een privéstrand 

en met slechts 57 suites. Deze zij n voorzien van airconditioning, fl atscreen-tv, 

minibar, koffi  e-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Junior Suite (ca. 50 m², max. 2 pers.): op de 1e etage gelegen met open plan 

woon-/slaapkamer, balkon met zitje en ligbedden en zicht op jachthaven of de 

zee.

Deluxe Suite Beachfront (ca. 90 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.): woon-

en  aparte slaapkamer. Tuin met terras, zitje en ligbedden en directe toegang 

tot het strand. 

Deluxe Family Suite (ca. 105 m², max. 4 volw.  1 kind.): ruime suite met 

2 slaapkamers, woonkamer met zithoek en eettafel, terras of balkon met 

zitje en ligbedden. Met uitzicht op de jachthaven of de zee. Ook boekbaar met 

3 slaapkamers.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., vliegreis van en naar Thessa-

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

(Sani Asterias o.b.v. logies/ontbij t, Porto Sani is op basis van volpension. Porto Beach, Sani Club en 

Sani Dunes o.b.v. halfpension.

Kamertype  apr jun aug okt 

Sani Beach - Tweepersoonskamer tuinzicht  1207 1534 2107 936

Sani Beach - Familiekamer zeezicht  1996 2823 3892 1628

Sani Club - Bungalowkamer tuinzicht  1254 1941 2749 1159

Sani Club - Famllie Suite Grand Balcony zeezicht  2188 3937 6310 2098 

Porto Sani - Fam. Tuin Suite 2 slaapkamers (obv 4 pers.) 1836 3402 6146 1485 

Porto Sani - Grand Balcony Suite 1 slaapkamer  2865 5147 8902 2422

Sani Dunes - Familiekamer zwembadzicht (obv 4 pers.) 1468 2193 3383 1172

Sani Dunes - Tweepersoonskamer tuinzicht  2308 3794 5954 1898 

Sani Asterias - Junior Suite Marina Front  1601 3115 4545 1212 

Sani Asterias - Deluxe Suite Beach Front  2851 6252 9337 2348

Vroegboekkorting: 20% bij  verblij f van 28/04/22 t/m 18/05/22 en van 28/09/22 t/m 29/10/22,

10% bij  verblij f van 19/05/22 t/m 23/06/22 en van 05/09/22 t/m 27/09/22.

Sani Beach - Indien geboekt voor 31/01/22.

Sani Club - Indien geboekt voor 28/02/22.

Porto Sani  - Indien geboekt voor 28/02/22.

Sani Dunes - Indien geboekt voor 28/02/22.

Sani Asterias - uitzondering: alleen vroegboekkorting van 20% indien geboekt voor 28/02/22 

elkomstattentie: fl es wij n en fl es water in de kamer bij  aankomst.

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

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

VANWEGE DE UITSTEKENDE LIGGING AAN EEN LANG ZANDSTRAND IS DIT 

LUXE EN PRACHTIGE RESORT ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET.

3 bedroom Family Suite Private Pool
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Bungalow Seafront

Aan het zandstrand van de oostelijke vinger van Halkidiki ligt het sfeervolle en 

warm ingerichte Eagles Palace. De ligging aan het zandstrand en het prachtige 

groene achterland vol heuvels met olijfbomen, slaperige dorpjes en de heilige 

berg Athos maakt een verblijf geschikt voor koppels die van rust, natuur en 

strand houden. Ook families met kinderen zullen zich hier prima vermaken 

vanwege het fijne strand en gezellige beachclub. Hoogteverschillen tussen de 

diverse niveaus maken het hotel minder geschikt voor gasten die slecht ter 

been zijn.  De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 100 min. rijden.

FACILITEITEN
Entree met lobbybar, lounge, juwelier en boetiek. In de tuin ligt een zout-

waterzwembad met kinderbad en zonneterras met ligstoelen en parasols. Voor 

kinderen is er een miniclub (4-12 jaar) en een speeltuin. Verder tennisbaan 

en fietsverhuur. Strand met ligbedden, parasols en beachservice. En diverse 

watersporten. De Eagles Spa beschikt over een binnen- en buitenbad, sauna, 

jacuzzibad, stoombad en fitnessruimte. Ook schoonheidsbehandelingen en 

diverse massages. U verblijft op basis van logies/ontbijt. Halfpension is tevens 

mogelijk. Het hotel beschikt over de volgende restaurants (geopend van juni 

t/m september). Melathron: buffetrestaurant met mediterrane en internationale 

specialiteiten voor ontbijt en diner. Armyra: Griekse taverna voor à la carte lunch. 

Ook geopend voor diner met visspecialiteiten. Kamares: gourmetrestaurant dat 

veel lokaal geproduceerde producten op de menukaart heeft staan. Vinum Grill: 

grillspecialiteiten. Het Aziatische Washi Restaurant is gelegen net boven het 

zwembad en biedt tijdens het diner een fantastische blik op de ondergaande 

zon. Eagles café heeft veel koffiespecialiteiten, overheerlijk gebak en desserts. 

De Ammos Beach Bar met loungezitjes is er voor een overheerlijke cocktail. In 

de Eagels Club geniet u van fingerfood en lekkere drankjes. Voor een gezonde 

snack en lichte maaltijden is er de Armyra Pool Bar.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 161 stijlvol ingerichte kamers, suites en bungalows, alle 

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

bad of douche. Balkon of terras met zitje.

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

tuinzicht. Ook te boeken met zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 volw.  2 kind.): zithoek, ruim balkon met zeezicht. 

Ook te boeken gelegen op de 1e lijn van de zee. Tevens te boeken met jacuzzibad 

in de badkamer.

Family Suite (ca. 40 m², max. 3 pers. of 2 volw.  2 kind.): zitgedeelte door 

schuifdeur afgesloten van de slaapkamer. Tuinzicht.

Pool Suite Nero (ca. 80 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.): woonkamer met 

zithoek, slaapkamer met en suite badkamer. Terras met zitje, ligbedden en 

privézwembad van ca. 15 m².

Grand Pool Suite Tuinzicht (ca. 170 m², max. 4 pers.): grote woonkamer met 

zithoek, eettafel, twee eenpersoonsbedden en badkamer met douche. Aparte 

slaapkamer met kingsizebed, inloopkast. En suite badkamer met bad en 

separate douche. Groot terras met zitje, ligbedden en privézwembad (ca. 15 m²). 

Ook te boeken gelegen op de 1e lijn vanaf het strand.

Suite Zeezicht 2 slaapkamers (ca. 65 m², max. 4 pers.): elegante suite met 

zithoek en balkon. Zeezicht.

Bungalow (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruime kamer, terras met ligbedden en 

tuinzicht. Ook te boeken met zeezicht of gelegen op de 1e lijn vanaf de zee. 

Tevens te boeken met 2 slaapkamers, privézwembad en onderbroken zeezicht.

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer Tuinzicht 1151 1313 1577 998

Family Suite Tuinzicht 1375 1747 2151 1222

Suite Zeezicht (o.b.v. 4 pers.) 1378 1974 2448 1225

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 29/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 10% 

bij verblijf van 29/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22. 

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/eagles-palace/halkidiki/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Eagles-Palace
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EAGLES VILLAS
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Junior Pool Villa

Het Eagles Villas is het nieuwste resort van de bekende Griekse hotelier-

familie Tornivoukas die ook het naastgelegen Eagles Palace managen. De 40 

stijlvolle villa’s beschikken alle over een privézwembad, zijn rustig gelegen 

op een groene heuvel en bieden fraaie uitzichten op zee en de heilige berg 

Athos. Gasten van Eagles Villas kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van 

het zusterhotel Eagles Palace. Ideaal voor diegenen die op zoek zijn naar een 

stijlvolle villa met de service en faciliteiten van een vijfsterrenhotel. Uitermate 

geschikt om een relaxte vakantie door te brengen, ver weg van alle drukte en 

stress. 

De ligging nabij de heilige berg Athos maakt Eagles Villas tot een ideaal 

beginpunt van een privécruise langs de indrukwekkende kloosters die de kust 

van het schiereiland sieren. De luchthaven van Thessaloniki ligt op ca. 100 

minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie entree met lounge en uitzicht op zee. Een binnen- en buitenzwembad 

omringd door zonneterras met ligbedden en parasols en tevens een kinderbad. 

Verder is er een separaat gedeelte voor Eagles Villas-gasten op het strand van 

Eagles Palace. Tevens kunt u er gebruik maken van de uitgebreide Eagles Spa 

en de Kids Club. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het Lofos restaurant met terras 

serveert een internationaal ontbijtbuffet en à la carte gerechten voor lunch en 

diner. De Cabin Bar en lounge bieden een ideale setting voor een romantische 

cocktail bij zonsondergang. Daarnaast biedt Eagles Palace u nog keus uit 4 

restaurants. (In de maand april is het Eagles Palace nog niet geopend en zijn de 

restaurants van dit hotel dus niet beschikbaar. De Eagles Spa is in april al wel 

geopend.) 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 40 geschakelde villa’s hebben een stijlvolle en moderne inrichting en 

beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, minibar en 

kluisje. Fraaie badkamer met ligbad en separate douche.

Junior Pool Villa (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.): open plan 

woon-/slaapkamer met sofa, terras met zitje, ligbedden en buitendouche en 

privézwembad van ca. 12 m². Zeezicht. Ook boekbaar met privétuin. 

Ocean Pool Villa (ca. 90 m², max. 4 volw.  1 kind): slaapkamer met en suite 

badkamer met ligbad en separate douche, woonkamer met zithoek en badkamer 

met douche. Terras met zitje, ligbedden en buitendouche en privézwembad van 

ca. 12 m². Zeezicht. Ook boekbaar met privé-tuin. 

Residential Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 140 m², max. 4 volw.  2 kind.): twee 

slaapkamers met en suite badkamer, woonkamer met zithoek en badkamer. 

Terras met zitje, ligbedden en buitendouche en privézwembad van ca. 12 m². Via 

een trap bereikt u het dakterras met ligbedden. Zeezicht. 

Residential Pool Villa - 3 slaapkamers (ca. 165 m², max. 4 volw.  2 kind.): drie 

slaapkamers met en suite badkamer, woonkamer met zithoek en badkamer. 

Terras met zitje, ligbedden en buitendouche en privézwembad van ca. 12 m² en 

kleine tuin. Via een trap bereikt u het dakterras met ligbedden. Zicht op tuin en 

onderbroken zeezicht.

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Junior Pool Villa 1746 2748 3299 1593

Ocean Pool Villa 2236 3728 4560 2083

Residential Pool Villa 2-slaapkmrs (o.b.v. 4 pers.)  2295 4074 4758 2142

Residential Pool Villa 3-slaapkamers (o.b.v. 4 pers.)  2778 5257 8908 2625

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 29/04/22 t/m 28/05/22 en 19/09/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt voor 31/01/22, 20% bij verblijf 29/05/22  t/m 18/09/22 indien geboekt voor 31/01/22, 

20% bij verblijf van 29/04/22  t/m 31/10/22 indien geboekt voor 28/02/22 en 10% bij verblijf 

29/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22.

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

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

deze brochure

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/eagles-villas/halkidiki/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Eagles-Villas


122 - SILVERJET VAKANTIES

GRIEKENLAND | Halkidiki | Athos-Kanistro

MIRAGGIO SPA & RESORT
ACTIVE I FAMILY I WELLNESS

� � � � �

Family Suite

Miraggio Thermal Spa & Resort heeft een van de grootste en meest uitgebreide 

wellness centra van Griekenland. Vanwege de ligging aan zee en het zuivere 

water van de Kanistro-bron met een helende werking combineren veel gasten 

de vakantie met een aantal behandelingen in dit Spa-centrum. Maar Miraggio 

Thermal Spa & Resort is ook een zeer luxe hotel met veel faciliteiten voor jong en 

oud met meerdere zwembaden, verschillende goede restaurants, comfortabele 

ruime suites en een zeer goede kidsclub met bijzondere activiteiten. Een fijn 

luxe resort voor een ontspannen en zorgeloze vakantie. De luchthaven van 

Thessaloniki ligt op ca. 80 km. 

FACILITEITEN
Ruime lounge met 24-uurs receptie, loungebar en boetieks. Rondom de drie 

zwembaden voor zowel kinderen en volwassenen staan ligbedden en parasols. 

Op het zandstrand ook ligbedden en parasols. Tegen betaling mogelijk: diverse 

watersporten zoals zeilen en duiken. In de immens grote, moderne spa (vanaf 

16 jaar) over twee etages vindt u meerdere warm- en koudwaterbaden en kunt 

u kiezen uit verschillende behandelingen. Het water van de Myrthia Thermal 

Spa komt uit de Kanistro-bron. Dit bronwater is officieel erkend als Thermal 

Natural Resource door het National Committee on Natural Thermal Resources 

Protection. Het Kanistro-water, warm en sterk koolzuurhoudend, komt naar 

de oppervlakte door oergesteenten vanuit een diepte van 270 meter en bij 

een temperatuur van ongeveer 30-32 C. De zeer professionele en kundige 

medewerkers zijn zeer goed opgeleid en staan voor u klaar om u een life-

changing experience” te laten beleven.

U verblijft op basis van logies/ontbijt, halfpension is mogelijk. De Grieks-

Amerikaanse chefkok George Papadopoulos en zijn team gaan respectvol met 

eten om. Zij zien koken ook als een vorm van kunst waarbij de smaakpapillen 

altijd weer geprikkeld moeten worden. In Somelier’s 8 Meat & Winebar geniet u 

van uitstekende vleesgerechten en bijpassende wijnen uit Griekenland en andere 

landen. Bij de Sushi Bar, met een prachtig uitzicht over de berg Athos, staan 

Japanse gerechten met een holistische benadering op het uitgebreide menu. 

Liefhebbers van vis en schaaldieren kunnen hun hart ophalen in het Toroneo 

Restaurant met een groot terras met zicht op zee. Kinderen zullen zich absoluut 

niet vervelen in Mirragio. Kids Planet, geschikt voor kinderen en teenagers is een 

uniek interactief pretpark van ruim 6 ha waar ook zogenaamde animatronics-

poppen rondlopen uit bekende kindertekenfilms. Hier zijn bovendien prachtige 

kunstwerken te bewonderen, maar er is ook een bioscoop, speeltuin, een game-

zone en een Kids Planet café voor culinaire masterclasses. Het animatie-team 

verzorgt een afwisselend en actief dagprogramma met oa. gymlessen, dans, 

pantomime, musical, schilderen en tekenen. 

ACCOMMODATIE
De 300 zeer comfortabele kamers, suites, bungalows en villa’s hebben een 

moderne en luxe uitstraling. Alle voorzien van kingsizebed of 2 aparte bedden, 

telefoon, flatscreen-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, minibar, wifi, kluisje en 

airconditioning. Kussenmenu. Luxe badkamer met inloopdouche, haardroger, 

badjassen en slippers. Balkon of met terras met zitje. 

Tweepersoonskamer (ca. 34 m², 2 volw. en 1 kind): comfortabele kamer met 

kingsizebed en sofabank. Tuinzicht.

Junior Suite Zwembadzicht (37 m², 2 volw. en 2 kind.): ruime kamer met 

kingsizebed en sofabank. Zicht op zwembad.

Familie Junior Suite (45 m², 2 volw en 2 kind.): ruime kamer met apart 

woongedeelte met sofabank. Tuinzicht.

Premium unior Suite eezicht: ( 37 m², 3 volw.): ruime luxe kamer met zeezicht.

Ook te boeken met met privézwembad.

Pool Suite Zeezicht (ca. 79 m², 4 volw. : twee slaapkamers en twee badkamers. 

Voor beschrijving van de Duplex suite met privézwembad zie de website.

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

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

en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Tweepersoonskamer 1311 1133 1632 1131

Junior Suite Zwembadzicht 1738 1553 2337 1551

Familie Junior Suite              1427        1451    2176        1449

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/miraggio-spa/halkidiki/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Miraggio-Spa-
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Palouri | Halkidiki | GRIEKENLAND

VILLA D’ORO SUITES & VILLA’S 
ACTIVE | BOUTIQUE | HIDEAWAY

� � � �

Pool Villa

Suite

Onze nieuwe ontdekking op een heerlij k weg-van-de-massa plekje dichtbij  het 

dorpje Paliouri en de zee. Voor liefhebbers van rust en kleinschalige luxe zou 

Villa d‘Oro weleens de volgende vakantiebestemming kunnen zij n. Paliouri is de 

meest zuidelij ke bestemming op het schiereiland Kassandra en staat bekend 

om zij n charmante stenen huizen, ongerepte beboste heuvels, relaxte sfeer en 

prachtige strand met blauwe vlag. Villa d’Oro ligt op ongeveer 3 km van het 

dorp met winkels en tavernes. Andere interessante dorpjes in de omgeving zij n 

Pefkochori op ongeveer 12 km en het idyllische Chaniotis op 17 km afstand. 

De beroemde kloosters van Meteora, die gebouwd zij n op de toppen van de 

enorme, steile rotsen, zij n adembenemend en verdienen een bezoek tij dens 

uw verblij f. Deze UNESCO-site met zij n kenmerkende geologie en 10 eeuwen 

religieuze traditie is absoluut indrukwekkend. In Petralona zij n immens 

grote druipsteenformaties te bewonderen. Op deze plek werden ooit een 200 

duizend jaar oude menselij ke schedel en skelet gevonden. De luchthaven van 

Thessaloniki ligt op ca 90 minuten rij den.

FACILITEITEN
Het kleine weggetje leidt u naar de kleine maar sfeervol ingerichte receptie. 

Vanaf het zwembad met ligbedden en parasols geniet u van de prettige ambiance 

en het mooie zeezicht. U verblij ft hier op basis van logies/ontbij t. De poolbar 

verzorgt goede lunches, gezonde sapjes en cocktails. Uw zeer uitgebreide ontbij t 

wordt iedere ochtend in uw suite of villa gebracht. Voor een ontspannende 

afsluiting van een dagje strand of cultuursnuiven reserveert de eigenaresse 

graag voor u een massage of gezichtsbehandeling welke in uw eigen suite of 

villa plaatsvindt. Sportieve gasten kunnen mountainbikes of fi etsen huren en zo 

de redelij k vlakke omgeving verkennen. 

ACCOMMODATIE
Villa d’Oro telt 5 suites en 9 villa’s. De suites bevinden zich naast elkaar, hebben 

een groot privéterras en kij ken uit over het zwembad en de zee in de verte. De 

villa’s liggen iets verderop en hebben 2 étages en een privézwembad. Alle zij n 

zeer goed en verzorgd ingericht in een moderne, hippe stij l met een vleugje 

bohemien en beschikken over airconditioning, koffi  e-/ en theezetfaciliteiten, 

kluisje, minibar, wifi , badjassen en -slippers, haardroger, strij kplank en -ij zer. 

Badkamer met inloopdouche. Ruim terras met zitje en zeezicht.

unior Suite: (ca. 45 m², max. 2 volw. en 2 kind.): ruime open slaapkamer welke 

door een muurtje is afgescheiden van het zitgedeelte met sofabank. Volledig 

ingerichte keuken, eettafel en badkamer met douche.

Pool Villa (ca. 55m², 4 volw. of 2 volw. en 2 kind): op de begane grond de kleine 

keuken, woongedeelte met sofabank, tweepersoonsbed en badkamer met 

inloopdouche. Op de eerste étage slaapkamer met een tweepersoonsbed en 

apart toilet. Privézwembad met terras, zitje en ligbedden. Zicht over tuin en de 

zee in de verte. Er is één pool villa boekbaar met verwarmd zwembad (tegen 

bij betaling).

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van 

en naar Thessaloniki, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto gedurende het verblij f.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite  934 1033 1472 908

Pool Villa (o.b.v. 4 pers.)  801 920 1302 804

Vroegboekkorting: 30% indien geboekt voor 31/01/22, 20% indien geboekt van 01/02/22 tot 

30/03/22 en 10% indien geboekt van 16/03/22 tot 15/04/22. 

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/villa-d-oro/halkidiki/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Villa-D-Oro
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ATHENE & PELOPONNESOS

Betreed de wereld van de Griekse mythen en sagen, van goden en nimfen en

ontdek de historische stad Athene, de zonnige Atheense mondaine Rivièra of de heilgdommen op de Peleponnesos

AUTOHUUR

De hotels bieden wij inclusief privétransfers aan, 

m.u.v. Hotel Amanzoe welke inclusief huurauto is. 

Uiteraard is het ook mogelijk bij de overige hotels 

een huurauto bij te boeken, in aanvulling of ter ver-

vanging van de privétransfers. Hotel Amanzoe bij 

Porto Heli is overigens ook per helikopter bereik-

baar vanaf Athene.

SPECIAAL AANBEVOLEN

VOORAL THE ROMANOS COSTA NAVARINO HEEFT 

ONS HART GESTOLEN.  KIJK OP PAGINA 129.

Vaak wordt gezegd dat Griekenland de bakermat is 

van de Westerse beschaving, maar eigenlijk is dat 

Athene. De stad wordt al zevenduizend jaar bewoond 

en beleefde zijn grootste bloei in de 5e eeuw voor 

Christus. Athene was toen een onafhankelijke stad-

staat en regeerde over bijna het hele oostelijke deel

van de Middellandse Zee. Uit die tijd zijn veel overblijf-

selen te vinden; natuurlijk op de Akropolis, maar ook 

op andere plekken in de stad en zeker in de goed

uitgeruste musea. Op loopafstand van de pittoreske 

wijk Plaka, de wereldberoemde Akropolis en te mid-

den van het historische centrum bieden wij het be-

faamde en zeer luxueuze hotel Grande Bretagne aan. 

De Atheense Rivi ra is een ultieme combinatie van 

cultuur en relaxte strandvakantie. Het Four Season

Astir Palace is gelegen op een schiereilandje bij

Vouliagmeni en staat bekend vanwege de prachtige

stranden. Dit hotel is een van de meest vooraan-

staande historische resorts. Hier logeerde in het 

verleden menig staatshoofd en er zijn tal van Griekse

films opgenomen. 

Ten zuidoosten van Athene ligt de Tempel van Posei-

don die vooral beroemd is vanwege de spectaculaire 

zonsondergangen. De zee bij Sounion is kristalhelder 

en heeft tot ver in het zomerseizoen aangename 

temperaturen. Recht tegenover de Tempel aan het 

strand ligt het Grecotel Cape Sounion. 

De kosmopolitische badplaats Porto Heli ontbreekt 

uiteraard ook niet in ons aanbod. Hier ligt het meest 

prestigieuze hotel van Griekenland Amanzoe dat 

zich kenmerkt door een ultiem serviceniveau waar 

al vele celebrities hun vakantie doorbrachten.

Wie op zoek is naar het klassieke Hellas komt op 

de Peloponnesos volledig aan zijn trekken. Maar 

het is niet alleen een streek van archeologische 

vindplaatsen. Ook het moderne Griekenland heeft 

hier zijn oorsprong. De Peloponnesos is ongeveer 

half zo groot als Nederland en is door een landengte 

van 6 km breed met de rest van Griekenland 

verbonden en daardoor net geen eiland. In Pylos, in 

de streek Messinia en niet ver van de luchthaven 

van Kalamata bieden wij The Westin & The Romanos 

Resort Costa Navarino aan. Messinia staat bekend 

vanwege zijn unieke architectuur, goede lokale 

keuken en specialiteiten, maar ook vanwege 

de schitterende natuur, golfbanen en lange 

zandstranden met sfeervolle beachclubs.

EGEISCHE
ZEE

IONISCHE
ZEE

MIDDELLANDSE ZEE

Piraeus

Pylos

Korinthe

Nafplion

Kalamata

Patras ATHENE

Monemvasia

Vouliagmeni

The Westin
The Romanos

Cape Sounio

Grande Bretagne

Astir Palace

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

Dagtemperatuur in C  13  14  16  20  25  30  33  32  29  23  19  15

Watertemperatuur in C 15  15  16  18  21  24  24  24  24  21  19  17

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

Dagen met enige neerslag  9  7  6  4  3  2  1  1  1  4  6  8
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GRANDE BRETAGNE - ATHENE
CITY | HERITAGE

ASTIR PALACE - VOULIAGMENI
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

� � � � �   Deluxe Suite

Arion Kamer

Hotel Grande Bretagne, een elegant, klassiek hotel in het hart van de stad, is hét hotel van Athene. 

Het is het beste, chicste en stijlvolste hotel van de stad. Sinds 1874, toen het hotel haar deuren 

opende, hebben vele wereldleiders, hoogheden en celebraties hier de nacht doorgebracht. 

Hotel Grande Bretagne is gehuisvest in een statig neoklassiek gebouw en ligt centraal aan het 

Syntagmaplein. Het hotel ligt op loopafstand van de exclusieve winkelstraten en musea. De 

luchthaven ligt op ca. 30 km. 

FACILITEITEN
De zeer stijlvol ingerichte lounge met 24-uurs receptie heeft meerdere zitjes, een cocktailbar en een 

Wintergarden voor bijvoorbeeld de afternoon high-tea. De Roofgarden op de bovenste étage heeft 

een adembenemend zicht op de Acropolis. Hier is ook het zonneterras met zwembad, ligbedden en 

gezellige poolbar omringd door cypressen. Verder beschikt het hotel over een wellness- en fitness-

center met verwarmd zwembad, sauna en stoombad.

ACCOMMODATIE
Alle 320 kamers zijn prachtig gedecoreerd en stijvol ingericht en voorzien van airconditioning, 

satelliet-tv, telefoon en kluisje. Badkamer met bad/douche en haardroger. Door het historische 

karakter van het gebouw verschillen de kamers onderling in grootte en design. Tevens butler- en 

turndown service. 

Classic kamer (ca. 27 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met kingsizebed, badkamer met bad 

en aparte douche. Zicht op gezellige binnenplaats. 

Deluxe kamer ( ca. 28 m², max. 3 pers.): ruime elegante kamer. Stadszicht.

Deluxe Suite (ca. 40 m², max. 3 pers.): ruime elegante kamer. Zicht op gezellige binnenplaats.

Grande Deluxe Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): 2 slaapkamers, 2 badkamers, 24-uurs butlerservice. 

Zicht op Syntagmaplein.

Indicatieprijzen: € 183,00 (Classic kamer)  -  € 1300,00 (Grand Deluxe Suite)  p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

Four Seasons Astir Palace ligt verscholen op een met pijnbomen begroeid schiereiland aan de 

glamoureuze Atheense Rivi ra en wordt omringd door drie stranden en een marina. Het plaatsje 

Vouliagmeni met zijn zoetwatermeer en oneindig diepe grotten ligt op loopafstand. Sinds 2019 

behoort dit resort tot de Four Seasons-keten waar men de glamour van de gouden eeuw laat 

beleven. Het oude centrum van Athene met haar historische monumenten en bezienswaardigheden 

ligt, net als de luchthaven, op ca. 30 autominuten.

FACILITEITEN
Het hotel bestaat uit twee hoofdgebouwen; het hippe en moderne Nafsika voor families en het 

stijlvolle Arion dat meer geschikt is voor volwassenen. Beide gebouwen hebben een receptie en 

een sfeervolle loungebar met groot terras en een spectaculair uitzicht over de baai. Drie grote 

zwembaden en een kinderbad. Rond het zwembad en op de drie stranden zijn ligbedden en 

parasols aanwezig en uiteraard strandservice. Voorts drie tennisbanen, basketbalveld, fitness, 

joggingparcours, niet gemotoriseerde watersporten en een zeer uitgebreide Spa. 

ACCOMMODATIE
De 242 kamers zijn verdeeld over twee gebouwen en de 61 bungalows liggen verspreid in de tuin 

met veel pijnbomen. Elke Nafsika-kamer heeft uitzicht op zee. Alle kamers zijn in moderne stijl 

en in lichte kleuren ingericht. Voorzien van kamerhoge ramen, flatscreen-tv, telefoon, minibar. 

Twee persoonskamer Nafsika (ca. 44 m², max. 2 volw.  1 kind): ruime kamer met kingsizebed en 

balkon met zeezicht en terrastuin. 

Twee persoonskamer Arion (ca. 40 m², max. 2 volw.): ruime kamer met kingsizebed en balkon. 

Ook boekbaar met zeezicht.

Indicatieprijzen: € 350,00  - € 725,00 p.p.p.n op basis van logies/ontbijt.

Athene & Atheense Rivi ra | GRIEKENLAND

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/hotel-grande-bretagne/athene/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Hotel-Grande-Bretagne
https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/four-seasons-astir-palace-hotel-athens/athene/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Four-Seasons-Astir-Palace-Hotel-Athens
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GRIEKENLAND | Atheense Rivièra 

CAPE SOUNIO EXCLUSIVE RESORT 
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � �   

Deluxe Bungalowkamer Privézwembad

Grecotel Cape Sounio ligt aan zee tegenover de Tempel van Poseidon op het 

uiterste puntje van het Griekse vasteland met een kristalheldere zee met  aan 

het eind van de zomer nog een aangename watertemperatuur. De spectaculaire 

zonsondergang met het uitzicht op de antieke tempel van Poseidon geeft het 

hotel een mystieke sfeer. 

De architectuur van het hotel is geinspireerd op de Tempel van Poseidon met veel 

pilaren en open ruimtes, maar met toch een lichte moderne inrichting. De twee 

zandstranden van het resort worden omzoomd door groene heuvels waarop 

verspreid de bungalows, villa’s en sportfaciliteiten liggen. De vele faciliteiten 

voor kinderen en het uitgebreide wellnesscenter maken het een ideaal resort 

voor jong en oud met een fijne relaxte sfeer. 

Cape Sounio biedt een unieke combinatie van het bruisende stadsleven in 

Athene met een relaxte strandvakantie. Het vissersdorpje Lavrio ligt op 9 km, 

het centrum van Athene op ca. 75 minuten en de luchthaven op ca. 50 minuten 

rijden.

FACILITEITEN
Bij binnenkomst in de lobby voelt u direct de mystiek van deze bijzondere plek.

De ruime receptie leidt naar een door pilaren omzoomde binnenplaats met 

uitzicht op de tempel. Het resort beschikt over een groot zoutwaterzwembad 

omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols. Verder is er een 

kinderbad en bij de kidsclub (3-12 jaar) nog een apart zwembadje. Gedurende 

de zomervakantie is er ook een Teenclub. De twee stranden bieden ligbedden 

met parasols en beachservice. 

De uitgebreide Elixer Spa heeft meerdere behandelcabines en baden en biedt 

verschillende behandelingen aan zoals ayurveda. 

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

Cape Sounio restaurant biedt Griekse, Kretenzer en internationale specialiteiten 

voor ontbijt en diner. SO Oriental serveert Aziatische fusiongerechten voor diner. 

The Restaurant is gelegen op het dakterras en is het beste gourmetrestaurant 

van Sounio waar het Greco-Franse menu ontworpen is door chefkok Sakis 

Tzannetos. In de Aegean Grill bij het zwembad kunt u overdag van diverse 

gerechten, snacks, cocktails en gezonde sapjes genieten. De liefhebbers van 

verse vis kunnen hun hart ophalen aan het water bij Restaurant ali. 

ACCOMMODATIE
Alle 120 kamers en villa’s beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en een kluisje. Mooie badkamer met balkon 

of terras.

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

met uitzicht op de heuvels in het achterland. Ook boekbaar met zijzeezicht.

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

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

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

Deluxe Bungalo kamer met priv z embad (ca. 36 m², max. 3 pers.): ruime 

kamer met kingbed en sofabed,  terras met privézwembad en uitzicht op de 

heuvels in het achterland, de Egeïsche Zee en/of de tempel van Poseidon. 

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

en zitje, twee slaapkamers, terras met ligbedden en privézwembad (a. 20 m²). 

Zijzeezicht, zeezicht of zicht op de tempel van Poseidon.

Ambassador Pool Villa (ca. 76 m², max. 2 volw  2 kind.) vrijstaande villa met 

woonkamer en twee slaapkamers, terras met ligbedden, tuin en privézwembad 

(ca. 36 m²).

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

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Superior Bungalowkamer bergzicht 2264 2601 2798 2270

Familie Bungalowkamer bergzicht 2495 2846 3162 2501

Deluxe Bungalowkamer met privézwembad   3041 4766 3848 3047

Deluxe Family Pool Villa 3776 4766 5766 3782

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 31/01/22 en 10% indien geboekt voor 31/03/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/cape-sounio/athene/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Cape-Sounio
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Porto Heli  Peloponnesos  GRIEKENLAND

AMANZOE
DESIGN | HIDEAWAY | WELLNESS

� � � � �   DELUXE

Premium Pool Pavilion

Gelegen op een heuvel, omringd door glooiende olij fgaarden en met 

panoramische uitzichten op de turkooizen wateren van de Egeïsche Zee is het 

Amanzoe uniek en wellicht het meest exclusieve hotel in Griekenland. Klassieke 

Griekse architectuur, serene rust en een ultiem serviceniveau komen tezamen 

in dit elegante resort. Het vriendelij ke personeel zorgt er voor dat het u aan 

niets zal ontbreken. Het gezellige havenplaatsje Porto Heli ligt op ca. 10 minuten 

rij den. De pittoreske eilanden Spetses en Hydra zij n via een korte boottocht te 

bereiken. De luchthaven van Athene ligt op ca. 2,5 uur rij den. Per helikopter is 

het ca. 25 minuten vliegen.

FACILITEITEN
Imposant welkomstpaviljoen met foyer, bibliotheek en een boetiek. Hier bevindt 

zich ook de Living Room Bar met weidse uitzichten. Centraal ligt het zwembad, 

omringd door een terras met ligbedden en parasols. Een tweede, kleiner 

zwembad ligt in de schaduw van een pergola. De fi tnessruimte beschikt over 

moderne apparatuur. Tevens worden er yoga- en pilateslessen gegeven en zij n 

er twee tennisbanen. De schoonheidsbehandelingen en massages van de Aman 

Spa combineren Aziatische technieken met Griekse rituelen waarbij  natuurlij ke 

huidverzorgingsproducten worden gebruikt. De Beach Club lij kt een resort 

op zich. Hier vindt u twee grote zwembaden, een kinderbad, ligbedden met 

parasols en een restaurant voor verfrissende drankjes, snacks en lichte Griekse 

maaltij den. Voorts is er een kleine fi tnessruimte en een Spa. Een luxe auto van 

het resort brengt u op elk gewenst moment van de dag naar de Beach Club. 

The Restaurant serveert klassieke Griekse en mediterrane specialiteiten met de 

nadruk op lokaal geproduceerde ingrediënten. Het informele Pool Restaurant 

serveert internationale gerechten voor de lunch en ‘s avonds Aziatische 

specialiteiten. In de zomermaanden worden er barbecue-avonden gehouden. De 

Fireplace lounge leent zich goed voor een cocktail bij  zonsondergang of een 

slaapmutsje onder de sterrenhemel. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 52 Pavilions, Beach Cabana’s en Villa’s zij n zo gesitueerd dat ze maximale 

privacy en een adembenemend uitzicht bieden. Ze beschikken alle over 

airconditioning, iPod-dockingstation, fl atscreen-tv, minibar, Nespresso-

apparaat, theezetfaciliteiten en kluisje. Grote badkamer met regendouche en 

ligbad, apart toilet en inloopkast voor hem en haar. 

Pool Pavilion (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.): open living met 

schrij ftafel,  sofa’s en slaapgedeelte met kingsizebed. Terras met zitje, ligbedden 

en privézwembad van ca. 12 m². Uitzicht op glooiende heuvels met olij fbomen. 

Premium Pool Pavilion (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.): als Pool 

Pavilion maar met zeezicht.

Deluxe Pool Pavilion (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.): als Pool 

Pavilion maar met privézwembad van ca. 24 m². 

Premium Deluxe Pool Pavilion (ca. 200 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.):  als 

Deluxe Pool Pavilion maar met zeezicht.

Beach Cabana (ca. 150 m², max. 2 pers.): slaapkamer met kingsizebed en 

badkamer. Terras met zitje, ligbedden, tuin en privézwembad van ca. 25 m². 

Gelegen bij  de Beach Club, met direct toegang tot het strand en frontaal zeezicht.

Voor het aanbod aan Villa’s in dit hotel verwij zen wij  u graag naar onze website.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van en 

naar Athene, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamertype  apr jun aug okt

Pool Pavilion  6387 8843 9970 5729

Deluxe Pool Pavilion  6793 9249 10371 6774

Beach Cabana  6387 10054 11523 6368

Villa - 4 slaapkamers (o.b.v. 8 pers.)  8566 11406 12523 8007

Bij  verblij f 01/04/22 tot 17/04/22, 30/04/22 tot 13/05/22 en 01/10/22 tot 31/10/22 van minimaal 

4 nachten verblij f biedt het hotel een Amanzoe Essence off er; incl. diner voor max. 2 personen, ka-

merupgrade op basis van beschikbaarheid,1 x EUR 100,- spa credit tij dens verblij f en gratis groeps-

lessen (yoga, pilates, fi tness). Vraag uw luxury travel consultant naar juiste prij zen en voorwaarden.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/amanzoe/peloponnesos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Amanzoe
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GRIEKENLAND | Messinia | Costa Navarino

THE WESTIN RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

� � � � �  

Deluxe Kamer

The Westin Resort Costa Navarino, gelegen naast het luxe (golf)resort The 

Romanos, is een unieke vakantiebestemming met ongekend veel faciliteiten 

voor kinderen. De comfortabele sfeer en het uitgebreide aanbod maken het een 

ideaal resort voor jong en oud. Zo is er een Kids Club met waterpark, bioscoop en 

bowlingbanen. Verder is er een enorme keuze aan goede restaurants.  The Westin 

draagt de natuur en de bescherming ervan een warm hart toe. Een uitgebreid 

reclyclingprogramma is opgesteld waardoor het afval aanzienlij k verminderd is. 

Verder wordt het gebruik van plastic zoveel mogelij k tegengegaan. Het antieke 

Olympia, de bakermat van de Olympische Spelen, ligt op ca. 2 uur rij den. De 

luchthaven van Kalamata ligt op een klein uur rij den. De luchthaven van Athene 

ligt op ca. 3 uur rij den.

FACILITEITEN
Twee grote zwembaden met kinderbad en omringd door zonneterras met 

ligbedden en parasols. Breed zandstrand met ligbedden en beachservice. Voor 

kinderen en teenagers zij n er tal van faciliteiten zoals de Cocoon cr che (4 

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

en een waterpark met maar liefst 3 glij banen, restaurant en bowlingbaan. 

Bij  het sportcenter kunt u terecht voor activiteiten zoals windsurfen, duiken 

en mountainbiken. Er een sporthal voor basketbal, volleybal, badminton en 

tafeltennis en zij n er tennis- en squashbanen. Een restaurant in Amerikaanse 

stij l met 4 bowlingbanen en een bioscoop maken het Sport & Entertainment 

Centre compleet. De Dunes Golf Club is het beginpunt van de 18-holes, par-

71. Op ca. 10 minuten, aan een prachtige baai ligt The Bay Course golfbaan. U 

verblij ft hier op basis van logies en ontbij t. Halfpension is ook mogelij k. Er is een 

grote keuze aan zeer goede restaurants. Het Morias Restaurant: een Grieks- 

en internationaalbuff et voor ontbij t en diner. Barbouni aan het strand serveert 

lunch, snacks en drankjes. Rondom de gezellig agora (marktplein) vindt u twee 

Griekse restaurants een typisch Griekse kafeneion, een Libanees restaurant en 

een Italiaans restaurant voor zowel pasta en pizza, een ij ssalon en meerdere 

bars. Er is 24-uurs roomservice. 

ACCOMODATIE
De 445 kamers en suites zij n voorzien van airconditioning, fl atscreen-tv, minibar 

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

Deluxe Kamer (ca. 39 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met tuinzicht. Ook 

boekmaar met gedeeltelij k zeezicht.

Superior Kamer (ca. 49 m², max. 2 volw.  1 kind): split level open plan woon-/

slaapkamer met terras en tuinzicht. 

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

privézwembad en tuinzicht.

Premium Deluxe Kamer eezicht (ca. 39 m², max. 3 pers.): luxe kamer met sofa 

en terras met zeezicht.

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

slaapkamer met terras en privézwembad. Tuinzicht.

Family Suite (ca. 70 m², max. 2 volw.  3 kind.): slaapkamer met en suite 

badkamer, woonkamer met sofa en badkamer, terras met tuinzicht.

Premium In  nit  Suite (ca. 80 m², max. 3 volw. en 1 kind.): suite met woonkamer 

en aparte slaapkamer en privézwembad van ca. 30 m² m.

Kamertype  mei jun aug sep

Deluxe Kamer Tuinzicht  1463 2351 1630 1932 

Deluxe Kamer gedeeltelij k Zeezicht  1519 1485 1753 1984

Family Suite ( o.b.v. 2 volw. en 2 kind.)  2074 2263 3399 2263

Premium Infi nity Suite ( o.b.v. 2 volw. en 1 kind)  1877 2077 2899 2348

Vroegboekkorting: 20% bij  verblij f van 26/05/22 t/m 29/06/22, 10% bij  verblij f van 30/06/22 t/m 

27/07/22 en 5% bij  verblij f van 28/07/22 t/m 24/08/22 indien geboekt voor 28/02/22. 20% bij  verblij f van 

25/08/22 t/m 02/10/22 indien geboekt voor 30/06/22.

Voor actuele prij zen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half-

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

brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/the-westin-resort-costa-navarino/peloponnesos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=The-Westin-Resort-Costa-Navarino
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Costa Navarino | Messinia | GRIEKENLAND

THE ROMANOS RESORT
ACTIVE | GOLF | WELLNESS

� � � � �   

The Romanos Resort vormt samen met het naastgelegen The Westin Resort  het 

Luxury Collection Resort Costa Navarino. Het resort is gebouwd als Messiniaans 

dorpje met een dorpspleintje, waaraan o.a. de bioscoop, restaurantjes en 

winkeltjes liggen. The Romanos Resort telt twee signature golfbanen; the Dunes 

Golfbaan en the Bay Golfbaan, elk met 18 holes. Beide prachtig aangelegd in het 

groene heuvelachtige landschap. Het resort biedt ongelofelij k veel faciliteiten 

zoals de Anazoe Spa en tal van uitmuntende restaurants. The Romanos is ideaal 

voor volwassenen die persoonlij ke service, rust en ruimte zeer waarderen. De 

luchthaven van Kalamata ligt op een klein uur rij den. De luchthaven van Athene 

ligt op ca. 3 uur rij den.

FACILITEITEN
The Romanos beschikt over meerdere fraaie zwembad met poolbar voor 

drankjes en snacks en een zonneterras met ligbedden en parasols. Verder heeft 

het een eigen fi tnesscenter met binnenbad, jacuzzi’s en stoombaden.

Op het brede zandstrand staan ligbedden met parasols en beachservice. Bij  

het sportcenter kunt u terecht voor activiteiten zoals windsurfen, duiken en 

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

The Dunes Course. Op ca. 10 minuten ligt The Bay Course par-70, 18-holes 

golfbaan aan een prachtige baai. De Navarino Golf Academy beschikt over 

een driving range en putting green.  In de Anazoe Spa, gebouwd als het door 

brand verwoeste Paleis van Koning Nestor, worden o.a. ‘signature behande-

lingen’ gegeven die geïnspireerd zij n op Griekse methoden uit de oudheid. 

De verzorging is op basis van logies/ontbij t, halfpension is tevens mogelij k. 

Restaurantc Pero is geopend voor ontbij t. Op het centraal gelegen dorpsplein 

(Agora) vindt u een aantal restaurants: Kooc-Taverna Secrets en Souvlatzis voor 

Griekse specialiteiten, Da Luigi voor Italiaanse gerechten als pizza’s en pasta’s 

en de Kafenion voor koffi  e en cake. Verder bevinden zich in het complex nog 

de volgende restaurants: Het gourmetrestaurant Perovino gespecialiseerd in 

mediterrane cuisine. Flame, een grill restaurant gelegen in het clubhouse van de 

Dunes Golf Club. Barbouni ligt aan het strand en serveert visgerechten, snacks 

en lichte lunches. In het sfeervolle restaurant Nargile kunt u de Libanese keuken 

ontdekken. Verder het Onuki restaurant met authentieke Japanse cuisine en 

Almyra voor verse vis en seafood delicatessen. 24-uurs roomservice. De villa’s 

en suites hebben butlerservice en een en aparte check-in.

ACCOMMODATIE
De 321 ruime kamers, suites en villa’s zij n voorzien van airconditioning, fl at-

screen-tv, minibar en een kluisje. Badkamer met bad en separate douche. 

Balkon of terras. Aparte check-in in speciaal gereserveerd gedeelte op strand.

Deluxe Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): elegante kamer met tuinzicht. Ook te 

boeken met gedeeltelij k zeezicht.

In  nit  Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met tuinzicht, 

terras met zitje en privézwembad van ca. 23 m². 

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

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

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

eettafel, aparte slaapkamer met en suite badkamer en resortzicht. 

Master In  nit  Villa (ca. 142 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.): villa met 

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

Ambassador In  nit  Villas Ithomi  Sapienza  (ca. 192 m², max. 4 volw. of 2 volw.

 3 kind.): villa met 2 slaapkamers, aparte woonkamer, outdoor living, groot terras 

met ligbedden en privézwembad van ca. 73 m². Uitzicht op de duinen en de zee.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van 

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug sep

Deluxe Kamer Tuinzicht  2402 2402 2856 2834 

Premium Infi nity Kamer met frontaal zeezicht  2525 2525 3043 3012

Vroegboekkorting: 20% bij  verblij f van 26/05/22 t/m 29/06/22, 10% bij  verblij f van 30/06/22 t/m 

27/07/22 en 5% bij  verblij f van 28/07/22 t/m 24/08/22 indien geboekt voor 28/02/22. 20% bij  verblij f van 

25/08/22 t/m 02/10/22 indien geboekt voor 30/06/22.

Voor actule prij zen van alle kamertypes en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/the-romanos-costa-navarino/peloponnesos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=The-Romanos-Costa-Navarino
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KRETA

van Daios,  zo’n 7 kilometer zuidwaarts van Agios 

Nikolaos. 

AUTOHUUR

De hotels op Kreta bieden wij inclusief privé-

transfers aan. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 

voor een huurauto of voor een paar dagen een auto 

huren en deze bij uw hotel laten afleveren.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP KRETA HEEFT VOORAL DOMES OF ELOUNDA 

ONS HART GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 142-143.

Overblijfselen van de klassieke Kretenzer bescha-

ving zijn nog steeds te bewonderen in de paleizen 

van Knossos, Phaestos, Malia en Zakros. In het 

westen vindt u de alom bekende, 18 kilometer lange 

Samaria-kloof. In het centrale gedeelte het Ida-

gebergte en naar het oosten Lassithi de grootste 

hoogvlakte van Griekenland. Dit eiland kent zoveel 

facetten, dat er voor iedereen wel iets is. 

In het westen van Kreta, aan het begin van het 

schiereiland Rodopou nabij het dorpje Kolymbari 

selecteerden wij het mooie vakantieresort Avra 

Imperial aan de baai van Kolymbari. Iets buiten 

de stad Chania bieden wij u het adults only hotel 

Domes Noruz gelegen aan een fraai zandstrand. 

Halverwege Chania en Rethymno ligt Georgioupolis 

gelegen aan een prachtig lang zandstrand. Nabij 

Georgioupolis kozen wij voor het adults only Pepper 

Sea Club Hotel en het familieresort Anemos Luxury 

Grand Resort.

Zo’n dertig kilometer ten oosten van de luchthaven 

van Heraklion aan de noordkust, bevinden zich bij 

Hersonissos en Stalis prestigieuze hotels zoals 

Nana Princess Hotel met luxe suites en villa’s en het 

luxe Abaton. Voor families is Lyttos Mare uitermate 

geschikt. Golfliefhebbers zullen snel kiezen voor 

hotel Amirandes. 

Rondom de badplaats Elounda aan de noord-

oostkust selecteerden we een aantal luxe resorts. 

Wij selecteerden hier voor u de Elounda Gulf Villa’s 

& Suites waar privacy en persoonlijke service hoog 

in het vaandel staan. Op 3 kilometer van Elounda 

bij het plaatsje Plaka bekend van de serie To Nisi 

(Het Eiland) over het voormalige lepra eiland  

Spinalonga, liggen Blue Palace Resort & Spa en het 

weids opgezette Domes of Elounda met een zeer 

hoge variëteit aan goede restaurants en faciliteiten.

In de omgeving van het gezellige vissersplaatsje 

Agios Nikolaos, ca. 15 kilometer ten zuiden van 

Elounda, ligt het welbekende St. Nicolas Bay Resort. 

Daios Cove Luxury Resort & Villas ligt in de baai 

Agios Nikolaos
Elounda

Rethymnon
Chania

Heraklion
ChersonissosGeorgioupolis

Elounda Gulf Villa
St. Nicolas Bay

Daios Cove

Pepper
Sea Club

Blue Palace

Domes
Noruz

Nana Princess
AbatonAvra

Imperial

Anemos

Domes of Elounda

Amirandes
Lyttos Mare

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

Dagtemperatuur in C 13  14  15  17  21  24  26  27  25  21  18  15

Watertemperatuur in C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

Zonne-uren per dag 3  4  6  8  10  12  13  12  10  7  6  4

Dagen met enige neerslag 9  6  6  4  3  1  1  1  1  4  7  9

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft een rijk cultureel verleden en door de ligging geniet het een prachtig 

klimaat. In het binnenland zijn er indrukwekkende bergketens, terwijl u langs de kust prachtige baaien en heerlijke stranden vindt.

Chania, Kreta
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Chania | Kreta | GRIEKENLAND

DOMES NORUZ CHANIA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | DESIGN
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HL-Pure Heaven

De architectuur van dit trendy adults only hotel vindt zijn oorsprong in het 

Venetiaanse arsenaal aan de haven van Chania die zich op ca. 3,5 km afstand 

bevindt. In de kleurstelling komen de natuurlijke tinten van het zand en de 

rotsen herkenbaar terug. Op loopafstand vindt u langs het strand vele gezellige 

restaurants en bars. Het glorierijke verleden van Kreta en de hedendaagse 

gastvrijheid vormen hier een goede combinatie. Domus Noruz Chania, Autograph 

Collection, is een adults only luxe hotel waar gasten vanaf 16 jaar van harte 

welkom zijn. De luchthaven van Chania ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Karakteristieke entree met receptie en lobbybar. Twee zwembaden omringd 

door zonneterrassen met ligbedden en parasols. Ook op het strand zijn 

ligbedden, parasols en tevens beachservice. De Soma Spa met groot binnenbad 

is een luxe oase van rust en biedt een grote keuze aan lichaamsbehandelingen 

en massages. Verder is er een ‘al fresco’ fitnessruimte met moderne apparatuur. 

De wandelboulevard langs het strand leent zich ook uitstekend voor joggen. 

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

Het uitgebreide ontbijt en lunch/dinner a la carte wordt in Topos Restaurant 

geserveerd. De type kamers Loft en Haven reserveert u op basis van halfpension; 

de zgn. Haute Living Selection. Hierbij is inbegrepen één avond Dine Out in een 

restaurant in de oude stad Chania. (transfer en drankjes zijn niet inbegrepen).

Topos Restaurant is een dynamisch en modern all-day-dining restaurant. De 

nadruk ligt hier op het gebruik van lokale ingrediënten, welke zoveel mogelijk 

organisch zijn gekweekt. Het fraaie terras bij het strand is een ideale setting 

voor een romantisch diner. De Raw Bar bij het zwembad serveert koele dranken 

en snacks gedurende de dag. Na zonsondergang wordt het omgetoverd tot een 

sushi & cocktail bar. De N Bar in de lobby staat bekend om zijn goede selectie gin 

en cognac. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 83 kamers en suites hebben een trendy inrichting en beschikken over 

een queenbed of 2 eenpersoonsbedden, airconditioning, plafondventilator, 

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

douche. Terras of balkon. 

Upbeat Retreat zwembadzicht (ca. 55 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer met 

balkon of terras met loungebank, ligbad, plungepool en zicht op het zwembad.

Upbeat Retreat zeezicht (ca. 55 m², max. 2 volw.): fraaie kamer met balkon of 

terras met loungebank, ligbad, plungepool en zeezicht.

Wellness Loft Zwembadzicht (ca. 75 m², max. 4 volw.): stijlvolle suite met op 

de begane grond een slaapkamer met en suite badkamer en ruim terras met 

loungebank, jacuzzi en zwembadzicht. Open loft met sofabed en badkamer.

HL - Sublime Loft Zeezicht (ca. 75 m², max. 4 volw.): suite met op de begane 

grond een slaapkamer met en suite badkamer en ruim terras met loungebank, 

ligbad, plungepool en zeezicht. Open loft met sofabed en badkamer. 

HL - Pure Haven (ca. 55 m², max. 2 volw.): open plan woon-/slaapkamer met 

kingbed,  zithoek, groot terras met ligbad en privézwembad. Gelegen bij het 

strand met  frontaal zeezicht.

HL - Absolute Haven (ca. 85 m², max. 4 volw.): ruime suite met op de 

begane grond een woonkamer met sofabed. Badkamer en terras met groot 

privézwembad. Open loft met queenbed en badkamer. Gelegen bij het strand en 

frontaal zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt (halfpension bij 

HL), vliegreis van en naar Chania, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse 

van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Upbeat Retreat Zwembadzicht 1193 1529 1857 1431

Upbeat Retreat Zeezicht 1367 1792 2176 1624

Wellness Loft Zwembadzicht 1465 1902 2318 1765

HL - Sublime Loft Zeezicht 1534 2223 2726 1939

HL - Pure Haven 1781 2722 3339 2322

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 31/01/22 en 15% indien geboekt voor 28/02/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/domes-noruz-chania/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Domes-Noruz-Chania
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DOMES ZEEN CHANIA, LUXURY COLLECTION
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

� � � � �  

Dit unieke lifestyle resort op Kreta, Domes Zeen Chania, een Luxury Collection 

Resort in het noordwesten van het eiland is een heerlijk strandresort dat 

zich vooral richt op jonge gezinnen. Het hotel verdient terecht het predikaat 

‘boutique resort’. De natuurlijke materialen, de stoffen in warme kleuren en de 

verschillende aardetinten geven het resort een warme en prettige uitstraling. 

Tussen de bungalows, kamers en villa’s staan veel hoge palmbomen die voor een 

tropisch sfeertje zorgen. Daarnaast bieden het privéstrand, het riante zwembad 

en het uitgebreide kinderprogramma voor veel vermaak voor jong en oud. In 

de directe omgeving van Domes Zeen Chania vindt u gezellige beachbarretjes 

en restaurants. Chania-stad heeft een groot aanbod aan mooie winkels en in 

de gerestaureerde oude stadswijken vindt u pleinen met gezellige terrassen en 

goede koffiebars. De luchthaven van Chania ligt op ca 16 km.

FACILITEITEN
Lichte entree met veel groene planten, een heuse olijfboom en een spectaculair 

uitzicht over het resort en de blauwe zee. Het zwembad wordt omringd door 

houten zonneterrassen met ligbedden en parasols. Ook op het kiezelstrand 

zijn ligbedden en parasols. Hier is ook beachservice. Verder een fitnessruimte 

met moderne apparatuur en een openlucht fitness. Het op maat gemaakte 

kinderconcept biedt een veilige haven voor jonge ontdekkingsreizigers in de 

vorm van een boomhut geïnspireerd op Neverland. Het kinderprogramma 

bestaat uit o.a. kooklessen, schilderworkshops en een logeerpartijtje in een tent.

De Jungle Spa is een luxe oase van rust en biedt een grote keuze aan 

lichaamsbehandelingen en massages. Verder is er een fitnessruimte met 

moderne apparatuur. U verblijft hier op basis van logies/ontbijt. Gasten die 

voor het concept HAUTE Living kiezen, verblijven op basis van halfpension. In 

het Beach House Restaurant  staat iedere ochtend het gezonde en uitgebreide 

ontbijtbuffet klaar. Hier wordt een grote verscheidenheid aan verse en gezonde 

gerechten gecombineerd met lokale Kretenzer smaken en ingrediënten. Tevens 

voor lichte maaltijden tijdens de lunch. In de avonden geniet u hier van fushion 

cuisine waarbij gerechten uit de traditionele Griekse keuken centraal staan.

De Beach House Bar bedient overdag rondom het zwembad en bij het strand en 

vormt ‘s avonds het middelpunt van het entertainment. Het sfeervol ingerichte 

Enino Gastronomy Restaurant staat garant voor een heerlijke romantische 

avond met fine dining menu en goede wijnen.

HA TE iving concept: Dine-around halfpension = lunch of diner in vorm van 

set menu. Verder staan er de hele dag gratis hapjes, drankje en fruit klaar in de 

speciale HAUTE Living room. Ook inclusief een diner in het romantische adults-

only restaurant Enino Degustation en bij  een verblijf van min. 7 nachten geniet 

u ook 1 x  van een luxe diner in een hip restaurant in oude centrum van Chania 

(excl. transfers). Tevens ontvangt u een strandhanddoek in een luxe strandtas.

Alle 102 accommodaties, 28 kamers, 58 suites en 16 villa’s hebben een 

trendy inrichting en beschikken over een queensizebed of 2 aparte bedden, 

airconditioning, flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar en kluisje. 

Badkamer met douche. Alle HAUTE living accommodaties zijn op basis van 

halfpension en conciërgeservice.

ACCOMMODATIE
Tropical Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer 

met een glazen schuifpui naar het balkon of terras met loungebank en tuinzicht.

Sapphire Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer 

met een glazen schuifpui naar het balkon of terras met loungebank en zeezicht.

Tropical Familie Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw.  1 kind); comfortabele kamer 

met een glazen schuifpui naar het balkon of terras met loungebank en tuinzicht

Tropical Shared Pool Suite (ca. 35 m², max. 2 volw.  1 kind): comfortabele open 

plan suite met een grote glazen schuifpui naar het terras met gedeeld zwembad.

Tropical Shared Pool Familie Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw.  1 kind): 

comfortabele kamer met glazen schuifpui naar het terras met gedeeld zwembad.

HL – Tropical Pavilion Privézwembad (ca. 46 m², max. 2 volw.): comfortabele 

open plan suite met glazen schuifpui naar terras met privézwembad. Tuinzicht.

HL - Sapphire Pavilion Suite Privézwembad (ca. 46 m², max. 2 volw.): 

open plan suite met een glazen schuifpui naar het terras met privézwembad. 

Adembenemend uitzicht op zee vanuit uw bed

HL - Tropical Pavilion Familie Suite Privéwembad (ca. 47 m², max. 2 volw.  2 

kind.): comfortabele open plan suite met slaap- en zitgedeelte met sofabed en 

een grote glazen schuifpui naar de tuin met privézwembad. Adembenemend 

uitzicht op zee vanuit uw bed.

HL - Sapphire Pavilion Familie Suite Privézwembad: (ca. 47 m², max. 2 volw. 

 2 kind.): comfortabele open plan suite met slaap- en zitgedeelte met sofabed 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/domes-zeen-chania/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Domes-Zeen-Chania-a-Luxury-Collection-Resort
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en een grote glazen schuifpui naar de tuin met privézwembad. Adembenemend 

uitzicht op zee vanuit uw bed.

HL - Een Slaapkamer Villa privézwembad (ca. 65 m², max. 2 volw.  2 kind.): 

comfortabele villa met aparte slaap- en zitkamer met sofabed en een grote 

glazen schuifpui naar de tuin met privézwembad. Adembenemend uitzicht op 

zee vanuit uw bed.

HL - Twee Slaapkamer Familie Villa privézwembad (ca. 65 m², max. 5 pers.): 

comfortabele villa met twee aparte slaapkamers  die u een adembenemend 

uitzicht over zee geven vanuit uw bed. Met en suite badkamers, zitkamer met 

sofabed en een grote glazen schuifpui naar de tuin met privézwembad.

HL - Tropical Familie Grand Pavillion privézwembad (ca. 70 m², max. 4 volw.  2 

kind.): comfortabele villa met twee aparte connecting slaapkamers met en suite 

badkamers, zitkamer met sofabed en een grote glazen schuifpui naar de tuin 

met privézwembad.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies ontbijt (kamers) of 

halfpension (concept HL), vliegreis van en naar Chania, luchthavenbelasting, Executive Lounge en 

luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Tropical Tweepersoonskamer 1192 1463 1854 1182

Tropical Shared Pool Suite 1383 1768 2217 1379

HL - Tropical Pavilion Privézwembad 1671 2377 3046 1692

HL - Sapphire Pav. Fam Suite Privezwembad             1728         2476    3182        1749

HL - Twee slaapkamer Familie Villa met   

Privé-zwembad (o.b.v. 4 pers.) 1420 2058 2578 1441

   

   

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt van 01/01/22 t/m 01/31/22, 15% indien geboekt van 

01/02/22 t/m 28/02/22 en 10% indien geboekt van 01/03/22 t/m 31/03/22.

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

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

HL-Tropical Grand

Twee Slaapkamer Familie Villa
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PEPPER SEA CLUB HOTEL
ADULTS ONLY | BOUTIQUE
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Tweepersoonskamer Zeezicht

Superior Junior Suite met zwembad Beach

Pepper Sea Club Hotel is een heerljik adults only lifestyle hotel (vanaf 16 

jaar) met een rustige ambiance. Van buiten wit met mooie lichthouten details 

en binnen in bohemian stijl ingericht met veel planten en mooie accessoires. 

Een prachtige combinatie die het hotel een hippe en trendy uitstraling geeft. 

Pepper Sea Club Hotel ligt aan het langgerekte zandstrand van Kournas nabij 

Georgioupolis halverwege Chania en Rethymnon. Op de achtergrond ligt de 

Lefki Ori (Witte Bergen). Het enige zoetwatermeer van het eiland Lake Kournas 

ligt in het achterliggende heuvellandschap en is leuk om te voet of per fiets 

te bewonderen. Het gezellig drukke plaatsje Georgioupolis met vele winkeltjes, 

taverna’s en bars ligt op ca. 5 km. De mooie badplaats Rethymnon met oud 

centrum en goede restaurants voor een overheerlijke lunch en trendy beachbars 

ligt op ca. 16 km en de luchthaven van Chania op ca. 39 km.

FACILITEITEN
Hippe lobby met 24-uurs receptie, zitjes en veel planten. Zowel aan de voorzijde 

als aan de achterzijde van het hotel liggen grote vijvers en zwembaden. Het 

180 m² grote zwembad is omringd door houten ligbedden met parasols. In het 

zwembad bevindt zich een eilandje waar u heerlijk kunt genieten van de zon of 

een drankje. Uiteraard zijn er op het zandstrand dezelfde ligbedden met dikke 

kussens en parasols. Er is een bescheiden overdekte fitnessruimte en een 

buitenruimte voor yoga- en pilateslessen. U kunt fietsen huren om de omgeving 

te verkennen.

De moderne Spa is uitgerust met een stoombad, sauna en behandelkamers. Er 

is een keuze uit gezichts- en schoonheidsbehandelingen en massages (tegen 

betaling) voor een juiste balans tussen lichaam en geest. Verder een manicure 

& pedicure. 

De verzorging is op basis van halfpension. Ontbijt en diner in buffetvorm en live 

cooking in het hoofdrestaurant. In het à la carte Beach Front restaurant direct 

aan het strand worden vooral Kretenzer gerechten met lokale producten bereid. 

Liefhebbers van verse vis kunnen zich tegoed doen aan culinaire creaties met 

als basis de vangst van de dag. De Chill Out Beach Front Bar is gelegen op 

de eerste etage van het Beach Front gebouw, De Wet Pool Bar ligt naast het 

zwembad. Snacks worden van 10.00-22.00 uur geserveerd bij het zwembad of 

op het strand.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 95 trendy kamers en suites in bohemian stijl. Alle zijn voorzien 

van airconditioning, kluisje, flatscreen-tv, minibar (tegen betaling), koffie-/

theezetfaciliteiten en Nespresso-apparaat met 2 capsules per dag. Badkamer 

met inloopdouche, haardroger, badjassen en slippers. Balkon of terras met zitje. 

Tweepersoonskamer Tuinzicht (ca. 19-24 m²,  max. 2 volw.): kamer met kingsize-

bed of twinbeds. Balkon met tuinzicht. Tevens te boeken als Tweepersoonskamer  

ijzeezicht of Tweepersoonkamer Zeezicht.

Superior Junior Suite privézwembad (ca. 24-30 m², max. 3 volw.): ruime suite 

met open plan woon-/slaapkamer, terras met zitje, loungebed en privézwembad. 

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

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Tuinzicht  998 1141 1347  891

Tweepersoonskamer Zijzeezicht 1034 1172 1378  928

Tweepersoonskamer Zeezicht 1098 1241 1447  991

Superior Junior Suite privézwembad 1396 1534 1740 1290

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt tussen 01/01/22 en 28/02/22 en 15% indien geboekt tussen 

01/03/22 en 31/03/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, toeslagen en aanbiedingen: vraag uw reisadviseur of be-

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/pepper-sea-club/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Pepper-Sea-Club
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ANEMOS LUXURY GRAND RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS
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Deluxe Kamer Privézwembad

Het Anemos Luxury Grand Resort is gelegen aan het mooie goudkleurige 

zandstrand van Kournas Beach nabij Georgioupolis, halverwege Chania en 

Rethymnon. Dit aangename hotel is in mediterrane stijl gebouwd rond een 

netwerk van zwembaden, met veel faciliteiten en activiteiten en met op de 

achtergrond de Lefki Ori (Witte Bergen). Het enige zoetwatermeer van het eiland 

‘Lake Kournas’ in het achterliggende heuvellandschap is zeker een bezoek te 

voet of per fiets waard. Een ideaal resort om met de hele familie te genieten van 

een welverdiende zonvakantie. Het gezellig drukke badplaatsje Georgioupolis 

met vele winkeltjes, taverna’s en bars ligt op ca. 2,5 km en de luchthaven van 

Chania op ca. 39 km afstand.

FACILITEITEN
De lobby heeft een hoog plafond met grote ramen met veel lichtinval, een 

neoklassieke inrichting en diverse boetiekjes. Fitnessruimte met moderne 

apparatuur en dagelijks pilates- en yogalessen voor volwassenen. Verder een 

tennisbaan, tafeltennis, beachvolley, beach soccer. Voor de kleine gasten is er 

de 1.000 m² grote kinderclub met kinderzwembad met gliijbanen, speeltuin, 

playroom, kinderbioscoop en minidisco. In 2022 wordt een groot waterpark 

geopend met waterspeeltoestellen en lange glijbanen voor nog meer zwem- 

en plonsplezier voor alle gasten. De Aura Spa is in oosterse stijl gebouwd met 

als thema ‘water’. Tot de uitgebreide faciliteiten van de Spa behoren o.a. een 

binnenzwembad, jacuzzi, sauna, hamam en massage- en behandelkamers. 

Voorts een beautycenter en manicure & pedicure. 

De verzorging is op basis van halfpension in het buffetrestaurant Meltemi 

waar de chefs naast de lokale Kretenzer specialiteiten een ruime keus aan 

organische, vegetarische, glutenvrije en gezonde lichte gerechten bereiden. De 

vijf specialiteitenrestaurants zijn Levantes voor Grieks à la carte, Ostria Italiaans 

restaurant, Kaze met een chique decoratie en orientaalse sfeer voor exotische 

Aziatische specialiteiten en Sirocco aan het strand voor vis- en zeevruchten. De 

Brasserie ligt naast het zwembad met een lokale en mediterrane keuken van 

‘finger food’ tot hoofdgerechten. Private dining mogelijk. De bars Aeolus naast 

de receptie, Zephyrus bij het zwembad en Sirocco aan het strand serveren naast 

drankjes ook snacks. Notos Champagnes & Cocktails Roof Bar heeft zijn eigen 

mixologist.

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 300 sfeervol in neoklassieke stijl ingerichte kamers en suites, 

alle voorzien van airconditioning, kluisje, led-tv, minibar, strijkfaciliteiten en 

koffie-/theezetfaciliteiten, Nespresso-apparaat. Badkamer met bad/douche, 

haardroger, slippers en badjassen. 

Deluxe Kamer Bergzicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruime kamer met kingsizebed 

of twinbeds. Balkon en zicht op de bergen. Ook boekbaar met zeezicht.

Deluxe Kamer gedeeld Zwembad (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruime kamer met 

kingsizebed of twinbeds. Terras en gedeeld zwembad. Met berg- of zeezicht.

Deluxe Kamer Privézwembad (ca. 30 m², max. 2 pers.): ruime kamer met 

kingsizebed of twinbeds. Terras met privézwembad. Met berg- of tuinzicht.

Deluxe Familiekamer Tuinzicht (ca. 60 m², max. 4 pers.): twee slaapkamers een 

met kingbed en een met twinbeds. Twee badkamers en balkon met berg- of 

tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Deluxe Familiekamer Privézwembad (ca. 60 m², max. 4 pers.): twee slaapkamers 

waarvan een met kingsizebed en een met twinbeds. Twee badkamers en terras 

met privézwembad. Berg- of tuinzicht. 

Deluxe Pool Suite (ca. 65 m², max. 4 pers.): woonkamer met 2 sofabedden, 

slaapkamer met kingsizebed en terras met privézwembad. Berg- of tuinzicht. 

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

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Kamer Bergzicht 1019 1141 1347 909

Deluxe Kamer Privézwembad Berg- of Tuinzicht  1298 1413 1626 1187

Deluxe Pool Suite Tuinzicht (o.b.v. 4 pers.)  1346 1509 1742 1241

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt van 01/01/22 en 31/03/22 en 15% indien geboekt van 

01/03/22 en 31/03/22. 

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/anemos-luxury-grand-resort/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Anemos-Luxury-Grand-Resort
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Superior Kamer Privézwembad

Het Avra Imperial hotel is een groots vakantieresort met een prachtige ligging 

aan de pittoreske baai van Kolymbari aan het begin van het schiereiland 

Rodopou. De unieke architectonische vormgeving van het hotel brengen stijl, 

luxe en comfort samen in een rustige omgeving. Het hotel bestaat uit twee 

gedeeltes die via een loopbrug met elkaar verbonden zijn. Avra Imperial is 

uitstekend geschikt voor gezinnen met kinderen. Het gezellige dorpje Kolymbari 

met diverse winkeltjes en (vis-)taverna s aan de waterkant ligt op loopafstand 

van het hotel. De luchthaven van Chania ligt op ca. 45 km afstand.

FACILITEITEN
Lobby met receptie, lounge en winkels. Het enorme zwembad met glazen 

zijwanden aan de ene kant en een laag instapgedeelte aan de andere kant is 

voor kinderen een heerlijke plek waar ze kunnen plonzen onder toezicht van 

de ouders. Daarnaast een tweede, kleiner zwembad en in het andere deel een 

derde zwembad met aangrenzend een kinderbad. De zwembaden zijn omgeven 

door terrassen met ligstoelen en parasols. Voorts een speelplaats met een 

kinderbadje. Kidsclub met veel activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. 

Op het (kiezel-)strand, bekroond met de blauwe vlag, zijn de ligbedden en parasols 

ook gratis. De LU UR  SPA by APIVITA, een wellnesscenter (ca. 1.900m²) met 

indoorpool met hydromassage, jacuzzi, sauna en hamam. Tegen betaling zijn er 

diverse lichaams- en gezichtsbehandelingen, massages, en therapieën. Beauty- 

en kapsalon. Fitnessruimte met aparte ruimte voor aerobics. Verder zijn er twee 

tennisbanen (verlichting tegen betaling), tafeltennis en poolbiljart. De verzorging 

is op basis van halfpension. All-inclusvie is ook mogelijk. Basilico is een buffet-

restaurant met groot terras voor ontbijt en diner. In het buffetrestaurant atheri 

geniet u van een Kretense ontbijtervaring met lokale produkten; ook geopend 

voor diner. In het romantische al fresco restaurant aan het zwembad kunt u 

terecht voor à la carte diner met Italiaanse specialiteiten. Het Aziatisch à la 

carte restaurant Blue Dong ligt aan het zwembad met een sushibar en oosterse 

gerechten voor diner. In het à la carte restaurant Avra Seaside wordt de 

mediterrane keuken gecombineerd met wereldse smaken. In de diverse bars 

kunt u terecht voor een verfrissende cocktail of een heerlijke gin-tonic. Le Bar 

in de lobby is de plaats voor een aperitief (‘s avonds met live pianomuziek). In 

de Aura poolbar bij het zwembad geniet u van heerlijke cocktails, snacks en 

drankjes. Bij de Blu Beach Bar kunt u genieten van een verfrissend drankje.

ACCOMMODATIE
De 328 moderne kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, kluisje, 

koelkastje, flatscreen-tv en wifi. Comfortabele badkamer met bad, separate 

hydromassagedouche en haardroger. Balkon of terras met zitje.

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca. 32 m², max. 3 pers.) comfortabele kamer met zitje, 

2 bedden of kingsizebed. Badkamer met bad en separate douche. Ook te boeken 

met zwembadzicht. 

Deluxe Kamer gedeeld zwembad (ca. 32 m², max. 3 pers.) kamer met

zitje, 2 bedden of kingsizebed. Badkamer met douche en terras met zitje en

ligbedden. Uitzicht op gedeeld zwembad en tuin. 

Deluxe Kamer privézwembad (ca. 32 m², max. 3 pers.) kamer met zitje, 2 bedden 

of kingsizebed. Badkamer met en terras met ligbedden. Tuin- of zwembadzicht. 

Superior Kamer privézwembad (ca. 37 m², max. 2 volw.  2 kind.): ruime kamer 

met 2 bedden of kingsizebed, zitgedeelte met sofa, koffie-/theezetfaciliteiten, 

badkamer met bad en separate douche en groot terras met loungebedden. 

Familie Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw.  2 kind.): kamer met kingsizebed en 

woonkamer met 2 sofabedden, afgescheiden door een glazen wand, waterkoker, 

badkamer met bad en douche. Uitzicht op zwembad. 

Indicatieprijzen p.p.inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension, vliegreis van en naar Cha-

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

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Kamer Tuinzicht 1203 1064 1228 1013

Deluxe Kamer gedeeld zwembad 1303 1173 1364 1122

Deluxe Kamer Privézwembad 1372 1252 1469 1201

Superior Kamer Privézwembad 1434 1326 1553 1275

Vroegboekkorting: 25% indien geboekt voor 15/01/22, 20 % indien geboekt voor 28/02/22 en 

15% indien geboekt voor 15/04/22.

Seniorenkorting: 5% bij 60 jaar en ouder.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/avra-imperial/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Avra-Imperial
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LYTTOS MARE
ACTIVE | FAMILY

� � � � �   

Junior Pool Suite 

Lyttos Mare is een nieuw, luxe en zeer ruim opgezet 5-sterrenhotel gelegen aan 

het privé zandstrand van Analipsi. De kamers bevinden zich in drie gebouwen 

die als een royale halve cirkel rond de zwembaden en de tuinen met ligweides 

en palmbomen liggen. Dit grote strandhotel met een zeer bijzondere vormgeving 

en twee ruime zoutwaterzwembaden waarvan er één maar liefst 40 m lang is, is 

vooral bij families met (kleine) kinderen erg in trek. De faciliteiten voor kinderen 

zijn meer dan prima: er is een miniclub, een teenageclub, entertainment, 

minidisco en animatie. Het badplaatsje Analipsi met gezellige bars en leuke 

winkels ligt op ca. 1 km. De luchthaven van Heraklion op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
Vanuit de ruime receptie met zitjes, lage loungehoekjes en gezellige bar loopt 

de enorme spierwitte wandelbrug naar de buitenterrassen en het zwembad. 

Als het gaat om sport komen u en uw reisgenoten wellicht tijd tekort. U heeft 

de keuze uit aerobics en yoga. Maar ook is er de mogelijkheid voor basketbal, 

beachvolleybal, jeu de boules, tafeltennis, minivoetbal en darts. Tegen betaling 

is boogschieten en biljart mogelijk. Nagenoeg iedere avond is er entertainment 

door professionals in het schitterende openluchttheater te midden van de 

zwembaden. In de zeer moderne Spa vindt u een fitnessruimte, binnenzwembad 

en sauna. Massages en schoonheidsbehandelingen zijn uiteraard ook te boeken.

U verblijft op basis van logies /ontbijt. Halfpension of all inclusive is ook mogelijk. 

U heeft de keuze uit meerdere restaurants. In het hoofdrestaurant staan de 

heerlijkste internationale en Griekse gerechten in buffetvorm klaar voor ontbijt 

en diner. Voor de kinderen is er een speciaal gedeelte met een uitgebreide 

keuze aan maaltijden. In de Taverna Thymari geniet u van Kretenzer producten 

en showcooking. Houdt u van de Aziatische keuken  Dan kiest u voor Wok & 

Chopsticks waar u geniet van sushi of een heerlijke Thaise schotel. De gezellige 

snackbar serveert streetfood. Er zijn 3 bars waar u sapjes, cocktails en andere 

drankjes kunt bestellen namelijk de Lobby Bar, de Poolbar en de Beachbar.

Kinderen hebben in hotel Lyttos Mare de vakantietijd van hun leven. De 

zwembaden, de miniclub voor leeftijden van 4-12 jaar, de goede animatie, 

entertainment en de minidisco maken dat ze zich hier geen moment vervelen.

ACCOMMODATIE
De 397 comfortabele kamers bieden een prettig modern en licht interieur. Alle 

beschikken over een kingsizebed, badkamer met inloopdouche, badjassen 

met -slippers, haardroger, airconditioning, minibar, koelkast, kluisje, koffie-en 

theezetfaciliteiten, wifi en balkon met zitje. De kamers met privézwembad 

hebben een terras met zitje.

Superior Kamer Tuinzicht (ca. 32 m², max. 2 volw.  1 kind) : kamer met tuinzicht. 

Ook te boeken als Superior Kamer Zeezicht of Superior Kamer Zwembadzicht.

Superior Pool Kamer (ca. 32 m², max. 2 volw.  1 kind): kamer met terras en 

privézwembad.

Familiekamer (ca. 36 m², max. 2 volw.  2 kind.): ruime slaapkamer 

en een tweede slaapkamer met twee aparte bedden. Tuinzicht. Ook te 

boeken als Familiekamer Zeezicht of Familiekamer Zwembadzicht.

Familiekamer Pool (ca. 36 m², max. 2 volw.  2 kind.): ruime slaapkamer en een 

tweede slaapkamer met twee aparte bedden. Privézwembad en terras met zitje.

Junior Pool Suite Zeezicht (ca. 36 m², max. 2 volw.  1 kind): ruime slaapkamer, 

sofabank, tweede slaapkamer met twee aparte bedden. Terras met 

privézwembad en zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer Tuinzicht 916 1044 1277 1065

Superior Pool Kamer 1309 1609 2347 1542

Familiekamer Zwembadzicht (o.b.v. 3 pers.)  977 1182 1646 1182

Junior Pool Suite Zeezicht 1791 2425 3599 2144

.

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt tussen 01/01/22 en 31/03/22.

.

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

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

Analipsi | Kreta | GRIEKENLAND

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/lyttos-mare/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Lyttos-Mare
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AMIRANDES EXCLUSIVE RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

� � � � �    DELUXE

Family Suite

Het zeer fraaie Amirandes Exclusive Resort ligt op een mooie rustige locatie. 

De voorzijde kijkt uit over het zandstrand en de blauwe schone zee waar ook 

de blauwe vlag wappert. Dit luxe hotel zal met name gezinnen met (kleine) 

kinderen aanspreken maar ook (sportiveve) koppels en honeymooners zullen 

hier een heerlijk ontspannen zonvakantie beleven. De prestigieuze 18-holes 

golfbaan van de Crete Golf Club ligt op ca. 12 km en de luchthaven van Heraklion 

op ca. 18 km afstand.

FACILITEITEN
Bij de luxueuze entree treft u hoge palmbomen en olijfbomen aan. De receptie 

met moderne zitjes ligt in een ruime lounge en kijkt uit over de enorme vierkant 

aangelegde waterpartij buiten. Het zwembad van olympische afmetingen (50  

m lang en 8 m breed) is gelegen aan de rand van het hotel en heeft rondom 

ligbedden, parasols en een grote ligweide. Op het zandstrand met langzaam 

aflopende zeebodem staan ook ligbedden en parasols. Voor de villa-gasten zijn 

hier gereserveerde beach-cabanas. Grecoland is een paradijs voor kinderen 

van 4 t/m 11 jaar. Voor de ultieme ontspanning bent u van harte welkom bij de 

Elixir Alchemy Spa met verwarmd binnenzwembad. Uitstekende behandelingen 

waarbij gebruik gemaakt wordt van organische cr mes, extracten en kruiden 

van het eiland (tegen betaling). Fitness en een beautycentrum. Dagelijks yoga, 

pilates en aerobics. Dineren in Amirandes is een bijzondere ervaring waarbij 

de chef-kok en haar team de Kretenzer keuken graag centraal stelt. Voor 

het ontbijt- en dinerbuffet gaat u naar restaurant Amirandes. Het à la carte 

restaurant Lago di Candia serveert steaks en verse vis. Bij Minotaur geniet u 

van Italiaanse gerechten. Petrino staat bekend om de Griekse visgerechten en 

salades. asteria biedt gerechten met pure lokale producten. Blue Monkey is 

een uitmuntend Aziatisch à la carte restaurant aan het strand. Voor drankjes en 

goede wijn kunt u terecht bij bar By the Pool of Labyrinth. De Sunset Lounge is 

de perfecte plek voor een cocktail.

ACCOMMODATIE
De 212 comfortabele kamers, suites en villa’s hebben een friswitte uitstraling 

en vormen een mix van modern en authentiek. Alle voorzien van kingsizebed of 

2 aparte bedden, flatscreen-tv, koffie- en theezetfaciliteiten, minibar, wifi, kluisje 

en airconditioning. Badkamer met inloopdouche, badjassen en -slippers. Balkon 

of met terras met zitje. 

Superior Kamer (ca. 31 m², max 2 volw) : kamer met tuinzicht. Ook te boeken als 

Superior Kamer Zeezicht. 

Superior Family Kamer Sunset (ca. 40 m², max.  2 volw.  2 kind.): ruime kamer 

met apart woongedeelte met sofabank met tuinzicht. Ook te boeken als Superior 

Family Kamer Zeezicht. Luxe Kamer (ca. 35 m², max. 2 volw.) : open plan met 

zitgedeelte en tuinzicht. Ook te boeken als Luxe Kamer Zeezicht. Superior Pool 

Tuinzicht (ca. 31 m², max. 2 volw.) : kamer met privézwembad en tuinzicht. 

Familie Suite Candia ( ca. 40 m², max. 2 volw.  2 kind.): ruime suite met aparte 

woongedeelte met sofabank. Ook te boeken als Familie Suite Candia Zeezicht of 

als Familie Pool Suite Candia met privézwembad. Tuinzicht. 

Premium Bungalow Kamer ( ca. 32 m² max. 2 volw.): ruime bungalowkamer 

op de begane grond.  Met tuinzicht. Ook te boeken als Luxe Bungalow Kamer: 

eleganter en luxer ingericht.

Deluxe Junior Bungalow Pool Suite (ca. 61 m², max. 2 volw. en 1 kind): ruime en 

elegant ingerichte bungalowkamer met verwarmd privézwembad en zeezicht. 

Amirandes VIP Pool Suite  (ca. 85 m², max. 4 volw. en 1 kind): ruime en zeer 

elegant ingerichte bungalowsuite. Open plan slaapkamer met kingsizebed 

en sofabank en hoofdkussenmenu. Slaapkamer met 2 aparte bedden. Kleine 

privégym. Verwarmd privézwembad met buitendouche en zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Superior Kamer Tuinzicht 1074 1596 1647 967

Kamer Deluxe Sup. Zijzeezicht/:Lagoonzicht  1205 1816 1867 1098

Deluxe Junior Bungalow Pool Suite 2098 3725 3776 1991

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

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

GRIEKENLAND | Kreta | Gournes - Hersonissos

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/amirandes-exclusive-resort/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Amirandes-Exclusive-Resort
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Hersonissos | Kreta | GRIEKENLAND

ABATON ISLAND RESORT & SPA
BOUTIQUE | CULINAIR | HONEYMOON

� � � � � 

Tweepersoonskamer Luxe met jacuzzi

Dit luxe langgerekte en weids opgezette hotel met infinity pool ligt op een rustige 

locatie tegen Hersonissos aan. Het nieuwe hotel Abaton is zeer stijlvol ingericht 

met een snufje bohémien. De houten accessoires en de witte loungebedden 

rondom het zwembad steken mooi af tegen het hemelsblauw van het zeewater. 

Abaton is een perfecte vakantieplek voor koppels en honeymooners die comfort 

en privacy zeer waarderen. De gezellige stad Hersonissos met goede restaurants 

en prachtige beachbars ligt op ca. 2 km. De luchthaven van Heraklion ligt op 30 

km.

FACILITEITEN
De gigantische receptie is minimalistisch ingericht met kunstwerken. Een trap 

naar beneden leidt naar de gezellige bar. Diverse winkels. Het hotel is gebouwd 

op een lichtglooiende heuvel zodat u vanaf het enorme zwembad en de diverse 

restaurants zult genieten van het zeezicht en de mooie zonsondergangen. 

Rondom het zwembad, maar ook op het zandstrand met langzaam aflopende 

zeebodem staan ligbedden en parasols. Voor de totale ontspanning bezoekt 

u de Spa die met hoogstaande producten van Elemis werkt. Dagelijks yoga-

lessen. De inwendige mens wordt zeker niet vergeten  U verblijft hier op basis 

van logies/ontbijt. Halfpension is mogelijk. Dine Around is tevens mogelijk. In het 

hoofdrestaurant F-Zin Ivy League start u de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet 

met lokale producten en huisgebakken brood. ’s Avonds geniet u hier van een 

goed diner ( buffet of à la carte). In het Bony Fish Seafood Restaurant worden 

klassieke visgerechten geserveerd voor lunch en diner. De Kretenzer keuken 

vindt u in restaurant Elemes Cretan Cuisine. Het WOW Steak House serveert 

de beste steaks uit Nieuw Zeeland, Australie en Amerika. De Buddha-Bar 

Beach Abaton biedt een magisch uitzicht over de baai. Bij de stijlvolle Ladies & 

Gentlemen Lobby Bar geniet u van signature cocktails. Ten slotte is het mogelijk 

om in-room dining te reserveren voor ontbijt, lunch of diner.

ACCOMMODATIE
De 212 comfortabele en hip ingerichte kamers, suites en villa’s zijn voorzien van 

een kingsizebed met Coco-Mat matras, airconditioning, wifi, smart-tv, kluisje, 

minibar, koffie- en theezetfaciliteiten en Nespresso-apparaat. Badkamer met 

inloopdouche, haardroger, badjassen en -slippers. Balkon of terras met zitje en 

zeezicht. Er zijn 4 kamers voor mindervalide gasten.

Tweepersoonskamer Deep Blu Deluxe (ca. 32 m², max. 2 volw.): elegante kamer 

met frontaal zeezicht. Ook te boeken met connecting rooms. 

Tweepersoonskamer Thalassa Deluxe Seafront (ca. 37 m², max. 2 volw.): als de 

Deep Blu Deluxe, maar ruimer.

Tweepersoonskamer Deluxe met jacuzzi (ca. 32 m², max. 2 volw.): luxe kamer 

met op het terras of balkon een jacuzzi. Tweepersoonskamer Loft Deluxe

(ca. 44 m², max. 3 volw.): fraaie kamer in split level, met op het inpandige 

balkon een zitje met zeezicht. Op het terras een 15 m² groot privézwembad. 

Tweepersoonskamer Deluxe met privézwembad (ca. 37 m², max. 2 volw.): 

ruime kamer met op het gemeubileerde terras een 15 m² groot privézwembad. 

Abaton Suite met gedeeld zwembad (ca. 45 m², max. 2 volw.): swim-up suite in 

split level. Met woonkamer op de begane grond en op de verdieping een open 

plan slaapkamer en toegang gedeelde zwembad.

Island Honeymoon Suite (ca. 50 m², max. 3 volw.): romantische woon-/

slaapkamer. Terras van ca. 210 m² met verwarmd privézwembad en jacuzzi. 

The Royal Villa (ca. 234 m², max. 4 volw.): luxe villa over 2 verdiepingen met lift. 

Volledig ingerichte keuken, woonkamer en 2 slaapkamers met 4 kingsizebedden. 

Buitenruimte (ca. 420 m²) met een verwarmd privézwembad van 40 m², en gym.

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

raklion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Tweepersoonskamer Deep Blu 1230 1361 1461 1280

Tweepersoonskamer Deluxe met jacuzzi  1404 1636 1725 1545

Abaton Suite met gedeeld zwembad 1493 1716 1834 1543

Island Honeymoon Suite 2685 1985 3240 2735

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 31/01/22, 15% indien geboekt voor 28/02/22 en 10% 

indien geboekt voor 30/04/22.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/abaton-island-resort-spa/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Abaton-Island-Resort-Spa
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GRIEKENLAND | Kreta | Chersonissos

NANA PRINCESS SUITES, VILLA’S & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

� � � � �   

Deluxe Junior Suite

Het prestigieuze en luxe hotel Nana Princess, gebouwd in 2018, heeft een unieke 

ligging direct aan het privéstrand dat alleen toegankelijk is voor hotelgasten. 

Wanneer u het hotel binnenstapt ontdekt u direct dat luxe en service hier hand in 

hand gaan. Alle luxueuze suites en villa’s hebben een eigen zwembad of whirlpool 

met omliggend terras waar u volledig kunt ontspannen met een adembenemend 

uitzicht op zee. Dé plek voor een onvergetelijke vakantie. Chersonissos ligt op ca. 

3 km afstand, terwijl de luchthaven van Heraklion op ca. 25 km ligt.

FACILITEITEN
Zeer fraaie entree met comfortabel ingerichte lounge, receptie en winkels. Het 

zwembad ligt in de tuin aan zee en is omgeven door een terras met ligbedden 

en parasols. 

In het Royal Spa & Wellness Center bevindt zich de Royal Wellness Club met 

hamam, sauna en diverse behandelkamers, waar u zich kunt laten verwennen 

in een zeer discrete omgeving met een ruime keuze aan schoonheidsbehande-

lingen, massages en holistische therapieën. Uw conditie houdt u op peil in 

de Royal Fitness Club met moderne apparatuur. Hier bevindt zich tevens een 

indoorpool voor volwassenen, mogelijkheden voor yoga en pilates, een kapsalon, 

manicure en pedicure.

U verblijft op basis van logies/ontbijt. Halfpension en Dine Around zijn mogelijk. 

Het resort heeft diverse restaurants. Het hoofdrestaurant Carpe Diem is er 

voor ontbijtbuffet met showcooking. Bij Dine Around heeft u de keuze uit de 

restaurants ‘Meat in Point’ en ‘Eternal Blue’ waar u een 4-gangenmenu kunt 

kiezen van de kaart. Meat in Point restaurant is gelegen nabij het zwembad voor 

à la carte lunch, snacks en à la carte gourmetdiner met Griekse en internationale 

gerechten; Eternal Blue voor een à la carte diner met verse vis en sushi’. 

Het hotel heeft 3 bars: Artemis Lounge Main Bar in het hoofdgebouw voor een 

heerlijke koffie of thee, signature cocktails en een unieke Champagne collectie. 

In de Breeze Poolbar bij het zwembad geniet u van verfrissende vruchtensappen 

en lichte lunchgerechten. De Sea & Sand Beach Bar aan het strand voor lichte 

snacks, fruitsalades, verse vruchtensappen en cocktails welke geserveerd 

worden bij uw ligbed. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 102 ruime, stijlvolle suites en villa’s zijn zeer comfortabel ingericht en bieden 

veel luxe en comfort. Ze zijn voorzien van kingsizebedden, airconditioning, 

kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, Nespresso-apparaat, telefoon, 

flatscreen-tv, elektrisch bedienbare gordijnen, strijkfaciliteiten en wifi. Com-

fortabele badkamer met bad en douche, apart toilet en bidet, haardroger, 

badjassen en slippers. Alle suites en villa’s hebben zeezicht en beschikken over 

een privézwembad of whirlpool. Het water in de privézwembaden en whirlpools 

is verwarmd tot 35 C, hetgeen tegen betaling kan worden verhoogd tot 29 C. 

Terras met ligbedden en zitje.

Deluxe Junior Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): comfortabele suite met open plan 

woon-/slaapkamer. Badkamer met bad en douche. Separaat toilet met bidet. 

Groot terras (ca. 20 m²) voorzien van zitje en ligbedden en een privézwembad 

(ca. 19 m²). Zicht op  algemeen zwembad. Ook boekbaar met zeezicht.

Aqua Marine Suite (ca. 82 m², max. 3 pers.): open plan waterfront suite met 

zithoek en kingsizebed, een fitnessruimte met diverse apparaten en inloopkast. 

Badkamer met bad en douche en separaat toilet met bidet. Groot terras 

(ca. 20 m²) met zitje en ligbedden en een whirlpool (ca. 4 m²).

Premium Energy Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): open plan suite met zithoek en 

kingsizebed. Fitnessruimte met diverse apparaten. Inloopkast, badkamer met 

bad en douche en separaat toilet met bidet. Groot terras (ca. 28 m²) en voorzien 

van zitje en ligbedden en een privézwembad (ca. 25 m²). 

Executive Fitness Suite (ca. 75-82 m², max. 3 pers.) fraaie suite in open plan 

met zitgedeelte en kingsizebed. Fitnessruimte met diverse apparaten. Ruime 

inloopkast, badkamer met bad en douche en separaat toilet met bidet. Terras 

(ca. 35-48 m²) met een zitje, eethoek en ligbedden en een privézwembad 

(ca. 20-46 m²). 

Ambassador Suite (ca. 88-92 m², max. 3 volw.  1 kind): woon- en slaapkamer 

gescheiden door een schuifdeur. Inloopkast en badkamer met vrijstaand bad en 

regendouche. Terras (ca. 35-48 m²) met zitje, eethoek en loungebedden en een 

privézwembad (ca. 30-36 m²)

Surpreme Suite (ca. 89-91 m², max. 3 volw.  1 kind): fraaie suite met op de 

begane grond woonkamer met sofabed, badkamer met vrijstaand bad en regen-

douche. Terras (ca. 35-48 m²) met zitje, eethoek en loungebedden en een privé-

zwembad (ca. 30-36 m²). Eerste étage kingsizebed, badkamer met vrijstaand 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/nana-princess-suites-villas-spa/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Nana-Princess-Suites-Villas-Spa
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bad en regendouche. Balkon met zitje.

Princess Luxury Villa - 2 slaapkamers (ca. 110 m², max. 4 pers.): woongedeelte 

met eet- en zithoek. Slaapkamer met kingsizebed, en suite badkamer met bad 

en regendouche. Een tweede slaapkamer eveneens met kingsizebed, en suite 

badkamer met regendouche. Ruim terras (ca. 82-142 m²) met eet- en zithoek, 

loungebedden en privézwembad (ca. 38 m²).

Presidential Villa (ca. 205 m², max. 6 volw.  1 kind): ruime villa over 

2 verdiepingen. Op de begane grond woonkamer met eet- en zithoek, 

2 slaapkamers met en suite inloopkast en badkamer met regendouche. Groot 

terras (ca. 58 m²) met zithoek, eethoek, loungebedden en privézwembad 

(ca. 38 m²) Op de bovenverdieping bevindt zich de master slaapkamer met 

inloopkast, fitnessruimte, ruime badkamer met vrijstaand bad en regendouche 

en balkon (ca. 32 m²) (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Junior Suite 1404 2013 2473 1622

Aqua Marine Suite   2174 3003 3646 2388

Surpreme Suite 2325 3435 4243 2726

Executive Fitness Suite 2634 3663 4380 2942

Hone moon: champagne, cake, beddecoratie, 1 x massage 30 min. voor 2 pers. in Royal Wellness, 

candlelight dinner excl. drankjes bij min. 7 nachten verblijf.

Kinderen eigen kamer: 15% korting voor 2 of 3 kinderen (t/m 16 jaar) in eigen kamer naast ouders.

Vroegboekkorting Suites: 30% indien geboekt voor 31/01/22, 20% indien geboekt tussen 01/02/22 

en 31/03/22.

Vroegboekkorting Villa s: 15% indien geboekt voor 31/03/22

ong Sta korting: 3% bij 21 nachten of meer en 5% bij 31 nachten of meer. 

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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Het hoger gelegen luxe Domes of Elounda, Autograph Collection betovert met 

zijn charmante bouwstijl en biedt een schitterend uitzicht op de blauwe zee en 

het beroemde eilandje Spinalonga. Het luxe resort is gebouwd in de stijl die 

typerend is voor deze regio, waardoor een mediterraan geheel ontstaat, dat 

harmonieus opgaat in het heuvelachtige landschap met olijfgaarden en mooi 

aangelegde bloementuinen. Het zeer uitgebreide Domes of Elounda heeft 

veel verschillende suites, residences en villa’s, faciliteiten, restaurants en 

zwembaden en is daarom het uitermate geschikt voor families met zowel jonge 

als oudere kinderen. Het ligt ca. 3 km buiten het chique badplaatsje Elounda met 

gezellige bars en taverna’s aan het water. Schuin tegenover Domes of Elounda 

ligt het eiland Spinalonga; een leuke tip voor een dag eropuit. De luchthaven van 

Heraklion ligt op ca. 71 km.

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

buitenzwembaden; het hoofdzwembad, het kinderbad, het verwarmde zwembad 

en het aosai zwembad alleen voor volwassenen. Voor de jonge gasten is er 

de ECO speeltuin, een kidsclub en een cr che (tegen betaling). Het resort biedt 

tevens een ruim aanbod sporten zoals tennissen, aqua-yoga, duiken en zeilen 

(tegen betaling). In de uitgebreide Soma Spa met een zoetwaterzwembad, 

sauna, whirl- en plungepools kunt u diverse schoonheidsbehandelingen en 

massages ondergaan. Ook is er een beautysalon, manicure & pedicure en 

een uitgebreid fitnesscenter met modere apparatuur waar ook fitnesslessen 

worden aangeboden. U verblijft in Domes of Elounda op basis van halfpension. 

Volpension is ook mogelijk tegen een toeslag. Gasten die voor het unieke concept 

HAUTE Living kiezen, genieten van vele extra s zoals a la carte Dine-Around, 

Dine=Lunch. Bij Tholos geniet u van een uitgebreid ontbijt- en dinerbuffet waar 

Griekse en multiculturele gerechten geserveerd worden

Blend bij het zwembad gelegen heeft goede steaks op het menu staan en 

is geopend voor lunch en diner. aosai staat garant voor fusion Aziatisch 

met magnifiek uitzicht op het eilandje Spinalonga. In Topos 1910 proeft u 

de heerlijkste verse vis en zeevruchtengerechten met typisch Kretaanse 

specialiteiten. The Core is een fijne lunch- en dinerplek voor lekkere mezes en 

streetfood; rondom de foodtrucks staan tafeltjes en er heerst een ongedwongen 

sfeer. Er zijn meerdere bars voor een goede cocktails en smoothies. Bij de All 

Day Breeze Bar heeft u een grote keuze uit cocktails en andere drankjes

De Grand Domes Bar serveert snacks bij het zwembad. En de Domes Plaza Pool 

Bar, gelegen bij de Luxury Residences en de Grand Domes Bar is geopend tot 

middernacht voor heerlijke smoothies en cocktails.

ACCOMMODATIE
De 158 moderne design suited, villa’s en residences beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, BO , kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, 

hoofdkussenmenu en strijkfaciliteiten. Badkamer met jacuzzi-bad, douche, 

badjas en slippers. Het is tevens mogelijk het Domes Haute Living Selection  

service pakket bij te boeken.

Premium Suite 1 slaapkamer met Jacuzzi en Tuinzicht (ca. 85 m², max. 2 volw. 

 1 kind.): moderne comfortabele suite met aparte woon- en slaapkamer. Balkon 

of terras met verwarmde jacuzzi en tuinmeubelen met tuinzicht. Ook boekbaar 

met zeezicht. Premium Suite 1 slaapkamer privézwembad zeezicht (ca. 85 

m², max. 2 volw.  1 kind.): moderne comfortabele suite met aparte woon- en 

slaapkamer. Balkon of terras met privézwembad en tuinmeubelen met zeezicht.

Familie Suite met Jacuzzi en Tuinzicht (ca. 90 m², max. 2 volw.  2 kind.): 

ruime bohemien ingerichte suite  met aparte woon- en slaapkamer met een 

kingsizebed en twee sofabedden. Balkon of terras met verwarmde jacuzzi en 

tuinmeubelen met tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht. 

Familie Suite Privézwembad en Zeezicht (ca. 90 m², max. 2 volw.  2 kind.): 

ruime bohemien ingerichte suite  met aparte woon- en slaapkamer met een 

kingsizebed en twee sofabedden. Balkon of terras met privézwembad en 

tuinmeubelen met zeezicht.

Familie Suite 2 slaapkamers Jacuzzi en Zeezicht (ca. 100-120 m², max. 2 volw. 

 3 kind.): ruime bohemien ingerichte suite  met comfortabele woonkamer 

en twee slaapkamers met twee en suite badkamers. Balkon of terras met 

verwarmde jacuzzi en tuinmeubelen met zeezicht.

HL-Residence Villa 2 slaapkamers Privézwembad en Zeezicht (ca. 85 m², max. 

2 volw.  2 kind.): prachtige villa met veel licht en ruimte. Op de begane grond 

een fraaie woonkamer met eethoek, volledig ingerichte keuken en badkamer 

met douche. Op de eerste etage een slaapkamer met een kingsizebed en een 

tweede met twinbedden en een badkamer. Privézwembad van 35 m² in een 

ruime tuin met tuinmeubelen en ligbedden. Ook boekbaar met 3 slaapkamers. 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/domes-of-elounda/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Domes-of-Elounda
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HL-Luxury Residence 2 slaapkamers met Privézwembad en Zeezicht (ca. 

200 m², max. 4 volw.  1 kind.): voor de inrichting van deze luxe villa is gebruik 

gemaakt van veel natuurlijke materialen. Elegante open plan woonkamer 

met eethoek en volledig ingerichte keuken. Twee slaapkamers met en suite 

badkamers met bad en inloopdouche. Privézwembad op een ruim terras met 

tuinmeubelen en ligbedden. Ook boekbaar met 3 en 4 slaapkamers. 

HL-Luxury Villa 2 slaapkamers met Privézwembad  en Zeezicht (ca. 220-250 

m², max. 4 volw.  1 kind.): elegante mediterraan ingerichte villa met ultieme 

privacy. Fraaie open plan woonkamer met glazen schuifpui,  eethoek en open 

haard en volledig ingerichte keuken. Twee slaapkamers met en suite badkamers. 

Privézwembad in een ruime tuin met tuinmeubelen en ligbedden. Ook boekbaar 

met 3 slaapkamers. 

HL-Core Residence met Jacuzzi en Privézwembad (ca. 145 m², max. 4 volw. 

 2 kind.): elegante en luxe ingerichte villa met privacy. Fraaie woonkamer 

met sofabed, eethoek en volledig ingerichte keuken. Twee slaapkamers, twee 

badkamers en een ruime veranda met privézwembad en ligbedden.

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Premium Suite 1 slaapkamer Jacuzzi Tuinzicht  1262 1782 1959 1340

Familie Suite Privézwembad Zeezicht 1402 2124 2365 1481

HL-Res. Villa 2 slaapkmr Privézwembad Zeezicht (4 pers.) 1329 2467 2399 1407

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf 09/04/22 t/m 25/05/22 en van 23/09/22 t/m 31/10/22 indien 

geboekt tussen 01/01/22 en 31/01/22, 15% bij verblijf 09/04/22 t/m 25/05/22 en van 23/09/22 

t/m 31/10/22 indien geboekt tussen 01/02/22 en 28/02/22 en 10% bij verblijf van 09/04/22 t/m 

25/05/22 en van 23/09/22 t/m 31/10/22 indien geboekt tussen 01/03/22 en 31/03/22.

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

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

Premium Suite 1 Slaapkamer Jacuzzi
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Massage Pool Suite

Het exclusieve Elounda Gulf Villa’s & Suites ligt majestueus op een heuvel boven 

het pittoreske vissersdorpje Elounda. De 18 stijlvolle villa’s met privézwembad 

en 15 luxueuze suites zijn harmonieus ingericht met de gedachte een tijdelijk 

thuis te creëren. Het hotel beschikt over een eigen Beach Club die op ca. 10 

minuten rijden ligt. De kleinschaligheid, oog voor detail, kwaliteit en het 

hoogstaande serviceniveau zal zelfs de meest veeleisende gast versteld 

doen staan. De luchthaven van Heraklion ligt op ca. 60 minuten rijden. 

FACILITEITEN
Receptie, lounge, zeewaterzwembad met zonneterras, ligbedden, kinderbad 

en poolbar service. De Elixer Spa biedt een ruime keus aan massages en 

lichaamsbehandelingen die zowel in de spa als in de privacy van uw suite 

of villa gegeven kunnen worden. Tevens sauna, hamam, fitnessruimte en 

openluchtjacuzzi. De Cool Kids Club, geopend van mei t/m oktober, is gratis 

voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Tevens is er een chr che voor babies van 3 

maanden t/m 2 jaar (tegen betaling). U verblijft op basis van logies/ontbijt, 

halfpension is tevens mogelijk. Er zijn twee restaurants: Argo Restaurant, het 

gourmetrestaurant voor ontbijt, lunch en à la carte diner met internationale en 

mediterrane specialiteiten. Daphni Restaurant: intiem restaurant met slechts 5 

tafeltjes (4 avonden per week geopend). Roomservice van 08.30 tot 22.00 uur.

ACCOMMODATIE
Alle suites en villa’s zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, kluisje, 

minibar en koffie-/theefaciliteiten. Balkon of terras met zitje. De villa’s 

beschikken over een keuken. Verwarming van de zwembaden van de Massage 

Pool Suite, Imperial Spa Villa en Presidential Spa Pool Villa is inclusief van eind 

april t/m begin juni  en van eind september t/m eind oktober.

Deluxe Senior Suite (60-75 m², max. 3 pers.): woonkamer, slaapkamer met en 

suite  badkamer. Klein balkon met uitzicht op de Mirabello Golf. 

Deluxe Family Suite (100-120 m², max. 5 pers.): fraaie woonkamer,  2 slaapkamers 

met en suite luxe  badkamers.  Uitzicht op de tuinen of de Mirabello Golf. 

Massage Pool Suite (ca. 70 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

moderne inrichting, terras met zitje, ligbedden en privézwembad. Fraai uitzicht 

op zee. Benedenverdieping met spabehandelkamer en stoombad.

Elounda Pool Villa (120-150 m², max. 4 pers.): woonkamer, 2 slaapkamers met 

en suite badkamer. Terras met zitje, ligbedden en privézwembad met jacuzzi. 

Mediterranean Pool Villa (120-150 m², max. 6 pers.): woonkamer, keuken en 3 

slaapkamers met en suite badkamers. Terras, zitje, ligbedden en privézwembad.

Imperial Spa Villa (ca. 140 m², max. 2 volw.  1 kind): woonkamer, slaapkamer 

met en suite badkamer. Fitnessruimte, sauna en stoombad. Ruim terras met zitje, 

ligbedden en privézwembad met jacuzzi. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Executive Spa Pool Villa (ca. 170 m², max. 4 volw.): woonkamer, keuken en 2 

slaapkamers met en suite badkamers. Fitnessruimte, sauna en stoombad 

Terras met verwarmd privézwembad met jacuzzi. 

Presidential Spa Pool Villa (ca. 200 m², max. 6 pers.): villa met ruime woonkamer, 

3 slaapkamers met en suite badkamers. Fitnessruimte, sauna en stoombad. 

Terras met ligbedden en privézwembad met jacuzzi.

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

naar Heraklion, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse.

Kamertype mei jun aug okt

Deluxe Senior Suite 1544 1648 1838 2056

Massage Pool Suite 2726 2742 3183 3062

Elounda Pool Villa (o.b.v. 4 pers.) 1784 1970 2625 2410

Imperial Spa Villa 3760 3842 4277 3923

Extra:  1 x Griekse lunch (excl. drankjes) en 1 x boottocht naar Spinalonga bij verblijf in een Pool 

Villa van 10/04/22 t/m 30/06/22, 01/09/22 t/m 31/10/22 geboekt voor 31/01/22. 30 minuten 

massage bij verblijf in een Suite van 10/04/22 t/m 31/10/22 geboekt voor 31/01/22, 1 x Griekse 

lunch  (excl. drankjes) bij verblijf van 10/04/22 t/m 31/10/22 in een Senior Suite en Family Suite 

indien geboekt voor 31/01/22. Meal pgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf in een Pool 

Suite of Villa van 10/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22. Vroegboekkorting: 15% 

bij verblijf in een Suite, 20% bij verblijf in een Villa van 10/04/22  t/m 31/10/22 indien geboekt 

voor 31/01/22. 15% bij verblijf van 10/04/22 t/m 30/06/22 en van 15/09/22 t/m 31/10/22, 10% bij 

verblijf van 01/07/22 t/m 14/09/22 in een Beach Front Villa indien geboekt voor 31/01/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/elounda-gulf-villas-suites/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Elounda-Gulf-Villas-Suites
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BLUE PALACE, A LUXURY COLLECTION
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Superior Pool Bungalowkamer

Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa, is geheel opgetrokken in Kretenzer 

stijl, gebouwd tegen een heuvel en loopt tot aan het privékiezelstrand. Vanaf 

alle terrassen biedt dit stijlvolle en trendy hotel uitzicht over zee met op de 

voorgrond het historische eiland Spinalonga. Vanaf de lobby, met het Arsenali-

loungeterras bereikt u met de glazen monorail de verschillende niveaus 

van het hotel. De luxueuze kamers, suites en villa’s zijn stijlvol gedecoreerd, 

waarbij natuurlijke materialen en traditionele technieken zijn gebruikt. Blue 

Palace is een trendy resort waar traditioneel Kretenzer bouwstijl samensmelt 

met eigentijdse elegantie tot een romantische ambiance. Een perfecte plaats 

om geheel tot rust te komen in een unieke omgeving. Op ca. 4 km afstand ligt 

Elounda met een gezellige boulevard waar u ook fijne terrassen vindt. Op ca. 10 

min. wandelen vindt u het authentieke vissersdorpje Plaka met meerdere hippe 

beachbars en een zandstrand met luxe ligbedden. Het zeewater is aan deze kust 

verrassend helder en ideaal van temperatuur. De luchthaven van Heraklion ligt 

op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie, boetiek en loungebar met terras. Verder is er een zee-

waterzwembad en zijn er 2 zoetwaterzwembaden, 2 tennisbanen en tafeltennis. 

Kinderclub (3-12 jaar) met activiteitenprogramma en kinderbad. Privéstrand 

met ligbedden, parasols, Isola Beach Club en watersportcenter. Het Elounda 

Spa & Thalasso Center is een luxueuze Spa met binnenbad, hamam, sauna en 

jacuzzi. Het center biedt een scala aan massages en schoonheidsbehandelingen. 

Toegang vanaf 16 jaar. Fitness center met moderne (cardio-)apparatuur en 

uitzicht op de tuinen. Verder worden er o.a. yoga- en pilateslessen gegeven. De 

verzorging is op basis van logies/ontbijt. ‘Dine around’ halfpension is mogelijk. 

U heeft een keuze uit meerdere uitstekende restaurants. Olea: restaurant voor 

ontbijtbuffet met grandioos zicht op zee. Anthos, waar in de organic garden niet 

alleen gegeten maar ook gekookt wordt. Blue Door: al fresco restaurant aan zee 

in een typische Griekse taverne waar Griekse specialiteiten voor lunch en diner 

geserveerd wordt. Isola: Italiaanse gerechten, snacks en salades voor lunch en 

diner. Asia Deep Blue: Aziatische fusion gerechten voor diner in een charmante 

setting. De signature cocktails zijn samengesteld door de erkende mixoloog 

Aristotelis Papadopoulos. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 251 kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met ligbad en aparte 

douche, badjas en -slippers. Balkon of terras met zitje. 

Superior Bungalowkamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met 

zithoek en zeezicht. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Superior Pool Bungalowkamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): fraaie kamer met 

zithoek. Vanaf het terras toegang tot zwembad van ca. 22 m² zeezicht. Ook met 

verwarmd zwembad te boeken.

Deluxe Pool Suite (ca. 68 m², max. 4 pers.): ruime suite op de hoek gelegen 

met aparte woon- en slaapkamer, badkamer met jacuzzi, veranda met out door 

living, ligbedden en privézwembad van ca. 44 m². Zeezicht.

Deluxe Pool met 2-slaapkamers (ca. 79 m², max. 4 pers.): duplex kamer met 

op de begane grond een slaapkamer met zithoek, badkamer en terras met 

verwarmd zwembad van ca. 22 m² en op de eerste verdieping een tweede 

slaapkamer met en suite badkamer en balkon. 

Maisonette  (ca. 70 m², max. 3 pers.): hoger gelegen suite met op de begane grond 

een comfortabele woonkamer met zitbank, badkamer en terras met zwembad 

van ca. 22 m². Op eerste verdieping slaapkamer een en suite badkamer. Balkon.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Superior Bungalowkamer 1340 1626 1936 1450

Superior Pool Bungalowkamer 1525 1839 2328 1635

Deluxe Pool Suite (o.b.v. 4 pers.) 1681 2070 2279 1792

Vroegboekkorting: 20% indien geboekt voor 31/01/22, 10% indien geboekt van 01/02/22 t/m 

15/03/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/blue-palace-resort-spa/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Blue-Palace-Resort-
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Deluxe Junior Pool Suite

Het exclusieve Daios Cove is een resort van wereldklasse, genesteld tegen een 

heuvel in de afgelegen baai van Daios, ca. 7 km ten zuiden van Agios Nikolaos. 

De luchthaven van Heraklion op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie en lounge met terras. Groot verwarmd 

zoutwaterzwembad met kindergedeelte, terras, ligbedden, parasols en poolbar. 

Fraai privézandstrand met ligbedden, parasols en beachservice. Diverse 

watersportmogelijkheden, 2 tennisbanen en winkeltjes. Voor de jongsten 

is er  de kidsclub (4 maanden t/m 11 jaar).  De Spa met overdekt zwembad, 

sauna, stoombad, fitnessruimte, kapsalon, manicure en pedicure. Hier kunt u 

ook terecht voor diverse lichaamsbehandelingen.Tevens yoga en pilates. De 

verzorging is op basis van halfpension. In een Suite of Villa verblijft u op basis van 

all-inclusive. In restaurant Pangea worden een uitgebreid ontbijtbuffet en diner 

met themabuffetten geserveerd. De Taverna voorziet in Griekse en Kretense 

specialiteiten voor lunch en diner. Het Ocean Restaurant biedt Italiaanse à la 

carte gerechten voor het diner. Lichte maaltijden, snacks en drankjes vindt u in 

de Beach Bar. De Ocean Bar bij het zwembad en de loungebar Crystal Box met 

terras bieden tropische cocktails en andere drankjes. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 290 modern ingerichte kamers, suites en villa’s bieden uitzicht op zee en 

beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-theezetfaciliteiten, 

iPod-dockingstation, kluisje en balkon of terras met zitje en loungebank. 

Badkamer met bad en aparte (regen)douche. De villa’s zijn gelegen nabij de 

zee en beschikken over een verwarmbaar privézwembad met zeewater. Gasten 

die verblijven in deze villa’s kunnen gebruik maken van de Cove Club Service: 

Deze bestaat uit ontbijt in het restaurant Ocean Club, een exclusief gedeelte 

op het strand, conciërgeservice, voorrang bij reserveringen voor de à la carte 

restaurants en welkomstgeschenk voor de kinderen. Het is ook mogelijk om het 

All-Inclusive Residents Club pakket bij te boeken.

Deluxe Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

sofabank. Balkon met zitje, sofa en zeezicht. 

Deluxe Pool Kamer (ca. 42 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

tafel en sofabank. Vanaf het ruime terras toegang tot zwembad van 18 m² dat 

door een laag muurtje wordt gescheiden van het naastliggende zwembad. 

Premium Junior Pool Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): open plan woon-/

slaapkamer met zeezicht. Ruim terras met sofa, ligbedden en een privézwembad 

van 21 m². 

Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind. t/m 12 jaar): woonkamer met 

eet- en zithoek, slaapkamer met en suite badkamer. Groot terras met ligbedden 

en zeezicht. 

Pool Suite (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind. t/m 12 jaar): woonkamer 

met eet- en zithoek en schrijftafel, slaapkamer met en suite badkamer. Terras 

met zitje en ligbedden en privézwembad van 21 m². 

Premium Suite (ca. 84 m², max. 4 pers.): slaapkamer met kingsizebed, 

woonkamer met sofabed, eethoek. Ruim balkon of terras met ligbedden en 

zeezicht. Veel extra s voor kinderen of babies zoals een babyfoon, babybadje, 

kinderstoel, kinderbestek en welkomstgeschenk voor de kinderen. 

Villa met 2 slaapkamers ( ca. 115 m², max. 2 volw. en 2 kind.): 2 badkamers, 

privézwembad en zeezicht. 

Voor een beschrijving van de andere villa’s verwijzen wij u naar onze website.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (kamers) of 

all-inclusive (suites en villa’s), vliegreis van en naar Heraklion, luchthavenbelasting, Executive 

Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Kamer 1511 2038 2210 1532

Premium Junior Pool Suite 2361 2460 3743 2371

Premium Suite 3045 4268 4903 3055

Villa met 2 slaapkmrs (o.b.v. 4 pers.) 2718 3511 3987 2728

Hone moon: mousserende wijn, fruit en bloemendecoratie op het bed bij aankomst. 

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt van 01/02/22 t/m 15/03/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/daios-cove-luxury-resort-villas/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Daios-Cove-Luxury-Resort-Villas
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Agios Nikolaos | Kreta | GRIEKENLAND

ST.NICOLAS BAY RESORT HOTEL & VILLAS
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

� � � � �

Thalassa Pool Villa Seafront

Classic Suite Sea 1-slaapkamer

St. Nicolas Bay Resort is gelegen op een schiereiland dat wordt omringd door het 

helderblauwe water van de Mirabello-baai. Het resort heeft een intieme sfeer en 

karakteristieke uitstraling. De kamers en suites, opgetrokken in natuursteen, 

liggen verspreid in kleurrijke tuinen met palmbomen en kijken alle uit op zee. 

Op ca. 2 km afstand bevindt zich de levendige vissersplaats Agios Nikolaos. De 

luchthaven van Heraklion ligt op ca. 45 minuten rijden.

FACILITEITEN
Lobby met receptie en lounge. Verder een kiosk, boetiek en kunstgalerie. 

Centraal in het resort vindt u 2 zwembaden (zeewater) met kinderbad en zonne-

terras. Op het kleine zandstrand bevinden zich ligbedden en parasols.

Er zijn meerdere zonneplateaus direct aan het water en het watersport-

center biedt diverse watersporten. De miniclub (4-11 jaar) heeft een

activiteitenprogramma voor de jongste gasten. 

In de Poseidon Spa wordt gebruik gemaakt van Elemis en Cinq Mondes-

producten; kom geheel tot rust tijdens een thalassotherapie of laat u verwennen 

tijdens een schoonheidsbehandeling. Verder beschikt de Spa over een 

verwarmd binnenbad met hydrojets, stoombad en sauna. Klein fitnesscenter 

met moderne apparatuur. De verzorging is op basis van halfpension. The 

Club House: ontbijtrestaurant (buffet) met terras. Blue Bay: trendy à la carte 

restaurant bij strand en zwembad. Hier serveert men mediterrane en Aziatische 

gerechten voor de lunch. Tevens snacks en drankjes overdag. Minotaure: ‘fine 

dining’ restaurant bij het zwembad met een uitgebreide selectie aan Griekse 

en internationale wijnen. Labyrinthos: buffetrestaurant met showcooking. Greek 

Kafenion: à la carte diner met traditionele Griekse gerechten en visspecialiteiten. 

Bonatsa Bar: bij het strand voor cocktails en andere drankjes.

ACCOMMODATIE
Alle 119 kamers, suites en villa’s zijn ingericht in mediterrane sfeer en voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, Nespresso-apparaat en minibar. Kingsizebed 

of 2 bedden, hoofdkussenmenu. Badkamer met bad met jacuzzi en/of douche, 

haardroger, badjas en slippers. Balkon of terras met zeezicht. De Thalassa 

Villa’s zijn gelegen in een apart gedeelte naast het hotel. 

Classic Kamer (ca. 29 m², max. 2 volw.  1 kind): comfortabele kamer met 

zitgedeelte en schrijftafel. Gedeeltelijk zeezicht. 

Classic Suite - 1 slaapkamer (ca. 40 m², max. 2 volw.  2 kind.): woonkamer met 

schrijftafel en separate slaapkamer. Met zeezicht.

Classic Pool Studio Seaview (ca. 40 m², max. 2 volw.  1 kind.): open plan woon-/ 

slaapkamer, badkamer met bad met jacuzzi en separate douche. Terras met 

ligbedden, privézwembad van ca. 30 m². Zeezicht.

Club Pool Studio Seaview (ca. 50-53 m², max. 2 volw.  1 kind): open plan woon-/

slaapkamer, badkamer met jacuzzi en separate douche. Terras van ca. 33-35 m² 

met ligbedden, zitje en privézwembad van ca. 40 m² met zeezicht.

Thalassa Pool Villa (ca. 155 m², max. 5 pers.): villa bestaand uit een grote 

woonkamer met keuken, slaapkamer met queenbed en en-suite badkamer, 

tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden en een kleine slaapkamer 

met eenpersoonsbed en aparte badkamer. Grote tuin met terras, ligbedden en 

privézwembad van ca. 55 m². Vanuit de tuin, via een trapje, toegang tot de zee

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Classic Kamer gedeeltelijk Zeezicht 1374 1600 1875 1376

Classic Pool Studio Seaview 2843 1680 3169 248

Thalassa Pool Villa (o.b.v. 5 pers.) 1709 2215 2983 1714

Extra: €80,- resort credit per kamer per verblijf bij aankomst tussen 15/04/22 en 05/06/22. €200,- 

resort credit per villa per verblijf bij aankomst 15/04/22 en 30/10/22.

Hone moon: mousserende wijn, bloemen, fruit, 1 x diner tijdens verblijf en 1 gratis massage.

Vroegboekkorting: 20% korting indien geboekt van 01/01/22 en 31/01/22, 15% indien geboekt van 

01/02/22 en 28/02/22 en 10% indien geboekt van 01/03/22 en 31/03/22.

elkomstattentie: attentie op de kamer bij aankomst em champagne cocktail per verblijf

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/st-nicolas-bay-resort-hotel-villas/kreta/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=St.-Nicolas-Bay-Resort-Hotel-Villas
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SANTORINI

Op het eiland Santorini, dat deel uitmaakt van de Griekse Cycladen-archipel, komen alle schoonheidsidealen van Griekenland bij elkaar. 

Santorini is de vakantiebestemming bij uitstek voor wie geen genoegen neemt met minder dan adembenemende schoonheid.

AUTOHUUR

De hotels op Santorini bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een paar dagen 

een auto huren en deze bij uw hotel laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP SANTORINI HEEFT VOORAL HET ANDRONIS 

CONCEPT WELLNESS RESORT ONS HART 

GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 154-155.

Het eiland is door een gigantische vulkaanuitbarsting 

ontstaan. Alleen de randen van de vulkaan steken 

boven het water uit.  Hier is Santorini op gevestigd. 

Vooral het landschap aan de westkant van het eiland 

is erg imposant met de enorme uit zee oprijzende, 

steile klippen waarvan de toppen worden gesierd 

door helderwitte huisjes. Dit garandeert een unieke 

natuur en prachtige vergezichten, zeker in de 

avond bij de ondergaande zon. Gezellige terrasjes 

met tavernes, bars, winkeltjes en kerkjes geven 

Santorini een geheel authentieke sfeer en stijl. 

Vanwege de vulkaan bestaan de meeste stranden 

van het eiland uit zwart lavazand. Verder zijn er 

ook kiezelstranden, witte stranden en zelfs rode 

stranden met opvallende rode rotsen. 

De beste stranden zijn te vinden aan de oostkust, 

vanwege het meer vlakke landschap. Hier bieden 

wij in Agia Paraskevi het trendy en populaire Nkiki 

Beach aan met het befaamde Nikki Beach concept. 

Hier worden muziek, entertainment, mode, film 

dagelijks gepresenteerd rondom het zwembad. Ook 

bevinden zich hier de wijngaarden, waar beroemde 

Griekse wijnen worden gemaakt.

De hoofdstad is Thira, zeer indrukwekkend door de 

architectonische stijl van de huizen. Het is hier zeer 

aangenaam en de witte steegjes die kriskras door 

Thira lopen, zijn wereldberoemd. Niet voor niets 

staan ze op vele kalenders en ansichtkaarten. in 

Thira kozen wij voor het nieuw geopende Katikies  

Garden gesetteld in een voormalig klooster. Op de 

rand van de caldera bij Imerovigli selecteerden 

wij het lifestyle resort Andronis Concept Wellness 

Resort dat zelfs voor de kleinere gasten onder ons 

een paradijsje is.  

Helemaal in het noorden van Santorini wordt het 

pittoreske plaatsje Oia gedomineerd door witte 

huizen. De zonsondergangen in Oia behoren tot 

de mooiste op aarde en trekken elke avond vele 

toeristen.  Aan deze romantische kust bieden wij 

Andronis Arcadia Resort  en het luxueuze boutique 

hotel Kirini aan. 

Bij het antieke havenplaatsje Akrotiri bieden wij het 

luxe boutique resort Ambassador Aegean Santorini.

EGEÏSCHE
ZEE

Thira

Akrotiri

Firostefani

Megalochori Kamari

Imerovigli

Oia

Ambassador

Nikki Beach

Katikies Garden

Andronis wellness

Kirini

Andronis Arcadia

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

Dagtemperatuur in °C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Watertemperatuur in C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

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

Dagen met enige neerslag  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8
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Akrotiri | Santorini | GRIEKENLAND

AMBASSADOR AEGEAN LUXURY HOTEL & SUITES
BOUTIQUE

� � � � �

Serenity Suite

Het Ambassador Aegean Luxury Hotel & Suites Santorini is gelegen in het 

zuiden van het eiland en biedt een adembenemend uitzicht over de caldera van 

Santorini en de Egeïsche Zee. Vooral de zonsondergangen zijn hier onvergetelijk. 

De elegante kamers, suites en villa’s beschikken alle over een privézwembad. 

Door de hoogteverschillen tussen de diverse niveaus is het hotel minder geschikt 

voor gasten die slecht ter been zijn. De luchthaven ligt op ca. 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Kleine lobby met receptie. Het hotel beschikt over een zoetwaterzwembad 

met zonneterras en ligbedden. Verder is er een fitnessruimte met moderne 

apparatuur. Laat u van top tot teen verwennen in de Thelma Spa met een breed 

scala aan verkwikkende gezichts- en lichaamstherapieën. 

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

Cabo Rosso restaurant biedt zorgvuldig bereide traditionele Griekse gerechten 

voor lunch en diner. Kies bijvoorbeeld voor verse vis en zeevruchten aangevuld 

met de beste lokale ingrediënten. Voeg hier de uitstekende lokale wijnen en het 

adembenemende uitzicht aan toe en u beleeft ongetwijfeld een zeer bijzondere 

culinaire ervaring. Het ontbijt wordt geserveerd in het Belvedere Cafe, maar u 

kunt het tevens in uw kamer of suite laten serveren (tegen een kleine toeslag). 

Roomservice: 07:30-24:00 uur. 

ACCOMMODATIE
Alle 40 kamers, suites en villa’s zijn sfeervol ingericht waarbij de kleur wit, waar 

Santorini zo bekend om staat, de overhand heeft. Ze beschikken alle over een 

terras met privézwembad en uitzicht over de Egeïsche zee en de caldera en zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, schrijftafel, telefoon, koelkastje en 

kluisje. Badkamer met bad/douche. Een aantal kamers en suites is in de rotsen 

gebouwd en deze bereikt u via een lange trap door een tunnel. 

Deluxe Kamer (ca. 30-40 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer gebouwd in 

de rotsen, met kingsizebed, sofa en terras met loungebank, ligbedden en 

privézwembad.

Luxury Suite (ca. 40-60 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon-/

slaapkamer met sofa en een terras met ligbedden en privézwembad.

In nit  Cave Suite (ca. 40-70 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

loungegedeelte en groot terras met loungebank, ligbedden en privézwembad.

In nit  Cave Hone moon Suite (ca. 80-100 m² max. 2 pers.): in de rotsen 

gebouwde ruime open plan woon-/slaapkamer met zithoek en groot terras met 

loungebank, ligbedden en privézwembad.

Serenity Suite (ca. 100-120 m², max. 4 pers.): begane grond met woonkamer, 

slaapkamer met en suite badkamer, groot terras met loungebanken, ligbedden 

en privézwembad. Op de eerste verdieping een tweede slaapkamer met en suite 

badkamer en balkon.

Ambassador Villa (ca. 150-180 m², max. 6 pers.): geschakelde villa met 

woonkamer en 3 slaapkamers, elk met een kingsizebed en en suite badkamer. 

Terras met eettafel, loungebanken, ligbedden en een groot privézwembad.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Kamer 1913 2411 2659 1961

Luxury Suite 2189 2663 2931 2237

Serenity Suite 2765 3293 4034 2813

Ambassador Villa (o.b.v. 4 pers.) 2562 3002 4480 2610

Gratis nachten: 7 = 6  bij verblijf van 10/04/22 t/m 31/05/22 en 01/10/22 t/m 24/10/22.

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 30/04/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/ambassador-aegean-luxury-hotel-suites/santorini/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Ambassador-Aegean-Luxury-Hotel-Suites
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GRIEKENLAND  Santorini  Agia Paraskevi

NIKKI BEACH RESORT & SPA
ACTIVE | WELLNESS

� � � � �  

Signature Kamer met zwembad

Het befaamde, trendy Nikki Beach concept combineert muziek, culinair genot, 

entertainment, mode, film en kunst in één bestemming, hetgeen wederom 

gelukt is op Santorini. Het Cycladische witte design past uitstekend bij de 

natuurlijke omgeving, waarbij de moderne elementen het Nikki Beach concept 

onderstrepen. Gelegen op het wereldberoemde, prachtige vulkanische eiland 

Santorini aan het lavastrand van Monolithos biedt het een idyllische sfeer met 

adembenemende uitzichten. De luchthaven ligt op ca. 5 km, de hoofdstad Thira 

op ca. 8 km en Oia op ca. 20 km afstand.

FACILITEITEN
De lichte ultramoderne lobby met zitjes,  receptie,  boetiek met kleding van 

Griekse en internationale ontwerpers en gratis internationale kranten. Het 

buitenzwembad met swim-up bar wordt omringd door cabana’s, lig- en 

dagbedden terwijl DJ’s het entertainment verzorgen. Dag- en ligbedden en 

cabana’s tegen betaling. Op het strand staan comfortabele houten loungebedden 

en grote parasols gratis tot uw beschikking. 

De Nikki Spa biedt een weelde aan lichaams- en gezichtsbehandelingen, sauna, 

hamam, manicure en pedicure. In de hypermoderne fitness kunt u de conditie 

op peil houden. 

U verblijft In Nikki Beach Resort & Spa op basis van logies/ontbijt. Het ontbijt 

wordt geserveerd in Café Nikki.  Tijdens lunch en diner worden lichte, gezonde 

maaltijden geserveerd. Het Nikki Beach Restaurant & Beach Club biedt een 

wereldkeuken met o.a. lokale smaken en kruiden, maar ook gezonde salades, 

sushi en verse vis staan op het menu. De Sunset Lounge serveert trendy 

cocktails tijdens de indrukwekkende zonsondergang. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 62 luxueuze en comfortabel ingerichte kamers en suites 

voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten.   

Badkamer met regendouche, haardroger. Badjassen en -slippers. Terras of 

balkon.

uux Kamer Tuinzicht (ca. 20-35 m², max. 2 pers.): elegant ingerichte kamer op 

de eerste etage met balkon en tuinzicht. Ook te boeken met zeezicht als Luux

Kamer eezicht.

Signature Kamer (ca. 28-35 m², max. 2 pers.): op de bovenste etage, met 

fantastisch zeezicht. Naar keuze ook te boeken als Signature Kamer met 

acuzzi (ca. 24-35 m², max. 2 pers): op de eerste etage, balkon met jacuzzi, 

ligstoelen en zeezicht of als Signature Kamer met Zwembad (ca. 22-40 m², max. 

2 pers.): op de begane grond met privétuin, ligstoelen en privézwembad. 

Ultra Suite (ca. 43-53 m², max. 2 pers.), gelegen op de bovenste etage, open 

plan woon-/slaapkamer met kingsize bed, balkon en zeezicht. Ook boekbaar als 

ltra Suite met acuzzi (ca. 44-55 m², max. 2 pers.): gelegen op de eerste etage 

met balkon met ligstoelen, jacuzzi en zeezicht of naar keuze als Ultra Suite met 

Zwembad (ca. 41-62 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond met kingsize 

bed woon-/slaapkamer met privétuin en -zwembad. 

Honeymoon Suite (ca. 86-94 m², max. 2 pers.): zeer ruime suite op de begane 

grond met open plan woon-/slaapkamer, kingsize bed,  comfortabele zithoek, 

privétuin en privézwembad.

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

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

de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Luux Kamer Tuinzicht 1456 1712 2084 1497

Signature Kamer 1669 2058 2525 1710

Ultra Suite 1941 2404 2959 1982

Signature Kamer met Zwembad 2404 2976 3745 2445

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 28/02/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen: vraag uw reisadviseur of be-

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/nikki-beach/santorini/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Nikki-Beach
https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/katoikies-garden/santorini/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Katikies-Garden
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Thira | Santorini | GRIEKENLAND

KATIKIES GARDEN
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Suite

Het in 2019 geopende Katikies Garden ligt in de historische stad Thira. Katikies 

Garden was ooit een katholiek klooster, afgeschermd door dikke muren en 

vormt nu een oase van rust in het levendige en bruisende centrum van Thira. 

Het hotel heeft de mystiek van reeds lang vervlogen tijden en is meer dan een 

accommodatie; het is een introductie van de ‘art de vivre´. Thira ligt op de rand 

van de caldera in het westen van het eiland, Oia ligt op ca. 8 km en de luchthaven 

van Santorini op ca. 11 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie elegante lobby met prachtig marmer en met fluweel gestoffeerde zitjes. 

De Fashion Boutique van het hotel verkoopt mode, ontworpen door lokale en 

Griekse ontwerpers. Op het zonneterras bij de infinitypool met uniek uitzicht 

over de Egeïsche Zee staan cabana’s, houten loungebedden en parasols. 

Voor een unieke holistische Spa-ervaring brengt u een bezoek aan de A.SPA, 

een luxueuze bron van wellness. Schilderachtig omlijst door bougainville is het 

een toevluchtsoord van elegantie en sereniteit voor energieke ervaringen. Men 

biedt op uw lichaam afgestemde behandelingen en massages gebaseerd op de 

oude leer en tradities van weleer, een persoonlijke renaissance van geest en 

lichaam.

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Aangezien Katikies Garden 

gelegen is in een voormalig klooster, werd de naam van het restaurant 

De Paul  geinspireerd door Vincent de Paul. Hij richtte in 1622 de eerste 

gemeente voor de Lazaristes op om de armen te dienen. Het klooster waarin 

het restaurant is gevestigd was de plaats waar de Vinsanto-wijn oorspronkelijk 

werd geproduceerd, opgeslagen en gedistribueerd naar het Vaticaan. Een plek 

vervuld met erfgoed en traditie. De gerechten op het menu van De Paul zijn 

een combinatie van smaken en aroma’s uit het verleden met fijne hedendaagse 

culinaire technieken. In de Pool Side Bar bij het zwembad kunt u terecht voor 

verfrissende drankjes, cocktails en snacks.

ACCOMMODATIE
De 40 luxueuze suites zijn alle voorzien van een kingsizebed, airconditioning, 

wifi, kluisje, satelliet-tv, iPod, minibar, magnetron, Nespresso-apparaat en 

theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad/douche, haardroger en badslippers & 

-jassen. 

unior Suite tuinzicht (ca. 46 m², max. 2 pers.): open plan woon/-slaapkamer. 

Balkon met zitje en tuinzicht. 

Senior Suite zeezicht met jacuzzi (ca. 40 m², max. 3 pers.): in open plan stijl, 

Terras met jacuzzi en zeezicht. Ook boekbaar met tuinzicht. 

Superior Pool Suite (ca. 42 m², max. 3 pers.): suite met woonkamer en aparte 

slaapkamer.  Privétuin met tuinmeubelen en zwembad. 

Honeymoon Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): split level met slaapkamer op 

de op eerste verdieping en woonkamer op de begane grond. Privétuin met 

tuinmeubelen en zwembad. 

Master Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): split level met slaapkamer op de op 

eerste verdieping en woonkamer op de begane grond. Privétuin (ca. 140 m² ) 

met tuinmeubelen en zwembad. 

Katikies Suite (ca. 50 m², max. 3 pers.): woonkamer en aparte slaapkamer, 

Privétuin (ca. 140 m² ) met zwembad, cabana en tuinmeubelen. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Junior Suite tuinzicht 1848 2206 2378 1866

Senior Suite zeezicht met jacuzzi 2370 2832 3094 2379

Superior Pool Suite 2789 3404 3591 2859

Honeymoon Suite 3341 3946 4419 3416

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 28/02/22.

Combinatiekorting: 10% indien u een combinatie met Katikies op Mykonos boekt.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/katoikies-garden/santorini/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=katikies-garden
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ANDRONIS ARCADIA
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

� � � � �  

Executive Suite

Het lifestyle hotel Andronis Arcadia is vernoemd naar het mythische huis van de 

Griekse god Pan, wat een natuurlijke plaats voor genot en harmonie was. Deze 

aardse Arcadia is in typische Cycladische stijl gebouwd en ligt aan de rand van 

het pittoreske Oia, op loopafstand van het centrum maar ver genoeg om rust en 

privacy te garanderen. De luchthaven van Santorini ligt op ca. 17 km afstand.

FACILITEITEN
De receptie bevindt zich in een gebouw direct bij de ingang van het resort. 

De lobby is een open ruimte, boho-chic in aardetinten, met veel licht en met 

prachtige grote houten tafels en een hangmat. De grote infinitypool is de spil 

van het hotel en wordt geflankeerd door een swim-up bar met lounge- en 

ligbedden en parasols. Hier worden ook live-evenementen georganiseerd zoals 

een bekende DJ.. Door een bezoek te brengen aan de Evexia Spa en u over te 

geven aan de ontspannende behandelingen ontsnapt u even aan de stress van 

alledag. De moderne Spa heeft tevens o.a. Kneipp douches, sauna, hamam, 

soundhealing en een openlucht yogaruimte. De fitnessruimte is uitgerust met 

moderne apparatuur waar u ongelimiteerd gebruik van kunt maken. 

Het  verblijf is op basis van logies/ontbijt. Pacman Restaurant is een prachtige 

open ruimte met een onbelemmerd uitzicht op de spectaculaire zonsondergangen 

van Oia. Hier worden ontbijt, lunch en diner geserveerd. U kunt kiezen uit een 

licht sushi-menu of Griekse traditionele gerechten die zorgvuldig bereid worden 

met ingrediënten uit eigen tuin. Geniet na het diner van voortreffelijke cocktails 

terwijl de DJ het entertainment verzorgt. Het Opson Restaurant biedt een 

unieke nieuwe culinaire ervaring, geïnspireerd op de smaken en ingrediënten 

van het klassieke Griekenland. Chef-kok Stefanos Kolimadis heeft een menu 

samengesteld met gerechten die door o.a. de filosofen Aristotelis en Omiros 

werden genuttigd. 

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 80 sfeervolle, in lokale stijl gebouwde suites en villa’s, alle 

voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, satelliet-tv, minibar en koffie-/

theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad/douche, haardroger en badjassen. 

Sunset Suite (ca. 42 m², max. 2 pers.): open plan suite met woon-/slaapkamer, 

badkamer met douche, terras met loungebedden en infinity plungepool. 

Executive Suite (ca. 50 m², max. 2 pers.): open plan suite met moderne woon-/

slaapkamer, badkamer met douche, terras met loungebedden en infinity 

plungepool. 

Villa - 2 slaapkamers (ca. 110 m², max. 4 pers.): over twee levels met 

moderne woonkamer. Twee slaapkamers met en suite badkamers, terras met 

loungebedden en infinitypool.

Villa  - 4 slaapkamers (ca. 220 m², max. 8 pers.): ruime boho-chic villa met open 

plan woon-/eetkamer. Vier slaapkamers met en suite badkamers, terras met 

loungebedden en infinitypool.

Eden Villa - 6 slaapkamers (ca. 600 m², max. 8 pers.): over drie levels 

met woonkamer en volledig uitgeruste keuken. Zes slaapkamers met en 

suite badkamers, fitnessruimte, Spa, terras met loungebedden en twee 

privézwembaden.

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Sunset Suite 33180 3985 4001 2985

Executive Suite 3355 4601 4617 3160

Villa - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 3502 4265 4281 3307

Villa - 4 slaapkamers (o.b.v. 7 pers.) 4104 5308 5322 3909

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/andronis-arcadia/santorini/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Andronis-Arcadia
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KIRINI
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Senior Suite

Het luxueuze boutiquehotel Kirini Santorini in Oia is een juweeltje onder de 

hotels van het eiland en wordt beschouwd als een van de beste lokaties om 

te verblijven in een prachtige omgeving met betoverend uitzicht op de caldera. 

Cycladische architectuur en traditie gecombineerd met luxe en het uitzicht 

op de Egeïsche Zee met daarnaast een geweldige Spa en gastronomische 

ervaringen maken uw verblijf in dit sprookjesachtige hotel tot een ervaring om 

voor het leven te koesteren. Kinderen vanaf 13 jaar zijn welkom. Vanwege de 

verschillende niveaus binnen het hotel is het minder geschikt voor gasten die 

slecht ter been zijn. De luchthaven van Santorini ligt op ca. 15 km afstand.

FACILITEITEN
Bij aankomst wordt u omringd door de karakteristieke uitstraling van Santorini. 

De witgepleisterde lobby met receptie en wit meubilair en zitjes zijn genesteld 

in kleine nissen en hebben fraaie details. De trendy boetiek heeft vooral mode 

en leerartikelen van lokale ontwerpers. De infinitypool biedt een betoverend 

uitzicht over de fotogenieke caldera met fraaie zonsondergangen. Het zwembad 

wordt geflankeerd door loungebedden, ligstoelen en parasols. 

A.Spa biedt biedt de unieke ervaring van ultieme ontspanning met een volledig 

holistische benadering van gezondheid en schoonheid waardoor elke dag een 

rustgevende ervaring wordt voor couples en singles. Een inspirerend scala aan 

herstellende behandelingen met unieke Ligne St. Barth Spaproducten, zoals 

een verjongende gezichtsbehandeling of een ontspannende massage tegen de 

achtergrond van de caldera zorgen voor maximale ontspanning van lichaam en 

geest. Als u in conditie wilt blijven kan dat in de TechnoGym, een ruimte met 

ultramoderne fitness- en cardio-apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. De culinaire prestaties van Anthos 

restaurant zijn gebaseerd op de Griekse keuken, beïnvloed door andere 

mediterrane regio’s. The Pool Lounge & Cocktail Bar, gelegen naast het zwembad, 

en het in de grot uitgehouwen restaurant verzorgen het ontbijt en verfrissende 

drankjes. De wijnranken op Santorini zijn laag en mandvormig om ze tegen 

de sterke wind te beschermen. Deze kennis wordt al eeuwenlang gebruikt en 

resulteert in de uitstekende wijnen van Santorini. U kunt deze proeven tijdens 

een ceremoniële wijnproeverij.

ACCOMMODATIE
De 26 sfeervolle, in lokale stijl gebouwde en ingerichte suites zijn voorzien 

van airconditioning, wifi, kluisje, satelliet-tv, iPod-dockingstation, minibar, 

Nespresso-apparaat. Badkamer met ligbad/douche, haardroger, badjassen en  

-slippers. Balkon met zitje en fantastisch uitzicht op de Caldera.

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

met zitje. Ook boekbaar met jacuzzi op het balkon als unior Suite met jacuzzi.

Senior Suite (ca. 43 m², max. 3 pers.): ruimere open plan woon-/slaapkamer 

met zithoek.

Superior Suite met jacuzzi (ca. 40 m², max. 3 pers.): woon-/slaapkamer met 

zithoek en een jacuzzi in een nis van het slaapgedeelte. 

Honeymoon Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. ): romantische suite in open plan waar 

mediterrane kleuren een sfeer van pure romantiek creëren, in de badkamer als 

extra een jetdouche. Groot terras met loungebedden, eethoek en jacuzzi.. 

Kirini Suite met plungepool (ca. 45 m², max. 2 volw.): woonkamer en aparte 

slaapkamer badkamer met jacuzzi, terras met loungebedden, eethoek en 

jacuzzi.

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Junior Suite 2282 3454 4135 2352

Senior Suite 2694 3952 4833 2768

Honeymoon Suite 3943 5885 7244 4013

Kirini Suite met plungepool 4700 7114 8625 4775

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 28/02/22.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen: vraag uw reisadviseur of be-

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/kirini/santorini/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Kirini
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ANDRONIS CONCEPT WELLNESS  RESORT
FAMILY | DESIGN | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Cozy Suite Private Pool

Andronis Concept Wellness Resort verwelkomt u op een plaats van schoon-

heid en rust. Het resorthotel ligt in Imerovigli als een juweeltje aan de meest 

romantische kust van het eiland. Het hotel is gebouwd in traditioneel 

Cycladische stijl op de rand van de caldera, hetgeen een spectaculair uitzicht 

op de zonsondergang in de Egeïsche Zee biedt. Het eigentijdse minimalistische 

interieur combineert de Santorinese stijl met heldere accenten. Andronis 

Concept Wellness Resort ligt aan de rand van het dorpje Imerovigli, hoog boven 

de indrukwekkende vulkaanrand. Dit dorpje met een levendig en pittoreske 

centrum heeft de zo beroemde witgepleisterde huisjes. Verder bevinden zich 

hier uitstekende restaurants, gezellige bars en mondaine winkels.

Dit hotel is als één van de weinige op Santorini uitermate geschikt voor 

kinderen  Uniek is het activiteitenprogramma voor de jonge reizigers: zij kunnen 

deelnemen aan workshops zoals yoga, kooklessen en tenniswedstrijden. In de 

schitterende Spa is er zelfs een speciaal kinderprogramma samengesteld. Het 

beroemde wandelpad van Oia naar Fira loopt langs het hotel. Deze wandeling 

met een totale duur van 10 km mag eigenlijk niet overgeslagen worden; het pad 

is goed begaanbaar en onderweg geniet u van adembenemende uitzichten over 

de blauwe zee en de witte huisjes. Oia ligt op ca. 9 km, Thira op ca. 4 km en de 

luchthaven van Santorini op ca. 8 km afstand.

FACILITEITEN
Gezellige lobby in aardetinten met in het midden een bijzondere kroonluchter 

en zitjes. De Agora Concept Store herbergt een indrukwekkende mix van 

hedendaagse ontwerpers. Kinderen van alle leeftijden kunnen genieten van 

schoonheids- en welnessbehandelingen in de Spa of kennismaken met yoga om 

een basis te leggen voor een gezonde levensstijl. De gezinskooklessen bieden 

de mogelijkheid om de geschiedenis van de lokale gerechten te leren  bereiden 

en te proeven. De tennisbaan belooft ‘Game, Set, Match’  

De panoramische infinitypool met zeer fotogeniek en wordt omringd door luxe 

ligbedden met parasols aan de ene kant en een kruiden- en moestuin aan de zijde 

van de caldera. Andronis Concept Wellness Resort heeft een eigen wijngaard waar 

wijnranken door de gasten geadopteerd kunnen worden. U wordt gedurende een 

jaar op de hoogte gehouden van het groeiproces van uw eigen wijnrank. 

U verblijft op basis van logies en ontbijt. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. In overeenstemming met de holistische filosofie van gezondheid en 

welzijn biedt Throubi Restaurant uitgebalanceerde gerechten die een ode zijn 

aan de Santorinese gastronomie en bereid met de meest verse ingrediënten 

uit eigen tuin. Voor ontbijt en lichte lunch kunt u terecht op het terras bij het 

zwembad. Ook bestaat de mogelijkheid tot ‘private dining’. En wanneer u iets 

speciaals te vieren heeft, is er een sfeervol en intiem privéplekje waar u kunt 

genieten van de exclusieve aandacht van de chef, een sommelier en natuurlijk 

het sensationele uitzicht over zee en de ondergaande zon. De poolbar zorgt 

overdag voor gezonde smoothies en cocktails en ‘s avonds kunt u er kiezen uit 

de lekkerste (lokale) wijnen. Het hotel biedt 24-uurs roomservice.

De Kallos Spa heeft een selectie samengesteld van de meest geavanceerde 

schoonheids-, verzorgings- en gezondheidsbevorderende behandelingen. Twee 

royale zwembaden en de hamam zorgen voor de ultieme ontspanningservaring. 

Geluk en geestelijk welzijn worden bevorderd door heerlijke revitaliserende 

behandelingen, yogasessies en detox-maaltijden die in het restaurant speciaal 

kunnen worden bereid. 

ACCOMMODATIE
Andronis Concept Wellness Resort heeft 27 sfeervolle, in lokale stijl gebouwde 

suites en villa’s, alle voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, satelliet-tv, 

minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met ligbad/douche, haardroger 

en badjassen. 

Suites 

Coz  Suite (ca. 35 m², max. 2 pers.): ruime open plan suite met terras met lounge-

bedden en een infinity plungepool.

Wet Allure Suite  (ca. 55 m², max. 2 pers.): split level suite met aparte slaapkamer 

en woonkamer, terras met loungebedden en infinity plungepool.

Finess Pool Suite (ca. 50 m², max. 2 pers.): split level suite met aparte slaap-

kamer en woonkamer, twee badkamers, terras met loungebedden en infinity 

plungepool.

Fabulous Suite (ca. 90 m², max. 4 pers.): drie level suite met 2 aparte slaapkamers 

en woonkamer, terras met loungebedden en infinity plungepool.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/andronis-concept/santorini/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Andronis-Concept
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Villa 2 slaapkamers

Villa’s

Villa - 2 slaapkamers (ca. 70 m², max. 4 pers.): villa met zitgedeelte, twee 

slaapkamers met en suite badkamer, ruim terras met loungebedden en 

zwembad. 

Villa - 3 slaapkamers tuinzicht (ca. 100 m², max. 6 pers.): gelijk aan de villa  

met 2 slaapkamers maar met als extra een moderne playroom. Terras met 

loungebedden, plungepool en jacuzzi en tuinzicht.

Villa - 3 slaapkamers zeezicht (ca. 100 m², max. 6 pers.): gelijk aan de villa met 

3 slaapkamers maar met zeezicht. 

Villa - 4 slaapkamers (ca. 180 m², max. 6 pers.): villa met vier slaapkamers 

met allemaal een en suite badkamer. De moderne keuken heeft een gezellige 

bar. Terras met loungebedden en 2 plungepools. Butlerservice en een kok op 

aanvraag.

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Cozy Suite 3028 4405 4421 3094

Wet Allure Suite 3994 5833 5849 4065

Fabulous Suite 5569 8115 8131 5640

Villa - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 2426 3453 3469 2497

Villa - 3 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 3294 5826 5824 3365

Villa - 4 slaapkamers (o.b.v. 6 pers.) 4246 7492 7508 4317

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen vraag uw reisadviseur of be-

zoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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MYKONOS

AUTOHUUR

De hotels op Mykonos bieden wij inclusief privé-

transfers aan. In plaats hiervan kunt u ook kiezen 

voor een huurauto of voor een paar dagen een auto 

huren en deze bij uw hotel laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP MYKONOS HEEFT VOORAL MYKONOS EARTH 

SUITES ONS HART GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 157.

Mykonos behoort tot de eilandengroep de Cycla-

den en is één van de bekendste eilanden van 

Griekenland. Het eiland is slechts  85 km² groot. 

Qua inwoners zijn er ongeveer 10.000 mensen die 

er permanent wonen. Het eiland is geliefd vanwege 

de prachtige stranden waar u heerlijk kunt luieren 

of juist actief watersporten kunt beoefenen zoals 

duiken, kajakken, suppen of kitesurfen. 

De witgekalkte huisjes met felgekleurde deuren, 

de sfeervolle dorpjes en de vele traditionele wind-

molens in het glooiende landschap maken Mykonos 

super fotogeniek.

De hoofdstad Mykonos-Stad, ook wel klein Venetië

genoemd,  is heel geliefd  vanwege het uitgebreide 

netwerk van smalle straatjes en steegjes met res-

taurants, authentieke boetiekjes en kunstgalerieën. 

Het uitgaansleven is hier bijzonder levendig met 

gezellige terrasjes, intieme barretjes en bekende 

discotheken. Boven de stad staan ook de fotogenieke 

traditionele Griekse windmolens. 

De haven van Mykonos is een bekend vertrekpunt 

voor veerboten en visserssloepen.

Op de zuidwestpunt bij Agios Ioannis bieden wij 

het trendy Katikies Mykonos aan. Iets zuidelijker 

bij Platis Gialos ligt het het Relais & Chateaux hotel 

Myconian Ambassador. 

Vlakbij het rustige zandstrand van Elia ligt het design

hotel Utopia behorend bij de Relais & Chateaux hotel 

groep. Dit trendy hotel met maar 35 kamers heeft 

een zeer goede Spa. 

Nieuw dit jaar is het zeer minimalistische en luxe 

ingerichte Eart Suites als een oase van rust.

Het populaire bohemian the WILD, gelegen aan 

een privé strand,  ligt in een heerlijk afgezonderd 

gedeelte van het eiland bij Agia Anna waar u van uw 

welverdiende rust kunt genieten.

EliaOrnos

ParadisePlatis
Gialos

Mykonos-Stad

Agia Anna

Myconian
Ambassador Myconian Utopia

Earth Suites

The Wild

Katikies

Mykonos & Paros Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in C  13  13  14  17  21  24  26  26  24  22  18  15

Watertemperatuur in C  15  14  16  16  18  22  25  26  23  22  20  17

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

Dagen met enige neerslag  8  6  5  3  2  1  0  0  1  3  4  8

Mykonos, het meest mondaine Griekse eiland, biedt een spectaculair uitgaansleven. 

Zeker in de trendy hoofdstad Mykonos-Stad. 

Mykonos
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Deluxe Kamer

Executive Pool Suite

MYKONOS EARTH SUITES
ADULTS ONLY | DESIGN | HONEYMOON

� � � � �

Mykonos Earth is als een oase van rust. De perfecte locatie voor jonge koppels, 

honeymooners en kleine groepjes vrienden. De stij l en de ambiance van dit 

nieuwe kleinschalige hotel is hip, sereen en straalt klasse en elegantie uit. De 12 

suites liggen in een omgeving van een ongeëvenaarde schoonheid. Ervaar hier 

de mooie zonsondergang, hoor het ruisen van de golven van de kalme blauwe 

zee, proef de verse mediterrane gerechten die met liefde door de chefkok zij n 

bereid en geniet van de wandeling over het zandstrand. Alle zintugen gaan open 

en dragen bij  aan een onvergetelij k verblij f op Mykonos in dit prachtige Mykonos 

Earth. 

Het hotel opende in 2020 haar deuren en biedt de zo bekende hartelij ke 

Griekse gastvrij heid. De natuurlij ke materialen die gebruikt zij n zoals hout en 

steen komen vnl. van het eiland; hierdoor zij n de suites perfect geïntegreerd 

in het natuurlij ke landschap en vormen ze een harmonieuze combinatie met 

de verfij nde accenten van de witgekalkte architectuur van het eiland Mykonos. 

Earth Suites ligt op slechts 100m van het strand van Megali Ammos en op 

400m van Mykonos-stad ook wel Chora genoemd. Hier zij n de zo kenmerkende 

beroemde windmolens, de oude haven en pittoreske steegjes met elegante 

restaurants en hippe bars. Kosmopolitische plekken zoals het lifestyle Psarrou-

strand en het Ornos-strand liggen op ca. 4 km vanaf Earth Suites. De luchthaven 

van Mykonos ligt op ca. 20 km.

FACILITEITEN
U verblij ft op basis van logies/ontbij t. A la carte is mogelij k. Een van de 

hoogtepunten van het hotel is de keuken waar de chefkok en zij n team met passie 

en met een creatieve twist de gasten laten proeven van de verse producten met 

biologische ingrediënten. Alles is zorgvuldig geteeld en geselecteerd en komt van 

het eiland Mykonos en de andere omringende eilanden van de Cycladen-groep. 

Het à la carte restaurant is geopend voor diner. De lunch wordt geserveerd bij  

de poolbar van het zwembad. Geniet tij dens uw diner van een adembenemende 

zonsondergang. Ook  liefhebbers van de vegetarische of veganistische keuken 

kunnen hier genieten van een overheerljike diner. Verder aanwezig receptie, 

roomservice ( tegen betaling) en zwembad met rondom ligbedden en parasols. 

ACCOMMODATIE
De in totaal 19 minimalistisch ingerichte suites hebben een eigentij dse warme 

stij l en zij n een combinatie van rustieke charme en modern comfort. Alle suites 

hebben een kingsizebed met hoogwaardig linnengoed, Nespresso machine, 

sateliet-tv, luxe badkamer met inloopdouche met regendouche, badjassen en 

-slippers, haardroger, kluisje, wifi , minbar, theefaciliteiten en terras met zitje. 

De suites beschikken verder over een privézwembad of een jacuzzi.

Deluxe kamer met Jacuzzi (ca.40 m², max. 2 pers.): ruime open plan woon-/

slaapkamer op hoogste punt gelegen met grote veranda met jacuzzi en 

panoramisch zeezicht.

Junior Pool Suite Zeezicht (ca. 23 m², max. 2 pers): ruime open plan woon-/

slaapkamer. Terras met ligbedden, privézwembad (15 m²) en panoramisch 

zeezicht.

Executive Pool Suite Zeezicht (ca. 40 m², max. 2 pers.): ruime open plan woon-/

slaapkamer. Terras met ligbedden, privézwembad (15 m²) en panoramisch 

zeezicht.

Honeymoon Pool Suite Zeezicht (ca. 42- 45 m², max. 2 pers): zeer unieke 

suite met en suite badkamer, comfortabale woonkamer, ruim terras met 

privézwembad, ligbedden en adembenemend zicht op zee.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van 

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

de luchthaven.

Kamertype  mei jun aug okt

Deluxe kamer met Jacuzzi  1409 1472 2475 1427 

Junior Pool Suite Zeezicht  1566 1629 2814 1584

Executive Pool Suite Zeezicht  1926 1989 3483 1944

Honeymoon Pool Suite Zeezicht  2461 2423 4000 2378

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Megali Ammos  Mykonos  GRIEKENLAND

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/mykonos-earth/mykonos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Mykonos-Earth-Suites
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GRIEKENLAND  Mykonos  Agios Ioannis

KATIKIES MYKONOS
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

� � � � �  

Het trendy en bohémien Katikies Mykonos ligt genesteld in een prachtige 

omgeving boven het zonovergoten strand van Agios Ioannis. Dit uitzonderlijke 

boutiquehotel, lid van de Katikies Hotel Groep, maar ook een van de Leading 

Hotels of the World, is als een amfitheater gebouwd in de karakteristieke stijl 

van de Cycladen.  Mykonos-stad ligt op ca. 4 km en de luchthaven van Mykonos 

op ca. 5 km afstand.

FACILITEITEN
De intieme lobby met receptie en zitjes is in Mykonische stijl gebouwd. De trendy 

boetiek van het hotel heeft de laatste designs van Griekse en internationale 

ontwerpers. De twee in elkaar overlopende infinitypools bieden direct uitzicht 

op zee en zijn omringd door houten ligbedden, gazebo’s en loungebedden. Een 

DJ verzorgt muziek terwijl u geniet van de Griekse zon. Houd uw conditie op peil 

in de moderne fitnessruimte, die is uitgerust met de nieuwste apparaten. 

Trakteer uzelf op een schoonheidsbehandeling of massage in de exotische 

A.Spa, waar een uitgebreid programma aangeboden wordt met gebruik van 

Ligne St.Barth Spa-artikelen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Geniet in het Seltz Champagne Bar 

& Restaurant van een bijzondere selectie uitzonderlijke mediterrane wijnen, 

terwijl u zich laat betoveren door de karmozijnkleurige zonsondergang. Het 

menu in het Mikrasia Restaurant is geïnspireerd op de multiculturele keuken van 

Smyrna. Het bevat authentieke recepten met een hedendaagse, luxe twist. De 

achtergondmuziek, vaak live, laat u extra genieten. Ontspan in de Katikies Pool 

Bar & Restaurant terwijl u geniet van verse smoothies, verfrissende aperitieven 

in combinatie met een selectie van hors d’oeuvres. 24-uurs roomservice

ACCOMMODATIE
Het hotel heeft 36 sfeervolle kamers en suites, alle voorzien van airconditioning, 

wifi, kluisje, satelliet-tv, Bose Soundlink bluetooth speaker, minibar en 

Nespresso-apparaat. Badkamer met bad/douche, haardroger en badjassen & 

slippers. Butlerservice op aanvraag.

Superior Kamer met jacuzzi (ca. 25m², max. 2 pers.): kamer met tweepersoons-

bed, badkamer met bad. Gemeubileerd balkon met jacuzzi en (zij)zeezicht.

Junior Suite met jacuzzi (ca. 35 m², max. 2 pers): open plan suite met twee-

persoonsbed, zitje en badkamer met bad. Gemeubileerd balkon met  jacuzzi en 

(zij)zeezicht. 

Senior Suite met jacuzzi (ca. 40 m², max. 3 pers.): ruime open plan woon-/

slaapkamer, badkamer met bad. Balkon met tuinmeubelen en jacuzzi met (zij-)

zeezicht. 

Superior Suite met plungepool (ca. 40 m², max. 3 pers): ruime open plan woon-/

slaapkamer, Badkamer met bad, terras met ligbedden en plungepool met (zij)

zeezicht. 

Honeymoon Suite met plungepool (ca. 50 m², max. 3 pers): zeer ruime open plan 

woon-/slaapkamer, ruime badkamer met bad, groot terras met tuinmeubelen, 

ligbedden en plungepool met zeezicht. 

Katikies Suite met plungepool (ca. 55 m², max. 3 pers): zeer ruime open plan 

woon-/slaapkamer, ruime badkamer met bad, groot terras met designer 

tuinmeubelen,  ligstoelen en plungepool met zeezicht. 

Master Suite met plungepool (ca. 65 m², max. 3 pers): zeer ruime open plan 

woon-/slaapkamer, ruime badkamer met jacuzzi bad, groot terras met designer 

tuinmeubelen, ligstoelen en plungepool met zeezicht. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Superior Kamer met jacuzzi 1971 2465 2764 1928

Senior Suite met jacuzzi 2175 2698 3062 2190

Superior Suite met plungepool 2476 2843 3273 2493

Katikies Suite met plungepool 2313 2796 4425 2326

Combinatiekorting: 10% indien u een combinatie met Katikies op Santorini boekt.

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 28/02/22.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/katikies-mykonos/mykonos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Katikies-Mykonos
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Agia Anna  Mykonos  GRIEKENLAND

THE WILD HOTEL BY INTERNI
BOUTIQUE | WELLNESS

� � � � �   

Tweepersoonskamer Zeezicht

Het beste van hotel The WILD is de locatie. Gelegen op een punt van het eiland dat 

ruig en puur is gebleven en uitkijkt over een piepklein dorp aan het strand dat ooit 

door de lokale bevolking ‘de wilde dieren’ werd genoemd omdat het jarenlang 

bewoond werd door de meest woeste en dappere vissers van Mykonos. Nu een 

rustige, pittoreske haven die aan het licht brengt hoe Mykonos er vroeger uitzag, 

simpel, ruig, mooi en wild. De eigenaren van The WILD wilden deze authenticiteit 

en de moderne uitstraling van Mykonos samenvoegen in een concept. In The 

WILD is dat prima gelukt. Luxe, authenticiteit en professionaliteit gecombineerd 

met vriendelijkheid en stijl. The WILD is perfect voor de eclectische reiziger. 

Mykonos-stad ligt op ca. 13 km van het hotel en de Internationale luchthaven 

ligt op ca. 11 km afstand.

FACILITEITEN
In de intieme lobby bevindt zich de receptie. Op het prachtige privéstrand met 

stijlvolle ligbedden, biedt het hotel zijn gasten een echte Cycladische ervaring. 

Het zwembad met uitzicht op de Egeïsche zee is ideaal voor diegenen die willen 

ontspannen en ontstressen met cocktails, versgeperste sappen of uitstekende 

koffie. In de buiten gym met moderne apparatuur en Spa met  plungepool 

worden diverse massages en behandelingen aangeboden.   De verzorging is op 

basis van logies en ontbijt, De Taverna omarmt de slow food-filosofie en hier 

draait alles om heerlijk Grieks eten, lokale produkten en verse ingrediënten 

die langzaam worden gekookt met traditionele technieken. De chef-kok Maro 

Diakatou wordt beschouwd als de goeroe  van de Griekse gastronomie. 

ACCOMMODATIE
Het geheim van ontspanning schuilt in de details. Elke van 39 suites en villas 

in The WILD is een meesterwerk van design. De vloeren zijn handgemaakt, 

de lakens van linnen  en alle kamers, suiotes en villa’s zijn ingericht met 

design meubelen en beschikken over airconditioning, kluisje, minibar. 

Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 21-25 m², max. 2 volw.): ruime open plan 

kamer geheel in Cycladenstijl ingericht, met kingsizebed of twin bedden, 

badkamer met douche, badslippers, balkon met zitje en zeezicht.

Suite met privé patio Tuinzicht (ca. 55 m², max. 3 volw.): ruime open plan 

suite geheel in Cycladenstijl  ingericht met kingsizebed en zitje, badkamer met 

douche, badslippers, privé patio met tuinmeubels en zeezicht.

Junior Suite Zeezicht (ca. 26-30 m², max. 3 volw.): ruime open plan suite geheel 

in Cycladenstijl  ingericht met kingsizebed en zitje, badkamer met douche, 

badslippers. Balkon met zitje en ligbedden met zeezicht. 

Superior Suite Zeezicht (ca. 29-35 m², max. 3 volw.): ruime open plan suite 

geheel in Cycladenstijl  ingericht met kingsizebed en sofa bed, badkamer met 

douche, badslippers. Balkon met zitje en ligbedden met zeezicht.

Pool Signature Suite Zeezicht (ca. 30-35 m², max. 3 volw.): ruime open plan 

suite geheel in Cycladenstijl  ingericht met kingsizebed en zitje, badkamer met 

douche, badslippers. Terras met plungepool, zitje en lounge sofa met zeezicht.

Unique Suite 2 slaapkamers en Zeezicht (ca. 75 m², max. 5 volw.): ruime open 

plan suite met twee slaapkamers en en suite badkamers, terras met zitje 

ligbedden en een badkuip met zeezicht.

The Wild Pool Villa - twee slaapkamers (ca. 75 m², max. 4 volw.): ruime open 

plan villa met twee slaapkamers en en suite badkamers met douche. Terras met 

plungepool, tuinmeubelen, ligbedden met zeezicht.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Zeezicht 1533 1929 1460 1450

Suite met privé patio Tuinzicht 1765 2316 3298 1682

Pool Signature Suite Zeezicht 2354 3845 5708 2271

Unique Suite 2 slaapkamers en Zeezicht (o.b.v. 4v pers.) 1995 2529 4018 1912

The Wild Pool Villa - twee slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 2192 2975 4446 2109

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 31/03/22 en 10% indien geboekt van 01/04/22 en 

30/04/22.

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/the-wild-hotel-by-interni/mykonos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=THE-WILD-HOTEL-by-Interni
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GRIEKENLAND  Mykonos  Platis Gialos

MYCONIAN AMBASSADOR
BOUTIQUE | CULINAIR | DESIGN

� � � � �

White Bliss

Thalassa Suite

Uitkijkend op het Platis ialos strand en het blauwe water van de Egeïsche Zee 

en gelegen op loopafstand van nog drie beroemde zandstranden behoort dit 

vijfsterrenhotel tot de top van het eiland Mykonos. Traditionele architectuur, 

moderne materialen en hedendaags design komen hier op een ultieme manier 

samen. Het lidmaatschap van de prestigieuze Relais & Chateaux groep staat 

garant voor een unieke culinaire ervaring. De chique Thalasso Spa maakt dit 

stijlvolle hotel compleet. Zowel de luchthaven als Mykonos-stad liggen op ca. 

10 minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie lobby met receptie en lounge versierd met kleurrijke kunstwerken. 

Groot zoutwaterzwembad met zonneterras, ligbedden en parasols. Het fraaie 

strand van Platis ialos ligt op ca. 100 m. De Myconian Thalasso Spa biedt een 

grote keus aan schoonheidsbehandelingen en massages. De Spa beschikt 

over een stoombad, thalassotherapiebaden en een fitnessruimte met moderne 

apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Apollon is het all day dining restaurant 

& bar bij het zwembad en ‘s ochtends wordt hier tevens het ontbijt geserveerd 

in buffetvorm. Gedurende de dag kunt u er terecht voor koele drankjes, koffie, 

snacks of een lichte lunch. In de avond is Apollon een gourmetrestaurant waar 

de nadruk ligt op lichte, gastronomische gerechten bereid met verse lokale 

ingrediënten. Het is zeker aanbevelingswaardig om tijdens uw verblijf een keer 

het ‘chef’s tasting menu’ te proberen. De sommelier kan u assisteren bij het 

selecteren van de wijnen die uw maaltijd goed vergezellen. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 70 kamers en suites zijn zeer stijlvol ingericht waarbij wit de basistint vormt. 

Ze beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar, 

Nespresso-apparaat en kluisje. Badkamer met ligbad of douche. Balkon of 

terras.

Sea Breeze Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): kamer met balkon en zijzeezicht.

True Blue Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): kamer met balkon en zeezicht. Ook 

boekbaar met jacuzzi op het balkon.

True Blue Pool Kamer (ca. 28 m², max. 2 pers.): kamer met privézwembad en 

zeezicht.

White Bliss Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): ruime kamer met zitje, balkon en 

zeezicht. Ook boekbaar met jacuzzi op het balkon.

Thalassa Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

zitje, schrijftafel en balkon. Ook boekbaar met gedeeld zwembad of balkon met 

jacuzzi.

Thalassa Pool Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): Thalassa Suite met privézwembad.

Azure Suite met jacuzzi (ca. 45 m², max. 3 pers) : kingsizebed of twinbed, 

badkamer met douche en vrijstaand bad. Zithoek met sofabed. Terras met 

jacuzzi en zeezicht.

Passion Suite met jacuzzi (ca. 45 m², max. 2 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met natuurlijke stenen muren. Badkamer met douche. Terras met jacuzzi.

Villa - 2 slaapkamers (ca. 120 m², max. 5 pers.): woonkamer met eettafel en

zithoek, 2 slaapkamers, 2 badkamers, keuken, outdoor living, terras met lig-

bedden en privézwembad. Ook te boeken met 3, 4 of 8 slaapkamers (max.

11 pers.).

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Sea Breeze Kamer 955 1828 1864 1063

True Blue Pool Kamer 2064 2918 2954 2172

Thalassa Pool Suite 1907 2873 2909 2015

Villa  - 2 slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 2177 3627 3669 2291

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 30/04/22. Geldt niet voor de villa’s.

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

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

brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/myconian-ambassador/mykonos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Myconian-Ambassador
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White Bliss

Thalassa Suite

Elia  Mykonos  GRIEKENLAND

MYCONIAN UTOPIA
DESIGN | WELLNESS

� � � � �

Het Myconian Utopia laat traditionele architectuur, moderne materialen en 

hedendaagse kunstwerken samenkomen in een intiem resort. Stuk voor 

stuk beschikken de kamers en villa’s over een adembenemend uitzicht op de 

Egeïsche Zee en de eindeloze horizon. Het lidmaatschap van de prestigieuze 

Relais & Chateaux groep staat garant voor een unieke culinaire ervaring. Het 

fraaie strand van Elia ligt op ca. 300 m van het hotel. Het centrum van Mykonos-

stad ligt op ca. 30 minuten en de luchthaven ligt op ca. 20 minuten rijden. Door 

de hoogteverschillen in het resort is het minder geschikt voor gasten die slecht 

ter been zijn.

FACILITEITEN
Lobby  met  receptie  en lounge gedecoreerd met kunstwerken. Grote  

infinitypool  omringd door een terras met ligbedden en parasols en met 

uitzicht op zee. Op het strand heeft het resort voor haar gasten eigen 

ligbedden, parasols en beachservice. De Sanctuary Spa biedt een grote 

keus aan schoonheidsbehandelingen en massages. Daarnaast beschikt de 

Spa over een stoombad, thalassotherapiebaden en een fitnessruimte met 

moderne apparatuur. De verzorging is op basis van logies/ontbijt, halfpension 

is mogelijk. Het Pavilion restaurant is geopend voor ontbijt, lunch en diner 

en serveert Griekse en internationale specialiteiten. De nadruk ligt op lichte, 

gastronomische gerechten, vergezeld door zorgvuldig geselecteerde wijnen. U 

kunt ook lunchen of dineren in een van de restaurants van de zusterhotels uit 

de Myconian Collection hotelgroep die alle nabij gelegen zijn, zoals het Japanse 

restaurant Sishu met unieke sushigerechten en Avaton restaurant dat bekend 

staat vanwege haar mediterrane keuken. Het hotel heeft 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 35 kamers en villa’s zijn stijlvol ingericht en beschikken over airconditioning, 

flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar en kluisje. Badkamer met bad of 

douche. Balkon of terras met zitje en zeezicht.

Signature Retreat (ca. 28 m², max. 2 pers.): fraaie kamer met balkon en zeezicht. 

Ook boekbaar met terras met plungepool.

Heavenly Retreat (ca. 35 m², max. 3 pers.): ruime kamer met sofa en balkon. 

Tevens boekbaar met jacuzzi op het balkon.

Majestic Retreat (ca. 45 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

sofa en balkon. Tevens boekbaar met jacuzzi op het balkon of met terras met 

privézwembad.

Heavenly Villa - 2 slaapkamers (ca. 100 m², max. 4 pers.): geschakelde villa met 

twee slaapkamers met en suite badkamer, aparte woonkamer met eettafel en 

open keuken. Ruim terras met zitje, ligbedden en privézwembad.

Grand Majestic Jacuzzi Retreat (ca. 55 m², max. 3 pers.) ruime open plan woon-/

slaapkamer met zeezicht en balkon met jacuzzi.

Grand Majestic Pool Retreat (ca. 55 m², max. 3 pers.) open woon-/slaapkamer 

met zeezicht en balkon met terras met privézwembad.

Grand Majestic Villa - 2 slaapkamers (ca. 135 m², max. 5 pers.): geschakelde 

villa met twee slaapkamers met en suite badkamer, aparte woonkamer met sofa, 

eettafel en open keuken. Ruim terras met zitje, ligbedden en privézwembad. Ook 

boekbaar met 5 slaapkamers (ca. 270 m², max. 13 pers.).

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype mei jun aug okt

Signature Retreat 1443 2375 2046 1374

Heavenly Villa 1950 2256 2652 1840

Majestic Retreat 1923 2215 2516 1796

Grand Majestic Pool Retreat 3566 4046 4671 3409

Grand Majestic Villa 2 slaapkamers  (o.b.v. 4 pers.)  3533 4188 5200 3358

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/03/22.

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

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

brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/myconian-utopia-resort/mykonos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Myconian-Utopia-Resort
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PATMOS & KOS

De Dodecanesos telt 12 eilanden, alle verschillend qua sfeer en uitstraling. Kos & Patmos liggen vlakbij Turkije en bij helder weer ziet u overal 

de kustlijn. De combinatie van cultuur, mooie stranden en stralende zon maakt van Kos en/of Patmos een prima vakantiekeuze.

& Spa, een geraffineerd kleinschalig adults only 

hotel, waar luxe en service prettig samensmelten. 

Direct hiernaast ligt Lango Design Hotel & Spa, een 

fraai nieuw boutiquehotel.

AUTOHUUR

De hotels op Kos & Patmos bieden wij inclusief 

privétransfers aan. In plaats hiervan kunt u ook 

kiezen voor een huurauto of voor een aantal dagen 

een auto te huren en deze bij uw hotel te laten 

bezorgen. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP KOS HEEFT VOORAL IKOS ARIA ONS HART 

GESTOLEN. KIJK OP PAGINA 164-165.

Op ca. 2,5 uur varen van Kos ligt het eilandje Patmos, 

de verborgen parel van Griekenland. Bekend van 

een dagexcursie vanuit Samos of Kos, maar voor 

een vakantie nog redelijk onbekend.

Toch is Patmos jaren geleden reeds ontdekt door 

vele wereldsterren, die hier een villa kochten en 

heerlijk vakantie konden vieren in een omgeving 

van anonimiteit. 

Bij aankomst op het eiland in het havenplaatsje 

Skala, proeft u direct de bijzondere sfeer en als u 

door de smalle straatjes achter de havenfaçade 

wandelt, ziet u aparte, leuke winkeltjes van Griekse 

designers en kunstenaars. 

Maar ook culinair is Patmos een verrassing, 

exclusieve restaurants als Benetos en Pleiadis 

maken dat duidelijk, bekende chef-koks zwaaien 

hier de scepter en creëren moderne gerechten 

gestoeld op eeuwenoude Griekse recepten. 

Een must see is natuurlijk Chora, een pittoresk 

witgepleisterd stadje met het Johannieterklooster, 

geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

Onze selectie op Patmos is het Patmos Aktis Suites 

& Spa, heerlijk gelegen aan de baai van Grikos.

Kos ligt in het zuidoosten van de Egeïsche Zee en 

wordt omringd door de eilanden Kalymnos, Nisyros 

en Pserimos. Het is het derde grootste Dodecanes 

eiland na Rhodos en Karpathos. Kos is relatief vlak 

en heeft alleen in het midden van het eiland een 

845 m hoge berg. Door de vlakke kustlijn wordt Kos 

ook wel het fietseiland van Griekenland genoemd.  

Kos-stad is de hoofdstad en kent een rijke historie 

hetgeen nog te zien is in het oude stadsdeel, met 

veel winkeltjes en terrasjes. 

Kos is ook het eiland van Hippocrates, bekend van 

de ‘eed’, die hedentendage nog altijd door artsen 

afgelegd wordt. Het Asklepion, genoemd naar de 

Griekse God van de geneeskunde is nog altijd een 

van de bekendste bezienswaardigheden van Kos. 

Aan het fraaie strand van Kefalos in het zuiden 

kozen we voor Ikos Aria, met het geweldige ‘Infinite 

All Inclusive Lifestyle’ concept. 

Aan de kust van Mastichari selecteerden we het 

Neptune Hotels Resort & Spa, ideaal voor een 

actieve familievakantie. Net buiten Kos-stad, in de 

wijk Lambi kozen we voor Aqua Blu Boutique Hotel 

Patmos

Kalymnos

Leros

Nisyros

Kefalos

Kardamena

Kos-Stad
Mastihari

Ikos Aria

Aqua Blu

Patmos Aktis

Lango
Kos & Patmos Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in C 11 12 13 16 22 26 29 29 25 20 16 13

Watertemperatuur in C 14 13 14 16 18 21 24 24 22 21 17 15

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

Dagen met enige neerslag 9 6 6 4 3 2 0 0 1 4 6 8

    Grikos, Patmos



163 - SILVERJET VAKANTIES

 Grikos| Patmos | GRIEKENLAND

PATMOS AKTIS SUITES & SPA
FAMILY | WELLNESS

� � � � �  

Maisonette met privézwembad

U vliegt naar Kos en neemt dan de catamaran van Kos haven naar Patmos. Bij 

aankomst heeft u een korte transfer vanaf de haven naar Patmos Aktis Suites 

& Spa. Een luxe kleinschalig boutique hotel met een bijzondere ambiance. 

Vanaf het terras heeft u een schitterend uitzicht op de baai van Grikos en het 

eilandje Tragonisi. Het strand voor de deur nodigt uit om plaats te nemen op de 

ligbedden en te genieten van een heerlijk drankje. In Patmos Aktis Suites & Spa 

gaan de lokale eiland sfeer en totale ontspanning hand in hand. De natuurlijke 

materialen gegoten in een strak design en opvallende kunstwerken geven het 

Hotel een trendy uitstraling. De haven van Skala en het pittoreske stadje Chora 

liggen op ca. 4 km.

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie, bar met terras, zwembad met ligbedden, parasols 

en poolbar. Er is wifi in het hele hotel. Het privéstrand voor de deur heeft 

ligbedden, parasols en beachbar service. In de Anasa Wellness & Spa is een 

binnenbad, hydromassage, sauna, stoombad, fitnessruimte en vele massage- 

en schoonheidsbehandelingen. 

De verzorging in het hotel is op basis van logies/ontbijt. U heeft de keuze uit de 

volgende restaurants; Apocalypsis serveert ’s ochtends het ontbijt, waar Griekse 

producten centraal staan. ’s Avonds is Apocalypsis een stijlvol restaurant met 

veel witte elementen, kaarsen en glas die samen een bijzondere atmosfeer 

creëren.  Het is alsof u dineert bij vrienden thuis en chef-kok Christos eraxoudis 

tovert bijzondere eilandgerechten. Pefsis taverne grenst direct aan het strand 

en heeft de uitstraling van een authentieke Griekse taverne met geblokte 

tafellakens en traditionele stoelen. Hier kunt u overheerlijke verse visgerechten 

proeven met op de achtergrond originele Griekse muziek. Pefsis is geopend voor 

lunch en diner. De Theion bar serveert heerlijke koffie en verandert ‘s avonds in 

een cocktailbar. Het hotel heeft 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 56 kamers en suites zijn luxe en comfortabel ingericht met een moderne 

designinrichting en voorzien van parketvloer, hoofdkussenmenu, wifi, 

minibar, Nespresso-apparaat, flatscreen-tv en kluisje. Badkamer met bad of 

regendouche, badjassen, slippers en haardroger. Balkon met zitje. 

Deluxe Kamer (ca. 31 m², max. 3 pers.): comfortabel en met uitzicht op het 

zwembad of de tuin. 

Suite met privézwembad (ca. 41 m², max. 3 pers.): ruimer en met een zithoek, 

een terras met zitje, ligbedden en een privézwembad. 

Aegean Suite (ca. 41 m², max. 3 pers.): woonkamer met slaapbank en een aparte 

slaapkamer. Uitzicht over de Egeïsche Zee. 

Maisonette met privézwembad – 1 slaapkamer (ca. 72 m², max. 3 pers.): 2 

verdiepingen met een woonkamer met slaapbank, badkamer met bad of douche 

en op de eerste etage een aparte slaapkamer en tweede badkamer met bad of 

douche. Terras met zitje, ligbedden en een privézwembad. 

Maisonette met privézwembad - 2 slaapkamers (ca. 92 m², max. 6 pers.): 

woonkamer met slaapbank, een badkamer met bad of douche en op de eerste 

etage een tweede badkamer met bad of douche en 2 slaapkamers. Terras met 

zitje, ligbedden en een privézwembad. 

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

en naar Kos, luchthavenbelasting, Executive Lounge, ferry en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype   jun aug sep

Deluxe Kamer   940 1636 925

Suite met privézwembad   1150 2315 1135

Aegean Suite   1262 2567 1247

Maisonette met privézwembad - 1 slaapkmr   1108 2252 1093

Maisonette met privézwembad - 2 slaapkmrs (o.b.v. 4 pers.)   892 1609  877

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

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/patmos-aktis-suites-spa/patmos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Patmos-Aktis-Suites-Spa
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IKOS ARIA
ACTIVE | FAMILY | ALL INCLUSIVE

� � � � �   

Deluxe Bungalow Suite privézwembad

De befaamde Ikos keten opende medio mei 2019 zijn deuren in de Dodekanesos 

op het eiland Kos in de Egeïsche Zee. Ikos Aria ligt in Kefalos in het zuidwesten 

van Kos, op een uitgestrekt groen terrein van 47 ha. De Ikos keten weet Griekse 

gastvrijheid te combineren met het intussen bekende ‘Infinite Lifestyle’ all 

-inclusive concept. Ikos brengt een nieuwe vakantie-ervaring naar Kos, waar 

elegantie en kwaliteit hand in hand gaan. Het all-inclusive concept is afwisselend; 

u heeft de keuze uit een hoofdrestaurant en 7 à la carte restaurants. Mochten 

uw smaakpapillen te veel verwend zijn, dan kunt u dagelijks deelnemen aan de 

vele sportieve activiteiten zoals tennis, beachvolley of aqua aerobics. Ook de 

allerkleinsten zullen zich prima vermaken in Ikos Aria, want wat is leuker dan 

nieuwe vriendjes ontmoeten in de miniclubs. Het centrum van Kefalos ligt op ca. 

4 km, Kos-stad op ca. 40 km en de luchthaven op ca. 20 km afstand. 

FACILITEITEN
Ikos Aria bestaat uit een hoofdgebouw met kamers en suites, een laagbouw 

gedeelte met bungalows en een exclusief gedeelte met Deluxe Suites. Het hotel 

heeft een elegante ontvangstruimte en overal wifi. In de tuinen zijn 3 royale 

zwembaden waarvan een adults only zwembad, een apart zwembad voor de 

Deluxe Collection gasten, 2 kinderbaden, zonneterrassen, ligbedden, parasols en 

badhanddoekservice. Vanuit de tuin loopt u zo het heerlijke zandstrand van het 

hotel op, het 850 m lange strand is gereserveerd voor hotelgasten en beschikt 

over gratis ligbedden en parasols. Drankjes en snacks worden geserveerd vanuit 

de beach-snackbar. De Ikos Spa beschikt over een fitnessruimte, binnenbad (v.a. 

16 jaar), stoomcabine, sauna, kapper, nagelstudio en u geniet er van diverse 

massage- en schoonheidsbehandelingen. 

Culinair gezien biedt Ikos Aria u buffetrestaurant Flavors voor ontbijt, lunch en 

diner. Er zijn 7 à la carte restaurants, waar speciale menu’s zijn samengesteld door 

Michelin-chefs. Fresco is het all day Italiaanse à la carte specialiteitenrestaurant 

voor ontbijt, lunch en diner. Anaya serveert exquise Aziatische fusion cuisine. 

Wilt u de Griekse keuken ontdekken, probeer dan restaurant Ouzo, voor ontbijt, 

lunch en diner. De naam doet al vermoeden dat restaurant Provence Franse 

specialiteiten serveert tijdens het diner. Oliva is ideaal voor een typisch Spaans 

diner. Restaurant Kos is gespecialiseerd in de lokale keuken en geopend voor 

ontbijt, lunch en diner. Voor de mediterrane keuken kunt u bij restaurant 

Seasons diverse pure smaken proeven tijdens ontbijt, lunch en diner. Ikos Aria 

heeft ook een Cava met meer dan 300 Griekse en internationale wijnlabels. De 

sommelier adviseert u graag in de 7 à la carte restaurants. Maar dat is nog niet 

alles, kent u de Ikos Dine out service? Ikos heeft een aantal lokale restaurants 

geselecteerd waar u als hotelgast (reservering verplicht) traditioneel Griekse 

gerechten kunt proeven. Het hotel heeft 9 verschillende bars in de lobby, bij 

het zwembad en het strand. Overdag en ’s avonds organiseert het hotel 

diverse sportieve activiteiten en avondentertainment. Zo zijn er in Ikos Aria 4 

tennisbanen, yogalessen, mountainbikes, tafeltennis, reuzen schaken en diverse 

watersporten op het strand (sommige tegen betaling). Voor de kinderen is er 

een cr che (4 maanden-4 jaar) tegen betaling, een miniclub (4-12 jaar) en een 

teenclub (13-17 jaar). Er zijn speciale kindermenu’s in de restaurants en op het 

strand is er speciale kinderoppas (30 minuten gratis) voor kleintjes tussen 4 en 

12 jaar. Er is 24-uurs roomservice in het hotel.

ACCOMMODATIE
Alle 374 kamers en suites zijn comfortabel ingericht, liggen verspreid over 20 ha en 

zijn voorzien van alle faciliteiten om van een luxueus en relaxed verblijf te genieten; 

airconditioning, wifi, smart-tv met online apps, dvd/cd-speler, Nespresso-

apparaat, dagelijks aangevulde minibar en kluisje. Badkamer met regendouche, 

badjassen, slippers en haardroger. Gasten die in de Deluxe Suites of in de Deluxe 

Bungalow Suites verblijven kunnen gebruik maken van de speciale premium 

services zoals het Deluxe Collection zwembad en een speciaal gereserveerd 

gedeelte op het strand, Ikos Deluxe Collection Managers, exclusieve check-in/

out, hoofdkussenmenu, een fles Taittinger champagne en een gratis massage. 

Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): met balkon en land- of zeezicht.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 3 volw.  1 kind): heeft zij- of zeezicht.

Junior Suite (ca. 40 m², max. 3 volw.  1 kind.): kamer met zitgedeelte en balkon 

met zeezicht. Ook te boeken als Junior Suite Privétuin, met tuin- of zeezicht. 

Suite –1 slaapkamer (ca. 58 m², max. 3 volw.  2 kind.): suite met een woonkamer 

en aparte slaapkamer. Privétuin met zeezicht.

Deluxe Junior Suite Privétuin (ca. 50 m², max. 3 volw.  1 kind.): ruime woon-/

slaapkamer met een privétuin en zwembad- of zeezicht. 

Deluxe Bungalow Suite - 1 slaapkamer (ca. 77 m²,   max. 3 volw.  2 kind.): 

suite met woonkamer en aparte slaapkamer. Balkon en zeezicht. 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/ikos-aria/kos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Ikos-Aria
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Ook te boeken als Deluxe Bungalow Suite Privézwembad -1 slaapkamer met 

terras, privézwembad en zeezicht.

Deluxe Bungalo  Suite Strandzijde -1 slaapkamer (ca. 50-60 m², max. 3 volw. 

 2 kind.): als Deluxe Bungalow Suite maar met tuin, gelegen aan strandzijde.  

Deluxe Bungalow Suite Privézwembad - 2 slaapkamers (ca. 107 m², max. 3 

volw.  3 kind.): ideaal voor families, met woonkamer en 2 aparte slaapkamers, 

terras met privézwembad, 2 ligbedden en zeezicht. De badkamers in deze suite 

hebben naast een aparte regendouche ook een bad. 

Deluxe Bungalo  Suite Strandzijde - 2 slaapkamers (ca. 80-90 m², max. 3 volw. 

 3 kind.): woonkamer met 2 aparte slaapkamers, privétuin en directe toegang 

tot het strand. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Tweepersoonskamer Landzicht 1445 1846 2884 1194

Superior Kamer Zijzeezicht 1478 1906 2337 1218

Junior Suite Zeezicht      1828 2645 3316 1872

Deluxe Junior Suite Privétuin    2329 2555 3638 1802           

Deluxe Bungalow Suite Privézwembad  - 1 slaapkmr  2850 4220 5650 2100  

Deluxe Bungalow Suite Strand - 2 slaapkmrs (obv 4pers) 2450 3799 4970 1797

Extra: 1 dag Mini Cooper autohuur (excl. brandstof) per kamer per verblijf.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 15/10/22 t/m 29/10/22, 15% bij verblijf van 28/04/22 

t/m 18/05/22 en van 28/09/22 t/m 14/10/22, 10% bij verblijf van 19/05/22 t/m 23/06/22 en van 

05/09/22 t/m 27/09/22  en 5% bij verblijf van 24/06/22 t/m 04/09/22 indien geboekt voor 28/02/22.

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

bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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LANGO DESIGN HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

� � � � �   

Superior Suite met privézwembad

Dit design adults only (vanaf 16 jaar) hotel is in moderne, strakke stijl gebouwd 

en met veel zorg door de designers ingericht. De decoratie is een mix van 

natuurlijke materialen en ultramoderne faciliteiten. Lango Design Hotel & Spa 

ligt, gescheiden door een weg, aan het kilometerslange zandstrand van Lambi 

en heeft een betoverend uitzicht over de Egeïsche Zee. Kos-stad ligt op 2,5 km, 

de luchthaven van Kos op ca. 22 km afstand. 

FACILITEITEN
Bij binnenkomst in de lobby wordt u onmiddellijk verrast door het prachtige 

design van de receptie, boetiek en loungebar en een brede veranda met 

spectaculair uitzicht over zee. De spil van het hotel is het 284 m² grote zwembad, 

met twee jacuzzi’s, comfortabele loungebedden en gazebo´s onder de ruisende 

palmbomen. 

De uitgebreide Kocoon Spa biedt een verwarmd zwembad, massageruimtes, 

ontspanningsruimtes, hamam en sauna. Kies voor een revitaliserende massage, 

een hydraterende gezichtsbehandeling of een stimulerende lichaamstherapie. 

Er zijn ook speciale behandelingen voor mannen. U kunt uw conditie op peil 

houden in de fitnessruimte met moderne apparatuur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Voor overige maaltijden kunt u 

kiezen  voor het KOAN, het ‘fine dining’ à la carte restaurant met mediterrane 

specialiteiten vergezeld door de beste Griekse of internationale wijnen. Dit alles 

geserveerd in een ontspannen ambiance naast het zwembad of binnen in de 

sfeervolle ruimte. Uw favoriete koffie, drankje of cocktail, alsook snacks en 

lichte maaltijden worden geserveerd bij de Pool Bar. In de sfeervolle All Day Bar 

by KOAN serveert men gedurende de dag koffie, thee, verse vruchtensappen en 

drankjes. 

ACCOMMODATIE
Alle 54 luxe kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, wifi, kluisje, 

tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel en tweepersoonsbed (twin 

bedden op aanvraag). Ruime badkamer met inloopdouche, haardroger en 

badjassen & slippers. 

Deluxe Kamer Landzicht (ca. 27 m², max. 2 volw.): comfortabele kamer op de 

eerste of tweede etage met een tweepersoonsbed, balkon met zitje en landzicht. 

Zwembad- of zijzeezicht mogelijk.

Junior Suite Zeezicht (ca. 34 m², max. 2 volw.): ruime open plan suite op de 

eerste of tweede etage met tweepersoonbed en zithoek. Balkon met zeezicht. 

Deluxe Suite (ca. 40 m², max. 2 volw.): ruime open plan suite  met 

tweepersoonbed en zithoek, balkon of terras met zitje en loungebed.   Met 

zwembad- of zijzeezicht. Tevens te boeken op de begane grond met 

terras en gedeeld zwembad als Deluxe Suite met gedeeld zwembad.

Design Suite privézwembad (ca. 45-50 m², max. 2 volw.): elegante open plan 

suite met zithoek. Riant terras met privézwembad, loungebedden en zithoek. 

Tuinzicht of zijzeezicht.

Superior Suite privézwembad (ca. 45-50 m², max. 2 volw.): open plan suite met 

zithoek. Groot terras met zithoek, comfortabele loungebedden en privézwembad.

Master Suite (ca. 70 m², max. 2 volw.): luxueuze open plan suite met zithoek en 

groot terras met zithoek, loungebedden en jacuzzi. Zeezicht.

Premium Rooftop Suite met jacuzzi (ca. 90 m², max. 2 volw.): ruime open plan 

suite op de bovenste verdieping met woon-/slaapkamer, riant balkon met 

tuinmeubelen,  jacuzzi en zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Kamer Landzicht 1049 1244 1363 928

Junior Suite Zeezicht 1140 1423 1554 1047

Deluxe Suite gedeeld zwembad 1371 1727 1883 1286

Superior Suite privézwembad 1609 2124 2315 1517

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 23/4/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/03/22.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/lango-design-hotel-spa/kos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Lango-Design-Hotel-Spa
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AQUA BLU BOUTIQUE HOTEL & SPA
ADULTS ONLY | CULINAIR | DESIGN
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Signature Suite met privézwembad

Net buiten het drukke centrum van Kos-stad, in de wijk Lambi, ligt het 

kleinschalige Aqua Blu Boutique Hotel & Spa. In deze oase van rust, gedecoreerd 

met een designinrichting, voelt u zich direct thuis. De moderne inrichting 

gecombineerd met warme kleuren geven het hotel een bijzonder charisma. 

Vanuit het hotel bent u zo in de levendige havenstad Kos (ca. 2 km), de bushalte 

ligt op slechts 50 m, maar Kos is vooral bekend vanwege de goed aangelegde 

fietspaden en wordt niet voor niets het fietseiland van Griekenland genoemd. 

Vanuit het hotel heeft u zicht op de contouren van Turkije en de eilanden voor de 

kust, hetgeen uitnodigt om er op uit te gaan en de omgeving te ontdekken. Vanuit 

de haven vertrekken catamarans naar Turkije, Patmos, Leros en Kalymnos. Na 

afloop heerlijk luieren bij het zwembad van Aqua Blu Boutique Hotel of liever 

een frisse duik in zee op het hoteleigen strand voor de deur? Aan u de keuze. De 

luchthaven van Kos ligt op ca. 25 km afstand. 

FACILITEITEN
Het hotel heeft een mooie entree, met een strakke moderne inrichting, waar u 

welkom geheten wordt door het gastvrije team. In het hele hotel kunt u gebruik 

maken van wifi. Een mooi zwembad met zonneterras en comforabele ligbedden, 

cabanas, parasols en badhanddoekservice. Het Tamaris wellnesscenter 

van het Aqua Blu Boutique Hotel & Spa heeft een binnenbad, sauna, een 

hamam met aromatherapie en een stoombad. U kunt er diverse gezichts- en 

lichaamsbehandelingen reserveren en er is een ultramodern fitnesscentrum.   

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Culinair zal Aqua Blu u verrassen 

met exquise gerechten, dat begint al aan het ontbijt, waar u kennis maakt met 

veel lokale producten. In restaurant Cuvee hebben Michelinchef Pavlos Kyriakis 

en chef-kok Michalis Marthas unieke tongstrelende gerechten op de kaart 

gezet, de sommelier zal u graag adviseren met bijpassende wijnsuggesties. 

Veel gerechten hebben hun oorsprong in Griekenland maar met een moderne 

twist. Pool-/snackbar Sips & Bits biedt verrassende snacks, heerlijke salades 

en verkoelende drankjes. Naast de lift is een sfeervolle loungebar, waar fijne 

cocktails geserveerd worden. Er is 24-uurs roomservice in het hotel. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 53 smaakvol design ingerichte suites, voorzien van 

parketvloer, zithoek, airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, wifi, minibar, koffie- 

en theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad of douche, apart toilet, 

badjassen, slippers en haardroger. Balkon met zitje. 

Suite ijzeezicht  (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabel ingerichte suite.  

Suite Zeezicht (ca. 30 m², max. 2 pers.): deze suite heeft uitzicht op de Egeïsche 

Zee.  Er zijn ook suites met frontaal zeezicht.

Suite met Privézwembad (ca. 30 m², max. 2 pers.): deze suite heeft dezelfde 

inrichting, maar heeft een privézwembad en tweepersoonsligbed op het terras. 

Een aantal kamers heeft een jacuzzi in plaats van een bad in de badkamer. 

Signature Suite met Privézwembad (ca. 30 m², max. 2 pers.): deze kamer 

heeft dezelfde inrichting, maar tevens een terras met privézwembad en 

tweepersoonsligbed op het terras. Een aantal kamers heeft een jacuzzi in plaats 

van een bad.

Deluxe Suite (ca. 52 m², max. 2 pers.): deze suite is ruimer en heeft een royale 

zithoek met open haard. In de badkamer is een jacuzzi in plaats van een bad.

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Suite Zijzeezicht 993 1232 1500 971

Suite Zeezicht 1056 1357 1595 1034

Suite met Privézwembad 1276 1678 2042 1247

Signature Suite met Privézwembad 1378 1811 2181 1355

Deluxe Suite 1415 1874 2276 1393

Vroegboekkorting: 10% indien geboekt voor 31/03/22.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/aqua-blu-boutique-hotel-spa/kos/griekenland?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Aqua-Blu-Boutique-Hotel-Spa
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CYPRUS

Cyprus is altijd een ontmoetingsplaats tussen 

Europa, Azië en Afrika geweest met beroemde 

bezoekers als Alexander de Grote en Cleopatra. Het 

eiland toont volop sporen van haar veelbewogen en 

rijke verleden, zoals de neolithische nederzetting 

van Khirokitia, de antieke stad Kourion en het 

middeleeuwse kasteel Kolossi bij Limassol. 

Daarnaast kunt u er uitstekend golfen op de vier 

fraaie 18-holes golfbanen. Het gelijkmatige klimaat 

en de vele ontspanningsmogelijkheden zijn ideaal 

voor een heerlijke en afwisselende vakantie. In 

het voor- en naseizoen kunt op Cyprus nog altijd 

genieten van warme, zomerse temperaturen.

De belangrijkste aanvlieghaven van Cyprus, Paphos, 

ligt aan de zuidwestkust van het eiland. Deze 

badplaats is gebouwd tegen een steile rotswand 

en is zowel archeologisch als historisch een 

interessante bestemming. 

Ten noorden van Paphos zijn koningsgraven ontdekt 

uit de Egyptisch-hellenistische tijd; voor de doden 

werd in de oudheid een verblijf onder de grond 

gebouwd. 

Naast deze koningsgraven aan een zandstrand 

bevindt zich het Elysium met een door het verleden 

geïnspireerd interieur voor een onvergetelijke 

familievakantie. 

De haven met tavernes uit de Venetiaanse tijd is 

een aantrekkelijke plek voor toeristen. In Paphos 

bieden wij u het moderne designhotel Almyra en het 

adults-only Asimina Suites Hotel.

Op ongeveer 45 minuten rijden van Paphos ligt aan 

de noordwestkust op het schiereiland Akamas het 

charmante havenplaatsje Latchi. Het achterland 

wordt gevormd door glooiende heuvels en 

eeuwenoude wijngaarden. 

Een flink deel van het schiereiland is alleen 

toegankelijk met een terreinwagen. Tussen 

Latchi en het plaatsje Polis zijn er plannen om 

een natuurreservaat te stichten, aangezien met 

uitsterven bedreigde zeeschildpadden hier hun 

eieren komen leggen. 

Aan de rand hiervan, langs een stuk privéstrand, 

bieden wij u een luxe vakantie in het geweldige 

resort Anassa aan.

Een paradijs voor zonaanbidders, cultuur- en natuurliefhebbers. 

Het eiland kent een grote verscheidenheid aan landschappen: een afwisselende kuststrook met zowel 

zand- als kiezelstranden, steile rotskusten en talloze kleine en grote baaien.

Op ongeveer 20, respectievelijk 30 minuten rijden 

ten oosten van Paphos liggen de plaatsjes Kouklia 

en Pissouri. Kouklia is de mythische geboorte-

plaats van Aphrodite, de Griekse godin van de liefde. 

Het pittoreske Pissouri bestaat in feite uit twee 

delen: het eigenlijke dorp en Pissouri Beach. Beide 

delen ademen nog steeds een sterk traditioneel 

Cypriotisch karakter. Aan Pissouri Beach selec-

teerden wij het elegante en in Cypriotische stijl 

gebouwde Columbia Beach Resort.

De havenstad Limassol (aanvliegen op Larnaca 

Airport) ligt aan de zuidkust van Cyprus, aan de 

Middellandse Zee. Belangrijke inkomsten van de 

stad zijn de wijnindustrie en het toerisme. In en 

rond Limassol zijn vele bezienswaardigheden te 

bezoeken, zoals het Archeologisch Museum, de 

archeologische vindplaats Kourion en een middel-

eeuws kasteel, ooit van Richard Leeuwenhart, 

later van de Tempeliers. De omgeving van deze 

interessante stad biedt aan de oostkant een fraai 

strand waaraan het stijlvolle Parlane Resort & Spa 

en het prachtige Amara zijn gelegen. Beide resorts 

zijn zowel geschikt voor koppels als gezinnen met 

kinderen.

HOTELVOORZIENINGEN
De meeste voorzieningen in de hotels en resorts 

op Cyprus, zoals het bezoek aan de kidsclub zijn 

gratis. Het beoefenen van water- en/of landsporten 

die door de accommodatie worden aangeboden 

alsmede het gebruik van de wellnessfaciliteiten zijn 

gewoonlijk tegen betaling. Uitzonderingen hierop 

vindt u bij de beschrijvingen van de betreffende 

hotels en resorts. 

AUTOHUUR

Anassa en het Columbia Beach Resort bieden wij 

inclusief autohuur aan. Bij de overige hotels op 

Cyprus zijn privétransfers inbegrepen. In plaats 

hiervan kunt u ook kiezen voor een huurauto of voor 

een paar dagen een auto huren en deze bij uw hotel 

laten bezorgen.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP CYPRUS HEBBEN VOORAL AMARA HET ANASSA 

ONS HART GESTOLEN. BENT U NIEUWSCHIERIG? 

BEKIJK DAN PAGINA 172-173 & 175

MIDDELLANDSE
ZEE

Anassa

Almyra
Asimina

Elysium

ParklaneColumbia
Beach Resort Amara

Pissouri

Latchi

Limassol

LarnacaPaphos

NICOSIA

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

Dagtemperatuur in C 14 14 16 18 21 25 27 28 26 23 20 16

Watertemperatuur in C 16 16 17 18 20 21 23 26 27 24 21 18

Zonne-uren per dag 6 7 8 9 11 12 13 12 11 9 7 6

Dagen met enige neerslag 9 5 5 3 1 0 0 0 1 2 4 8
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PARKLANE RESORT & SPA
FAMILY I WELLNESS

� � � � �   

Lifestyle Suite Zeezicht

Het luxe Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, dat wordt omgeven door 

een fraaie tuin van 100.000 m² met altijd groene olijf-, citrus- en palmbomen 

verwelkomt haar gasten in een serene ambiance. Een ultiem en indrukwekkend 

toevluchtsoord ten oosten van de stad Limassol. Het hotel is ideaal voor zowel 

families als koppels vanwege de uitgebreide keuze aan restaurants, zwembaden, 

sportmogelijkheden en activiteiten voor zowel jong als oud. Het logo van het 

hotel, een albaster amfora, is geïnspireerd op de opgravingen van de 4.000 

jaar oude parfumfabriek in het nabijgelegen dorpje Pyrgos. De luchthaven van 

Larnaca ligt op ca. 53 km en die van Paphos op ca. 73 km afstand.

FACILITEITEN
Voor het hotel ligt een fraai driehonderd meter lang kunstmatig aangelegd 

vulkanisch zandstrand met ligbedden en parasols. Er zijn drie buitenzwembaden 

(waarvan één met zeewater) en een kinderzwembad, alle omringd door 

terrassen met ligbedden en parasols. Verder zijn er drie tennisbanen, mini-

voetbalveld, PADI duikcentrum en watersportfaciliteiten op het strand. Voor de 

jongste gasten (3-12 jaar) is er het Park Kidz: een 3.000 m² groot themapark met 

eigen zwembad met piratenschip en waterglijbaan, kasteel, buffetrestaurant 

en speeltuin. Er is tevens een babycr che (op aanvraag en tegen betaling). 

De Parkfit Pool & Gym heeft moderne fitnessapparatuur, een binnenzwembad 

en een aerobics- en pilates studio. De Kalloni Spa (3.000 m²) heeft een uniek 

thalassotherapieprogramma, twee buiten- en twee binnenzwembaden alsook 

12 behandelkamers waar u terecht kunt voor verschillende schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen en massages. U verblijft hier op basis van logies/

ontbijt. Half- en volpension zijn mogelijk. Lanes is zowel een buffet- als een à la 

carte restaurant dat geopend is voor ontbijt, lunch en diner. ’s Avonds worden 

er thema-avonden georganiseerd. Grill Room is een elegant restaurant met een 

terras voor ‘al fresco’ dining, gespecialiseerd in verfijnde grillgerechten. Islands  

is een à la carte diner openluchtrestaurant dat visgerechten en zeebanket 

op het menu heeft staan. Mathis by the Sea toont de meest delicate essentie 

van de Mediterrane keuken. Truffel- en kaviaarcreaties behoren hier tot de 

gastronomishe hoogtepunten. Il Teatro is een ‘al fresco’ restaurant en bar voor 

lunch en diner, gespecialiseerd in de Italiaanse keuken en gelegen naast het 

zwembad. Het is geopend vanaf 10.00 uur in de ochtend en serveert tevens 

verkoelende drankjes, vers fruit en ijs. Vithos Pool Bar is gelegen bij het strand 

en het zeewaterzwembad en serveert snacks, cocktails en andere verfrissende 

drankjes. The Gallery heeft een eigen sushibar. Hier kunt u tevens terecht voor 

creatieve cocktails, warme en koude dranken, gebak, snacks en live pianomuziek 

terwijl u uitkijkt over de fraaie tuin.

ACCOMMODATIE
De 274 moderne, ruime kamers en suites zijn uitgerust met airconditioning, 

meestal naar keuze met kingsizebed of twinbedden, flatscreen-tv, wifi, minibar 

en thee-/koffiezetfaciliteiten.

Superior Kamer (ca. 40 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind. t/m 12 jr.): elegante 

kamer in pasteltinten met zitje. Badkamer met bad of inloopdouche. Balkon met 

landzicht. Ook te boeken met Zeezicht (ca. 38-42 m², max. 2 volw.)

Superior Kamer Chromotherapykamer (36 m², max. 2 volw.): gelegen op de 5e 

verdieping. Badkamer met douche en chromotherapie. Balkon met zeezicht.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 44 m², max. 2 volw.  1 kind.): gelegen op de 2e 

verdieping. Ruimere kamer met 2 bedden. 3e persoon slaapt op sofabed. 

Badkamer met bad en aparte douche. Balkon met zeezicht.

Family Suite Zeezicht (ca. 72 m², max. 3 volw.  2 kind.): ideaal voor families 

op de 1e verdieping. Deze suite heeft twee slaapkamers met verbindingsdeur. 

Eén slaapkamer met kingsizebed en badkamer met bad en aparte douche. 

Met balkon en zeezicht. De tweede kamer bestaat uit een woonkamer met 

zitgedeelte (3 individuele sofabedden), een kleine slaapkamer met twinbed en 

een aparte badkamer met bad/douche.

Panoramic Junior Suite (ca. 74-81 m², max. 2 volw.  1 kind): gelegen op de 4e 

en 5e verdiepeing. Suite met aparte woonkamer. Slaapkamer met kingsizebed. 

Badkamer met douche. Balkon met zeezicht.

Panoramic Suite (ca. 93 m², max. 2 pers.): ruimere suite op de 2e en 3e 

verdieping. Met woon- en aparte slaapkamer. Badkamer met douche en apart 

bad. Balkon met zeezicht.

Lifestyle Suite (ca. 80 m², max. 2 volw.): adults only suite met woon- en aparte 

slaapkamer. Balkon met zeezicht. Ook boekbaar met plungepool op het terras.

The Business Suite (ca. 82 m², max. 2 volw.): elegante suite op de 5e verdiepeing 

met slaapkamer met kingsizebed en woonkamer met zitgedeelte en schrijftafel. 

Badkamer met douche en gastentoilet. Balkon met zeezicht.

Amphora Suite met plungepool (ca. 214 m², max. 2 volw.): exclusieve suite op 

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/parklane-a-luxury-collection-resort-spa/limassol/cyprus?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Parklane-a-Luxury-Collection-Resort-Spa
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Kidsclub

Park Villa - 1 slaapkamer 

de 5e verdieping met moderne woonkamer met eettafel, zitgedeelte en apart 

gastentoilet. Slaapkamer met kingsizebed en walk-in closet. Badkamer met bad 

en aparte douche. Groot balkon met ligbedden, sauna, plungepool. en zeezicht.

Diamond Suite met plungepool (ca. 335 m², max. 2 volw.): elegante en ruime 

suite op de 5e verdipeing met kingsizebed. Badkamer met bad en aparte douche. 

Balkon met plungepool. Verbindingsdeur met Superior Zeezicht Kamer mogelijk.

De Park Suites Villa’s bevinden zich achter het hoofdgebouw.

Park Villa - 1 slaapkamer (ca. 166 m², max. 2 volw.  1 kind): met woon- en 

aparte slaapkamer. Met tuinzicht en privézwembad met terras, ligstoelen, 

parasols en eetgelegenheid. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 226 m², max. 

4 pers.) en 3 slaapkamers (ca. 215 m², max. 6 pers. ). 2 slaapkamers is ook 

boekbaar met zeezicht en plungepool.

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

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer 1172 1519 1472 1619

Deluxe Kamer Zeezicht 2102 2709 2609 2809

Family Suite Zeezicht (o.b.v. 3 pers.) 1750 2131 2048 2231

Panoramic Junior Suite 2648 3345 3166 2335

Lifestyle Suite 2904 3703 3507 2803

Park Villa - 1 slaapkamer 4308 5612 5648 5712

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/22 t/m 06/11/22 indien geboekt 28/02/22.

elkomstattentie: welkomstdrankje en mineraalwater in de kamer  bij aankomst.

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

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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AMARA
DESIGN | WELLNESS

� � � � �   

Het elegante en luxe Amara hotel is vernoemd naar het oude Griekse woord 

Amarantos dat ‘eeuwig’ betekent. Het hotel ligt direct aan het strand en dichtbij 

de beroemde archeologische opgravingen van het koninkrijk Amathus. Over 

het ontwerp van het Amara is zorgvuldig nagedacht en sierlijk te noemen. De 

exclusieve en unieke ervaring in combinatie met de toewijding en service van 

het personeel zorgen ervoor dat u een exclusieve vakantie zult beleven. Het 

hotel is zowel geschikt voor ‘happy families’ als voor moderne en zorgeloze 

koppels. Amara ligt op ca. 11 km afstand van het kosmopolitische centrum van 

Limasssol, zijn levendige nieuwe jachthaven en het gelijknamige kasteel. De 

luchthaven van Larnaca bevindt zich op ca. 54 km, die van Paphos op ca. 74 km 

afstand.

FACILITEITEN
Stijlvolle lobby met receptie met indrukwekkend uitzicht op zee. Diverse boetieks 

waaronder een bloemist, juwelier en souvenirwinkel. Het glinsterende hart van 

het Amara wordt gevormd door de fraaie infinitypool, omringd door terrassen 

met comfortabele ligbedden en parasols, geaccentueerd door het groen van 

de tuinen. Jonge gasten kunnen terecht in de Children’s Club met diverse 

activiteiten, ingedeeld naar leeftijd. Tevens is er een kinderzwembad. Ook is er 

een kleine speeltuin en de mogelijkheid om kindermaaltijden te bestellen. 

De Amara Spa (3.000 m²) is een holistische oase die voorziet in een scala 

aan behandelingen en massages voor lichaam en geest. Verder is er een 

fitnesscentrum, sauna, binnenzwembad (voor kinderen tussen 10.00 uur en 

16.00 uur onder begeleiding) met whirlpool met jets, kapsalon en manicure. 

De Thermal Experience-zone (tegen betaling) bestaat uit het Tepidarium, 

Caldarium en Laconium, een ijsfontein en verschillende ontspanningsruimtes, 

evenals het buitenzwembad (zoutwater en alleen voor volwassenen). Het Amara 

biedt tevens programma’s zoals voedingsadvies, BMI (Body Mass Index) en 

persoonlijke training die u helpen de eerste stappen te zetten om uw levensstijl 

te verbeteren. Ten slotte is er een tennisbaan waar privélessen mogelijk zijn. 

U verblijft in Amara op basis van logies/ontbijt maar halfpension is ook mogelijk. 

In de ontbijtzaal met buitenterras is een rijk buffet met live cooking, waar 

gezonde gerechten voor u worden klaargemaakt. In The Dining Room geniet 

u van typisch Cypriotische culinaire specialiteiten. Het Ristorante Locatelli is 

een gerespecteerd restaurant onder leiding van de beroemde Michelinchef 

Giorgio Locatelli. Hier kunt u terecht voor onder andere zelfgemaakte pasta’s 

en heerlijke desserts. Gasten kunnen genieten van het diner al fresco. Het 

specialiteitenrestaurant Armyra van chef-kok George Papaioannou biedt de 

meest verse vis, zeevruchten en andere culinaire hoogstandjes voor lunch 

en diner. Wanneer de naam Nobu Matsuhisa valt, weet u dat het gaat om 

Japanse cuisine van wereldklasse. Het Matsuhisa Limassol Restaurant biedt 

een uitgebreid en origineel menu voor een unieke Japans-Peruaanse culinaire 

ervaring. Een kopje koffie/thee met gebak drinkt u in de fraaie lobbybar, terwijl 

de poolbar voorziet in hapjes en drankjes. Voor of juist na het diner kunt u van 

een drankje genieten in de Main Bar en wilt u de zon in de zee zien zakken onder 

het genot van een cocktail, dan kiest u voor de chique en exclusieve Rooftop Bar. 

Suite-gasten worden uitgenodigd om hier te genieten van een à la carte ontbijt. 

Ten slotte beschikt het hotel over 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 207 elegante kamers en suites zijn zorgvuldig ontworpen voor een unieke 

beleving en hebben geïsoleerde vloeren die rust en stilte garanderen. Verder 

beschikken ze over sfeerverlichting, airconditioning of verwarming, satelliet-tv, 

kluisje, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en wifi. Badkamers met bad en aparte 

douche. Tevens gemeubileerd balkon met uitzicht op zee.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw.  1 kind): elegante kamer met lichte 

rustgevende kleuren zoals poederblauw, groen en gebroken wit. Met kingsize- 

of twinbedden en chaise longue. 

Junior Suite (ca. 80 m², max. 2 volw.  2 kind.): deze suite bestaat uit een 

slaapkamer met een en suite badkamer. Aparte woonkamer met ruim balkon 

met ligbedden. Als extra een gastenbadkamer met douche. 

Deluxe Suite 1 slaapkamer (ca. 90 m², max. 2 volw.  2 kind.): met marmeren 

vloer en zachte aardetinten. Slaapkamer met aparte woonkamer en eetgedeelte. 

Als extra gastenbadkamer met douche. Tevens te boeken met verbindingsdeur 

met een Deluxe Kamer als Deluxe Suite 2 slaapkamers (ca. 135 m², max. 4 volw. 

 2 kind.). 

Roof Top Duplex Suite met zwembad (ca. 110 m², max. 2 volw.): ruime suite, 

alleen voor volwassenen verdeeld over 2 verdiepingen. Op de eerste verdieping 

bevinden zich de slaapkamer, badkamer en woonkamer. Een privézwembad op 

de tweede verdieping met ruim terras en ligbedden complementeert het geheel.  

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/amara-hotel/limassol/cyprus?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Amara-Hotel
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Frontaal Zeezicht Kamer met zwembad (ca. 55 m², max. 2 volw.  1 kind): 

gelegen op de begane grond kijkt deze kamer uit over de zee en heeft alle 

charmes van traditionele Cypriotische elegantie, met brede ramen die het 

overvloedige zonlicht doorlaten. Met privézwembad.

Frontaal Zeezicht  Cabana 1 Slaapkamer met zwembad (ca. 70 m², max. 2 volw. en

2 kind.): luxe suite met slaapkamer en aparte woonkamer met privézwembad 

en frontaal zeezicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers als Frontaal Zeezicht 

Cabana 2 Slaapkamers met zwembad (ca. 125 m², max. 2 volw. en 3 kind.)

The Amara Suite (ca. 230 m², max. 2 volw.  2 kind.): deze meest exclusieve 

suite, gelegen op de 9e verdieping, is een weelderige ruimte die bol staat van 

comfort, gemak en pure verwennerij. Het interieur bestaat uit een ruime lounge/ 

woonkamer met eetgedeelte. Verder 2 ruime slaapkamers waarvan één met 

zitje, een ruimte met een jacuzzi en een eigen bar. Tenslotte een met natuurlijke 

materialen gedecoreerde buitenruimte met een infinity-edge privézwembad.

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

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Kamer 1334 1882 1858 1886

Junior Suite 2077 3018 3054 3021

Deluxe Suite 2274 3268 3304 3256

Frontaal Zeezicht Kamer met zwembad  1972 2798 2834 2806

ong sta : 10% korting bij min. 21 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 31/01/22 en 10% indien geboekt tussen 01/02/22 en 

31/03/22.

elkomstattentie: welkomstdrankje bij aankomst en fruit en water op de kamer.

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

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

brochure.

Deluxe Kamer
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ALMYRA
DESIGN | FAMILY | WELLNESS

� � � �   DELUXE

Terrace Kamer Zeezicht

Het (officiëel vijfsterren) hotel Almyra is het eerste designhotel van Cyprus. Het 

hotel ligt direct aan zee en is een ideale locatie om te genieten van het uitzicht 

over de haven met zijn vele uitgaansmogelijkheden. Paphos luchthaven ligt op 

ca. 16 km afstand.

FACILITEITEN
Fraaie lounge, boetieks en kapsalon. In de tuin bevinden zich drie 

zwembaden. De Almyraspa heeft een binnen- en buitenzwembad (16  jr.), 

sauna, stoombad, tennisbaan en fitnessruimte. Verder diverse massages en 

schoonheidsbehandelingen met veel aandacht voor natuurlijke producten. Voor 

de kinderen zijn er diverse kidsclubs (met speelruimte zowel binnen als buiten) 

zoals de Adventurers (3-5 jaar), Voyagers (5-8 jaar) en de Pioneers (8 - 12 jaar) 

met uitgebreide programma’s en veel leuke en spannende sport- en culturele 

activiteiten (tegen betaling en seizoengebonden). Verder is er het unieke 

Globetrotterprogramma voor de allerkleinsten (van 4 maanden tot 3 jaar) met 

ervaren ervaren nannies. Babysit is op aanvraag. Watersportmogelijkheden. 

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

Restaurants: Notios à la carte vis/mediterraan restaurant voor lunch en diner 

en Zen Meze à la carte restaurant in meze-stijl. Voor ontbijt en diner kunt u 

terecht bij Mosaics, het à la carte restaurant. Ouzeri biedt Grieks-Cypriotische 

specialiteiten en Eauzone is het Almyraspa restaurant voor lichte snacks. 

Tevens is er de Aeras Lounge Bar voor de wintermaanden.

ACCOMMODATIE
De 187 kamers en suites bieden veel licht met speciaal ontworpen meubilair 

in natuurlijke, lichte tinten, stijlvol en modern ingericht. De kamers hebben 

marmeren vloeren, airconditioning, satelliet-tv, radio, cd-speler, minibar, kluisje 

en wifi. Kleine badkamer met douche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Superior Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): schitterend uitzicht over zee. Ook 

boekbaar met verbindingsdeur als Family Superior Kamer.

Veranda Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): met balkon.

Terrace Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): directe toegang tot de tuin. 

Ook boekbaar met verbindingsdeur als Terrace Family Kamer.

Premium Kamer (ca. 25 m², max. 2 volw.): met balkon met zeezicht, rustig 

gelegen nabij de Almyra Spa (vanaf 16 jr.).

Junior Suite (ca. 35 m², max. 2 volw.  1 kind): luxueus ingericht met zithoek en 

sommige met balkon met uitzicht over zee.

Tweekamer Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): fraai gedecoreerde woon- en 

slaapkamer, hifiset, 2 badkamers. Ruim balkon met uitzicht op zee.

Deluxe Tweekamer Suite (ca. 55 m², max. 3 pers.): gelijk aan Tweekamer Suite 

maar luxueuzer ingericht.

Kyma Suite (ca. 47 m², max. 2 volw.  1 kind): luxe open plan suite met zeezicht. 

Fraaie badkamer met apart toilet en douche. Groot terras met ligbedden. De 

Kyma Suites beschikken over een dakterras. Ook boekbaar met verbindingsdeur 

als Family Kyma Suite.

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

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

Kamertype apr jun aug okt

Superior Kamer 1197 1221 1346 1332

Veranda Kamer 1281 1294 1427 1416

Terrace Kamer 1489 1513  1650  1629  

Premium Kamer      1387 1400 1531 1511

Extra: 1 x gratis diner (set menu) voor 2 personen in restaurant Notios (set menu en excl drankjes) bij 

min 5 nachten verblijf. Hone moon: Bloemen, mousserende wijn bij aankomst.

Kinderen eten gratis: gratis halfpension of volpension voor kinderen t/m 11 jaar (indien ouders half-

/ of volpension boeken). Meal pgrade: voor kinderen (tot 12 jaar) bij een verblijf tussen 01/04/22 en 

31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22.

Vroegboekkorting: 15% bij min 5 nachten verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 

28/02/22 en 5% indien geboekt tussen 01/03/22 t/m 31/03/22.

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

of volpension: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Reisinformatie zie achterin deze 

brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/almyra/paphos/cyprus?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Almyra
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Latchi  CYPRUS

ANASSA
FAMILY | WELLNESS

� � � � �    DELUXE

Junior Suite met privézwembad 

Het exclusieve Anassa Hotel is een fascinerende combinatie van luxe, klassieke 

architectuur en aangename charme. Het hotel kij kt uit over één van de fij nste 

stranden van Cyprus en ligt niet ver van de beroemde baden van Aphrodite. 

De schitte-rende tuin is een oase van rust en ontspanning. Rustig gelegen, net 

buiten het vissersdorpje Latchi. De 18-holes golfbaan Minthis Hills ligt op ca. 45 

min., Elea op ca. 1 uur, Secret Valley en Aphrodite Hills op ca. 80 min. rij den. Naar 

de luchthaven van Paphos is het ca. 45 min.

FACILITEITEN
Stij lvolle lounge, boetiek, kiosk, wifi  en diverse bars. In de fraaie tuinen liggen 

2 zwembaden, een kinderbad en de poolbar. Verder 2 verlichte tennisbanen, 

squashbaan en fi tnessruimte. Voor de kinderen zij n diverse kidsclubs zoals 

de Adventurers (3-5 jaar), Voyagers (5-8 jaar) en de Pioneers (8-12 jaar) met 

uitgebreide programma’s met veel leuke en spannende sport- en culturele 

activiteiten (tegen betaling en seizoengebonden). Verder is er het unieke 

Globetrotterprogramma voor de allerkleinsten (van 4 maanden tot 3 jaar) 

Babysit is op aanvraag. De Thalassa Spa maakt gebruik van 100% natuurlij ke 

producten en biedt massages en schoonheidsbehandelingen. Tevens is er 

een binnenzwembad, sauna, jacuzzi en een stoombad. Restaurants: Pelagos 

is een openluchtrestaurant met visspecialiteiten voor lunch en diner en 

buff etrestaurant Amphora is er voor ontbij t en diner met thema-avonden. Helios 

biedt Franse en mediterrane à la carte gerechten voor diner en Basilico is een 

intiem gourmetrestaurant.

ACCOMMODATIE
De 166 elegant ingerichte kamers en suites met zeezicht zij n alle voorzien van 

airconditioning, satelliet-tv, kluisje, wifi  en minibar. Marmeren badkamer met 

bad en aparte douche. Balkon of terras met zitje en tuin of zeezicht.

Tuinzicht Kamer (ca. 41 m², max. 2 pers.): elegante kamer met tuinzicht.

Studio Suite (ca. 47 m², max. 3 pers.): ruime kamer in het hoofdgebouw.

Garden Studio Suite (ca. 49 m², max. 3 pers.): gelegen in de tuin.

Junior Suite (ca. 53 m², max. 3 pers.): ruime kamer. Ook met privézwembad (12 

m²) te boeken.

Tweekamer Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): woonkamer, gastentoilet met 

douche en slaapkamer met en suite badkamer. Ook met privézwembad 

(12 m²) en/of 2 slaapkamers te boeken.

Driekamer Family Suite (ca. 110 m², max. 6 pers.): gelegen in het hoofgebouw 

met 2 slaapkamers met badkamers en suite, woonkamer en 3 balkons.

Aphrodite en Adonis Suite (ca. 122 m², max. 3 pers.): woonkamer, en suite 

slaapkamer met balkon en beide met een whirlpool.

Anax Suite (ca. 161 m², max. 5 pers.): fraai ingerichte ronde zit-/eetkamer. Twee 

slaapkamers met luxe badkamer.

Alexandros Residence (ca. 185 m², max. 5 pers.): luxueuze villa met 2 

slaapkamers en aparte woonkamer. Terras met privézwembad (limousineservice 

binnen Nederland inbegrepen). Ook boekbaar met 3 slaapkamers (max. 6 volw.  

2 kind. t/m 13 jaar) als Andromeda Residence. 

Aether Pool Residence (ca. 225 m², max. 6 volw.  2 kind. t/m 13 jaar): luxeuze 

Villa met 3 slaapkamer, woonkamer, keuken. Terras (66 m²)  met privézwembad.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van en 

naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamertype  apr jun aug okt

Studio Suite  2040 2070 2128 2076

Junior Suite met privézwembad  3604 3689 3808 3766

Anax Suite              9971       10.246  10.460      10.264

Aphrodite Suite  16.705 17.175 17.499 17.185

Extra: éém diner voor twee personen in restaurant Helios (set menu en excl. drankjes) bij  een verblij f 

van min. 5 nachten. Kinderen eten gratis:  gratis halfpension of volpension voor kinderen t/m 13 jaar 

wanneer ouders half- of volpension boeken. Vroegboekkorting: 15% bij  min 3 nachten verblij f van 

01/04/22 t/m 12/11/22 indien geboekt voor 28/02/22. 

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

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/anassa/paphos/cyprus?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Anassa
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Pissouri  CYPRUS

COLUMBIA BEACH RESORT
FAMILY | WELLNESS

� � � � �

Eagle’s Nest

Executive Suite

Het Columbia Beach Resort ligt direct aan een ca. 2 km lang kiezel-/zandstrand 

op een unieke locatie aan de Pissouri-baai, een bij na ongerept stukje kust, 

beschut door de bergen. Het resort staat synoniem voor gastvrij heid, 

vakmanschap en goede faciliteiten en ligt op een open terrein van maar liefst 

75,000 m², opgetrokken in Cypriotische stij l met natuurlij ke materialen als 

natuursteen en hout. Bij zonder zij n ook de massief houten deuren, traditionele 

luiken en de antieke terracotta-daken. De luchthaven van Paphos ligt op ca. 31 

km en die van Larnaca op ca. 125 km afstand. 

FACILITEITEN
Lobby met receptie, lounge en boetieks. Het binnenbad met jacuzzi’s staat in 

open verbinding met de fraai aangelegde, 80 m lange lagunevormige infi nitypool, 

omringd door ligbedden en parasols. Verder is er een 2e zwembad. Tevens een 

kinderbad, speeltuin, de Club Life Creche (van 3 maanden tot 3 jaar en tegen 

betaling). Den Kidsclub (3 tot 12 jaar, seizoengebonden). Voor sportliefhebbers 

zij n er tennisbanen, squashbanen en fi tnessruimtes. In de directe omgeving 

zij n er verschillende golfbanen. In de Hébe Spa (1.050 m²), kunt u terecht voor 

schoonheids- en lichaamsbehandelingen. Tevens kunt u gratis gebruik maken 

van jacuzzi, dompelbad, sauna en stoomkamer. Er is parkeergelegenheid. De 

verzorging is op basis van logies/ontbij t. Half- en volpension mogelij k. Het à 

la carte Bacchus Gourmet Restaurant voor ontbij t en diner is gespecialiseerd 

in Italiaanse gerechten. De à la carte Apollo Taverna met terras voor lunch en 

diner biedt mediterrane, internationale en visgerechten. In het Atrium wordt 

het ontbij tbuff et en het à la carte diner geserveerd. Het ‘al fresco’ Cape Aspro 

Restaurant & Poolbar serveert Cypriotische fusiongerechten voor lunch en 

diner. De swim-up Poseidon Pool Bar, de Poseidon Beach Bar en de Columbia 

Beach Bar serveren drankjes en snacks. In de Ouzeri kunt u genieten van lokale 

hapjes, cocktails en andere verfrissende drankjes. Verder zij n er  verschillende 

bars zoals Eros cocktail- en loungebar, en de Old Customs House-Beach Bar.

ACCOMMODATIE
De in totaal 169 stij lvol ingerichte suites zij n verdeeld over 11 uit natuursteen 

opgetrokken villa’s rondom het zwembad en de vier verdiepingen tellende 

annex, gelegen naast het strand. De suites zij n voorzien van airconditioning, 

plafondventilator, tv, minibar, kluisje, wifi , theezetfaciliteiten, Nespresso-

apparaat en zithoek. De meeste suites beschikken over een bad en aparte 

douche. Terras of balkon met zitje. Verbindingsdeuren mogelij k.

Junior Suite (ca. 35 m², max. 3 pers.): warme, comfortabele ruime open plan zit-/

slaapkamer met sofa(bed) in zachte kleuren en houten meubilair met tuinzicht. 

Ook boekbaar met z embadzicht  zij zeezicht  of zeezicht.

Executive Suite (ca. 45 m², max. 2 volw.  2 kind. of 3 volw.): deze elegante open 

plan suite  is ruimer dan de Junior Suite en heeft landzicht. Ook boekbaar met 

tuinzicht of zwembadzicht/zij zeezicht en met zeezicht (ca. 50 m²).

Op de hoogste heuvel van het resort, tegenover het hoofgebouw liggen de 

Eagle’s Nest  Executive Suites (ca. 50 m², max. 2 volw.  2 kind. of 3 volw.) met  

privacy en zeezicht. Ook boekbaar met privéplungepool (ca. 55 m²) en zeezicht.

Suite Tuinzicht (ca. 49 m², max. 2 volw.  2 kind. of 3 volw.): ingericht in blauwe 

en cr me tinten. Queensizebed in de slaapkamer. Woonkamer met zitgedeelte 

en schrij ftafel. Marmeren badkamer met bad/douche. Met tuinzicht.

Family Suite 2-Slaapkamers (ca. 70 m², max. 2 volw.  2 kind. of 3 volw.): 

ruime suite, met open plan woon-/slaapkamer. Tweede slaapkamer met eigen 

badkamer. Met zeezicht. Ook boekbaar met baaizicht (ca. 66 m²) met woonkamer 

en twee aparte slaapkamers. Overige Suites zie onze website.

Indicatieprij zen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbij t, vliegreis van en 

naar Cyprus, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tij dens uw gehele verblij f.

Kamertype  apr jun aug okt

Junior Suite Tuinzicht  1224 1327 1423 1534

Executive Suite Zeezicht  1932 2106 2202 2409

Extra: bij  een verblij f in een Junior Suite 1 x gratis Meze diner per p.p (excl. drankjes).

Vroegboekkorting: 15% indien geboekt voor 28/02/22 en 10% indien geboekt voor 31/03/22. 

Meal pgrade: bij  verblij f in een Executive Suite, gratis upgrade naar halfpension in juni & september

Voor actuele prij zen van alle kamertypes, aanbiedingen en toeslagen voor half- en volpension vraag 

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

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/columbia-beach-resort/paphos/cyprus?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Columbia-Beach-Resort
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CYPRUS  Paphos

ELYSIUM
FAMILY

� � � � �   

Deluxe Kamer

Elysium, dat in de Griekse mythologie ‘paradijs’ betekent, herinnert aan de rijke 

Cypriotische geschiedenis. Het interieur van Elysium is geïnspireerd op het 

verleden en ademt de mystieke sfeer. Het hotel ligt direct aan een zandstrand en 

beschikt over veel faciliteiten en een goede service. Ook voor een familievakantie 

bent u in dit kindvriendelijke resort zeker aan het juiste adres. Het hotel is 

gelegen direct naast de indrukwekkende Koningsgraven van Paphos  uit de 

derde eeuw voor Christus welke op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan. Op 

ca. 2 km vindt u de haven en het gezellige centrum van Paphos. Op loopafstand 

bevinden zich verder een winkelcentrum met vele winkeltjes, restaurants en 

bars. De luchthaven van Paphos ligt op ca. 20 km, de golfbaan Tsada op ca. 15 

km en Elea Secret Valley op ca. 20 km.

FACILITEITEN
U komt binnen in een ruime lobby met receptie, atrium lounge en zithoeken 

die naar een groot terras leiden. In de subtropische tuin met watervallen, 

palmbomen en bougainville ligt een groot zwembad met hydromassage, 

zonneterrassen, ligstoelen en parasols, poolbar en twee kinderbaden waarvan 

één met glijbaan en speelplaats. Verder is er in de exclusieve Megaron vleugel 

een apart zwembad. Voor de kinderen is er de Angel’s Kids Club’ (3-12 jaar) waar 

diverse activiteiten worden georganiseerd onder professionele begeleiding (niet 

alle dagen geopend). Babysit is mogelijk, op aanvraag en tegen betaling. In 

alle restaurants zijn speciale kindermenu’s beschikbaar. Het Guest Relations 

kantoor kan u verder helpen bij het plannen van uw familie-uitstapjes op 

Cyprus, bijvoorbeeld een bezoek aan een aantal interessante plaatsen zoals de 

dierentuin van Paphos, het waterpark, het piratenschip, het archeologisch park, 

het kartingcentrum en Vertigo Adventure Club (voor o.a. kajakken ). Veel plezier

Voor een ontspannende massage en verschillende schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen kunt u terecht in de Opium Health Spa met verwarmd 

binnenzwembad, jacuzzi, sauna en stoombad waar u gratis gebruik van kunt 

maken. In de Spa wordt gebruik gemaakt van het merk ESPA. Verder zijn er 

twee verlichte tennisbanen, een ‘library lounge’, fitnessruimte met moderne 

apparatuur en aerobic en pilatusstudio, souvenirshop, juwelier en kapsalon.

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

zijn diverse restaurants waar u heerlijk kunt dineren (seizoengebonden). 

Voor het ontbijtbuffet, à la carte lunch en diner kunt u terecht in Lemonia 

Plaza met buitenterras. Hier worden in de ochtend heerlijke warme broodjes 

geserveerd met verse koffie, vers fruit en vele internationale gerechten. 

Tijdens verschillende avonden worden themabuffetten georganiseerd. Voor 

buffet en diner à la carte kunt u tevens terecht in het in de Venetiaanse 

corridor gelegen klassieke Epicurean Restaurant-Terras met showcooking. In 

het à la carte Ristorante Bacco worden smakelijke Italiaanse gerechten zoals 

ambachtelijke pasta’s en desserts opgediend. Natuurlijk mag een glas Italiaanse 

wijn hier niet ontbreken. Het elegante Aziatische à la carte restaurant O’Shin 

laat gasten kennismaken met verschillende gastronomische pan-Aziatische 

gerechten en lekkernijen. Op het menu staan onder andere sushi, sashimi en 

maki die geproefd kunnen worden samen met een kop Sake of een bijzondere 

thee. De openluchttaverne Mediterraneo is geopend voor lunch en diner en 

heeft mediterrane en Cypriotische gerechten op het menu staan met diverse 

visspecialiteiten en verse salades. Tevens zijn er verschillende bars zoals 

Café Occidental, dat gelegen is in de lounge en doet denken aan een Parijse 

patisserie. Hier worden gourmetsandwiches, English afternoon tea  alsook 

cocktails geserveerd. Verder is er de Astria Bar met terras voor cocktails en 

livemuziek en de Mare Nostrum bar naast het zwembad met onder andere 

exotische cocktails, verse sappen en allerlei snacks op het menu. Ten slotte is 

er 24-uurs roomservice beschikbaar.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 250 ruime, comfortabele kamers en suites. Alle kamers zijn 

voorzien van airconditioning, kluisje, LCD-tv, wifi, en minibar. Wifi is gratis in de 

Royal Garden Studios en/of Villas en hogere kamertypes. Badkamer met bad/

douche. Balkon of terras.

Deluxe Kamer (ca. 34 m², max. 3 pers.): ruime, sfeervolle kamer. Ook boekbaar 

met zee- of zijzeezicht.

Junior Suite (ca. 64 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.): gelegen op de derde 

of vierde verdieping. Suite met woon- en aparte slaapkamer. Ook boekbaar met 

2 slaapkamers (ca. 102 m², max. 5 pers.) 

Family Cyprian Maisonette met Tuin (ca. 53 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 

kind.): duplex met beneden zitgedeelte en badkamer. Boven een slaapkamer 

en badkamer met douche. Met tuin en landzicht. Ook boekbaar met terras en 

tuinzicht als Family Cyprian Maisonette met tuinzicht.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/elysium/paphos/cyprus?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Elysium
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De ‘Megaron-vleugel’ (vanaf 16 jr., behalve de Royal Garden Villas) is een exclusief 

gedeelte met apart zwembad. Kamers hebben als extra een espressoapparaat 

en iPod-dockingstation.

Royal Studio (ca. 40 m², max. 3 volw.): studio in open plan stijl met ruime zit-/

slaapkamer en met balkon. Ook boekbaar op de begane grond met privézwembad 

als Royal Pool Studio.

Royal Garden Villa (ca. 60 m², max. 3 volw. of 2 volw.  2 kind.): geschakelde villa 

in duplexstijl. Woon- en badkamer. Boven slaapkamer, badkamer en balkon. Met 

terras met plungepool. 

Royal Suite (ca. 128 m², max. 2 volw.): gelegen in het hoofdgebouw met woon- en 

slaapkamer, jacuzzibad en terras met zwembad. Ook boekbaar met 2 slaap-

kamers (max. 5 pers.) (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

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

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Kamer 1006 1192 1309 1273

Junior Suite 2024 2423 2618 2504

Royal Studio 1197 1394 1511 1475

Royal Pool Studio 1459 1680 1797 1761

ong Sta : 10% korting bij verblijf van min. 21 nachten.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt voor 31/01/22 en 10% 

van 01/04/22 t/m 31/10/22 indien geboekt tussen 01/02/22 en 31/03/22.

elkomstattentie: welkomstdrankje bij aankomst en fruit en water op de kamer.

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

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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ASIMINA SUITES HOTEL
ADULTS ONLY

� � � � �   

Executive Pool Suite

Het Constantinou Bros Asimina Suites Hotel is rustig gelegen, direct aan een 

zandstrand met ligbedden, parasols en fraai uitzicht op de aangelegde tuinen. 

De ontspannen en relaxte sfeer maken van dit hotel een ideale plaats om uw 

vakantie door te brengen Het Asimina Suites Hotel verwelkomt gasten van 16 

jaar en ouder en is zeer geschikt voor stellen die rust zoeken en gesteld zijn 

op hun privacy. Winkeltjes, bars en restaurants liggen op ca. 300 meter van 

het hotel. Het stadscentrum van Paphos met trendy winkels, een gezellige 

traditionele markt en interessante musea ligt op ca. 2 km en de vissershaven op 

ca. 3 km. In de directe omgeving zijn talloze plaatsen van historisch, religieus 

en cultureel belang om te bezoeken. Vele zijn opgenomen op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst. Zo zijn er het middeleeuwse fort, het Odeon, het Huis van 

Dionysos, Aphrodites Rock en de Baden van Aphrodite, evenals de zuilen van 

Sint Paulus. De luchthaven van Paphos bevindt zich dichtbij het hotel, ca. 15 km, 

en de luchthaven van Larnarca op ca. 140 km afstand.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een sfeervolle lobby met terras, receptie met zitgelegenheid, wifi 

in de openbare ruimtes, winkel en parkeergelegenheid. U wordt verwelkomd 

met een VIP check-in service en een welkomstdrankje. In de fraaie tuinen 

bevinden zich twee met elkaar verbonden zoetwaterzwembaden met jacuzzi, 

omgeven door terrassen met ligbedden en parasols. Binnen bevindt zich een 

zoetwaterzwembad met jacuzzi. Tevens een verlichte tennisbaan, fitnessruimte 

met cardio- en krachttrainingapparatuur, tafeltennis en biljart.

Beleef momenten van ontspanning in de rustige omgeving van de 

volledig uitgeruste Elixir Spa. Gasten hebben de mogelijkheid om te 

kiezen uit een uitgebreid assortiment van massages en schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen zoals aroma- en thalassotherapie. U kunt ook genieten 

van een aantal van de behandelingen in de open lucht, terwijl het uitzicht op de 

turkooizen Middellandse Zee en een geurige bries uw zintuigen zullen prikkelen. 

De Elixir Spa biedt twee sauna’s, stoombad en diverse behandelkamers. Ten 

slotte zijn er een kapsalon, spawinkeltje, gratis parkeergarage en fietsverhuur.

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

heeft de keuze uit de volgende restaurants en bars (gepaste kleding is gewenst): 

Estia is het buffetrestaurant met terras voor ontbijt, lunch en themadiners 

met showcooking. Tevens is het ’s avonds mogelijk verfijnde gastromomische 

gerechten van het Table d’ Hote menu te bestellen en ‘al fresco’ te dineren. In 

het Pool Restaurant kunt u terecht voor drankjes en lichte lunchmaaltijden. Het 

restaurant ‘  La Carte’ met terras biedt internationale à la carte gerechten en 

het à la carte restaurant Kymata serveert lichte mediterrane gerechten voor 

lunch en diner. We raden u aan voor de twee laatstgenoemde restaurants 

van te voren te reserveren. Gasten die liever dineren in een meer intieme 

omgeving kunnen genieten van een romantische avond voor twee op de pier 

waarbij heerlijke mediterrane à la carte specialiteiten onder de sterrenhemel 

bij kaarslicht en fraai uitzicht op de Middellandse Zee worden geserveerd (op 

aanvraag). En voor een aperitief of cocktail kunt u terecht in de VIP’s bar met 

livemuziek, Sports Bar met groot tv-scherm of de sfeervolle Loungebar met 

entertainment en dansvloer.

Het hotel biedt verder een Ultra All-Inclusive optie aan: het Deluxe Package (bij 

minimaal verblijf van 4 nachten). Dit houdt onder andere in dat u gedurende uw 

verblijf door middel van een kaart van de volgende extra’s kunt genieten: ontbijt, 

lunch en diner in een van de vier restaurants van het hotel, onbeperkt gebruik 

van soft-drinks en verschillende alcoholische dranken in de bars en restaurants, 

gebruik van de compleet gevulde minibar (softdrinks, bier) op uw kamer, een 

fles wijn bij aankomst, een fles champagne bij vertrek en dagelijkse aanvulling 

van koffie/espresso/thee, softdrinks en een fles water in de suites. U kunt via uw 

reisadviseur meer informatie verkrijgen. Ten slotte is er 24-uurs roomservice 

beschikbaar.

ACCOMMODATIE
De 121 suites zijn alle sfeervol ingericht met houten vloeren en voorzien van 

airconditioning, radio, dvd-speler, kluisje, minibar, flatscreen-tv in slaap- 

en woonkamer, wifi, koffie-/theezetfaciliteiten en espressoapparaat. Luxe 

marmeren badkamer met ligbad, aparte regendouche, haardroger, badjassen 

en slippers. Balkon of terras met zitje.

Junior Suite (ca. 33 m², max. 3 volw.): ruime kamer met zitgedeelte en balkon 

met landzicht. Verbindingsdeur mogelijk.

Landzicht Suite (ca. 38 m², max. 3 volw.): comfortabele slaapkamer en aparte 

zitkamer. Ook te boeken met beperkt zeezicht of zeezicht.

Superior Suite (ca. 44 m², max. 3 volw.): ruime woonkamer en aparte slaapkamer. 

Balkon met zitje en zeezicht

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/asimina-suites-hotel/paphos/cyprus?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Asimina-Suites-Hotel
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Paphos  CYPRUS

Executive Pool Suite (ca. 44 m², max. 3 volw.): gelegen op de begane grond. 

Ruime slaapkamer, elegante zitkamer met houten vloer en privézwembad met 

jacuzzi-jets, houten dek/terras met zitje en ligstoelen. Badkamer met bad/

jacuzzi-combinatie en aparte regendouche. Boekbaar met tuin- of zeezicht. 

Gebruik van een privécabana met zitgedeelte en ligbedden op het strand 

inbegrepen bij een Executive Pool Suite zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Junior Suite 1102 1308 1430 1335

Zeezicht Suite 1434 1685 1834 1739

Superior Suite 1560 1811 1958 1865

Executive pool Suite Tuinzicht 1789 2089 2233 2143

Executive pool Suite Zeezicht 2445 2738 2860 2792

Extra: gratis transfer en entree in de Executive Lounge op de luchthaven bij verblijf van minimaal 4 

nachten in een Executive Pool Suite Zeezicht.

Vroegboekkorting: 22% bij verblijf indien geboekt voor 28/02/22 en 15% indien geboekt voor 

30/04/22.

elkomstattentie: een fles champagne en fruit in de suite bij aankomst .

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

on: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

In 1971 werden de zeven van oorsprong zelfstan-

dige emiraten Ajman, Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, 

Ras Al Khaimah, Sharjah en Umm Al Quwain 

samengevoegd tot een federatie van onafhankelijke 

vorstendommen. Tot een halve eeuw geleden waren 

dadelteelt, parelduiken en visserij de belangrijkste 

middelen van bestaan. Met de ontdekking van 

olie hebben de emiraten zich ontwikkeld tot een 

modern en welvarend land met een soms zeer 

hoge levensstandaard. Vooral in Dubai en Abu 

Dhabi is de laatste twintig jaar ook het toerisme 

enorm belangrijk geworden, met de bouw van 

spectaculaire hotels aan de fraaie stranden. Relatief 

nieuw is de opkomst van Ras Al Khaimah en Ajman 

als toeristische bestemming. 

ABU DHABI
Abu Dhabi is het grootste van de zeven emiraten: 

een oase van rust, met mooie fijne zandstranden. 

Als bezitter van de omvangrijkste olierijkdommen 

is Abu Dhabi ook het meest welvarende emiraat. 

Ooit was de parallel aan de kust lopende boulevard 

Corniche Road één van de belangrijkste straten van 

het oorspronkelijke Abu Dhabi, en is dat nog steeds 

maar tegenwoordig is er behoorlijk wat bijgebouwd. 

De Sheikh Zayed Grand Mosque, genoemd naar een 

van de grondleggers van de Verenigde Arabische 

Emiraten is de grootste moskee in het gebied. 

Het witte marmer van de muren weerkaatst het 

zonlicht waardoor het gebouw nog witter lijkt. 

Prachtige gouden koepels maken het geheel af. Op 

het Yas eiland, gelegen in de stad, bevinden zich 

een aantal attracties zoals een Formule 1 race-

circuit, het pretpark Waterworld en het themapark 

Ferrari World. Abu Dhabi wil zich ook graag op 

cultureel gebied profileren door het neerzetten 

van dependances van het Louvre uit Parijs en het 

Guggenheim uit New York op het schiereiland 

Saadiyat. Het emiraat heeft een aantal schitterende 

golfbanen zoals de Saadiyat Beach Golf Club, een 

uitdagende baan aan zee en Yas Links Golfcourse 

met het spectaculaire ontwerp van Kyle Phillips.

 De Verenigde Arabische Emiraten aan de Perzische Golf is een bestemming met een gouden randje, 

ideaal voor een luxe vakantie. Voor veeleisende reizigers en altijd zonzeker.

AJMAN
Ajman is qua oppervlakte het kleinste emiraat. 

Het ligt op 50 kilometer van het centrum van Dubai

en aan de Perzische Golf. De belangrijkste inkomens-

bron was vroeger de visserij en parelvangst maar 

vandaag de dag heeft Ajman zich toegelegd op de 

scheepsindustrie. In tegenstelling tot Dubai en

Abu Dhabi heeft Ajman geen inkomsten uit de olie. 

Ontdek de prachtige flora en fauna van dit emiraat 

in het Al Naseem Nature Reserve of Zorah Nature 

Reserve. Er zijn maar liefst 50 verschillende vogel-

soorten te vinden en er is tevens een 18-holes 

golfbaan gevestigd.

DUBAI
Dubai is het meest kosmopolitische van de emiraten 

en het meest moderne en bruisende handels-

centrum van het Nabije Oosten. Een land waar 

zakenmensen en toeristen, culturen en stijlen 

van het Westen tot het Verre Oosten elkaars pad 

kruisen. Dubai biedt alles in de overtreffende trap, 

ieders verwachtingspatroon overstijgend: stranden, 

golfbanen, geweldige sportfaciliteiten, zoals een 

overdekte skihal en luxe winkelcentra. Tot de 

bekendste bouwwerken in Dubai behoren het Burj 

al Arab hotel en Palm Jumeirah. Op dit kunstmatige 

schiereiland in de vorm van een palmboom 

bevinden zich appartementcomplexen, villa’s, jacht-

havens, stranden en luxueuze hotels. zoals het 

vijfsterrenhotel Atlantis The Palm. Dubai heeft ook 

het hoogste gebouw van de wereld de Burj Khalifa, 

828 m, waar u vanaf het Observation Deck van een 

fantastisch uitzicht over de stad kunt genieten.

RAS AL KHAIMAH
Ras Al Khaimah, tussen Dubai en Oman, is een 

relatief nieuwe ster aan het toeristische firmament 

van de emiraten en biedt schone witte stranden, 

een kalme blauwe zee, majestueuze woestijnduinen 

en prima golffaciliteiten. De laatste jaren zijn hier 

diverse luxe hotels verrezen. U treft hier ook tal van 

moderne shopping malls naast traditionele bazaars.

AANTREKKELIJKE 
COMBINATIEREIZEN
Dubai en Abu Dhabi zijn uitstekend te combineren 

met de verlokkelijke stranden van de eilanden 

in de Indische Oceaan. Combineer een aantal 

nachten Dubai of Abu Dhabi met een verblijf in een 

van de mooiste hotels op een van de parelwitte 

koraaleilanden van de Malediven, Mauritius en 

de Seychellen Een ideale mix van een bijzondere 

stadsbeleving met een relaxte vakantie in een 

tropische eilandbestemming. 

HOTELAANBOD EN 
COMBINATIEREIZEN
Op de navolgende pagina’s vindt u een kleine selectie 

van onze exclusieve hotels in Dubai. Raadpleeg 

onze website voor het uitgebreide aanbod in de 

Verenigde Arabische Emiraten, het Sultanaat Oman 

en de combinatiereizen.

 Perzische
Golf

Ras al Khaimah

Dubai
Ajman

Abu Dhabi

OMAN

IRAN

OMAN

QATAR

SAUDI
ARABIË

Verenigde Arabische Emiraten Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 21 21 24 27 31 33 35 35 34 30 27 23

Watertemperatuur in °C 24 22 24 26 27 28 30 31 28 27 27 26

Zonne-uren per dag 6 7 8 9 11 13 12 12 12 10 8 6

Dagen met enige neerslag 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Jumeirah Beach

ONE&ONLY ROYAL MIRAGE - ARABIAN COURT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

� � � � �    DELUXE

Deluxe Kamer

Het exclusieve One&Only Royal Mirage is volledig in Moorse stijl gebouwd en 

straalt de sfeer uit van het rijke oriëntaalse verleden. Het is een topresort met 

een aangename ambiance en schitterende decoraties. Het resort bestaat uit 3 

hotels met elk een eigen uitstraling en faciliteiten. The Arabian Court lijkt op 

het eerste gezicht een oase, een fata morgana uit een ver verleden. Opgetrok-

ken en ingericht in sfeervolle oriëntaalse stijl met binnenplaatsen, fonteinen en 

een indrukwekkende galerij in kleurrijke mozaïeken. Volledig in de geest van de 

Oriënt met symmetrische gebouwen en weelderige tuinen biedt het resort een 

warme uitstraling. De luchthaven van Dubai ligt op 40 autominuten en diverse  

golfbanen liggen op ca. 10-20 minuten. Het resort ligt tegenover Palm Island en 

naast de skyrail. Naast het hotel worden residences gebouwd.

FACILITEITEN
Fraaie lobby lounge, luxe winkelgalerij en bazaar. One & Only Royal Mirage 

geniet van de luxe van een kilometerslang privéstrand op Jumeirah Beach, 

perfect voor gasten van de Arabian Court om te relaxen. Voor de meer actieve 

gasten zijn er ook een aantal watersporten in het resort, zoals zeilen, kajakken, 

catamaranzeilen, windsurfen en waterskiën. Gasten kunnen van alle faciliteiten 

van het resort gebruik maken m.u.v. die in de Residence & Spa. In de grote 

palmentuin van 65 ha bevinden zich 3 zwembaden met Esplanade poolbar, 3 

(verlichte) tennisbanen en 7 putting greens. De KidsOnly Club bij One & Only 

Royal Mirage is inclusief en toegankelijk voor kinderen van 4 tot 11 jaar. Hier 

kunnen de kleintjes zich aansluiten bij een team van volledig gekwalificeerd 

personeel om te genieten van een verscheidenheid aan educatieve en leuke 

activiteiten die de Arabische cultuur omarmen. De exclusieve One&Only Spa is 

een luxueus complex van 2.000 m² op 2 niveaus, gelegen bij de Residence & Spa 

met een oosterse hamam, fitnessruimte (Technogym , Kinesis, Power Plate), 

kapsalon, pedicure/manicure (studio Bastien Gonzalez) en een breed aanbod aan 

spabehandelingen. De Arabian Court herbergt drie restaurants - Rotisserie, Nina 

en Eauzone - hoewel gasten ook toegang hebben tot de 4 andere restaurants 

van The Palace. Deze omvatten beroemdheden als Mauro Colagreco (een chef-

kok met drie Michelinsterren), het mediterrane restaurant Olives en Tagine met 

Marokkaanse lekkernijen. The Beach Bar & Grill presenteert een menu met 

zeevruchten en gegrilde gerechten met uitzicht op Jumeirah Beach. Vrijwel het 

gehele jaar heeft deze accommodatie een gratis upgrade naar halfpension.

ACCOMMODATIE
De 172 ruime kamers en suites zijn schitterend ingericht in een Arabische-

oriëntaalse architectuur en voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, zithoek, 

schrijftafel en minibar. Volledig ingerichte luxe badkamer met bad en separate 

douche. Balkon met tuin/zeezicht. Kamerbezetting maximaal 2 volw. + 1 kind. 

Deluxe Kamer (ca. 50 m²): zeer sfeervol ingerichte kamer. Kamers kunnen 

gecombineerd worden.

Executive Suite (ca. 125 m²): in warme kleuren ingericht met woonkamer 

met eettafel, gastentoilet, slaapkamer met kingsizebed en luxe badkame. Ook 

boekbaar met 2 slaapkamers (een combinatie met een Deluxe Kamer). 

Prince Suite (ca. 145 m²): ontworpen in Arabische stijl met de fijnste details. 

Ruim ingericht met terras en ligbedden. Aparte woon- en slaapkamer en fraaie 

badkamer. Kan gecombineerd worden met een Deluxe Kamer.

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Kamer 3938 2538 2573 3218

Executive Suite 4771 3070 3105 3862

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/oneonly-royal-mirage-arabian-court/dubai?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=One&Only-Royal-Mirage---Arabian-Court
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Jumeirah Beach | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

 JUMEIRAH AL NASEEM
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �  

Ocean Terrace Kamer

Al Naseem ligt op een schitterende locatie tegenover Burj Al Arab aan een 2 km 

lang privéstrand. Al Naseem, Arabisch voor zeebries, is ontworpen en gebouwd 

met het oog op de allerhoogste internationale standaard. De architectuur is 

een elegante mix van modern design met Arabische bouwstijlen. Het resort 

maakt deel uit van het Jumeirah-complex waartoe nog 4 andere hotels behoren. 

Gasten van Al Naseem kunnen gebruik maken van vrijwel alle faciliteiten met 

meer dan 40 restaurants, de sportfaciliteiten en het Wild Wadi Waterpark. Een 

schitterend resort voor jong en oud.

FACILITEITEN
In de tuin met veel waterpartijen liggen 5 zwembaden waarvan 1 voor vol-

wassenen met poolbar. Beachclub met handdoekenservice en ligbedden. Het 

hotel biedt enkele van de meest verfijnde dinergelegenheden van Dubai w.o. The 

Palmery, een uniek dinerconcept en een mediterraan visrestaurant Rockfish.  

Kinderen kunnen zich vermaken in de Sinbad’s Kids Club of in het Wild Wadi 

Waterpark (gratis toegankelijk). U kunt gebruik maken van de healthclub van 

Mina a’Salam met overdekt zwembad en fitnesscenter. Talise Spa met 26 

behandelkamers en een breed aanbod aan schoonheidsbehandelingen.

ACCOMMODATIE
De 387 kamers en 43 suites zijn ruim ingericht in moderne Arabische stijl met 

kunstvoorwerpen. Het moderne interieur weerspiegelt de natuurelementen 

zand, blauwe luchten en de zee. De balkons en terrassen bieden een specta-

culair uitzicht op de zee, de tuinen en Burj Al Arab. Alle voorzien van zithoek, 

minibar, satelliet-tv, airconditioning, Nespresso-apparaat en schrijftafel. Balkon 

of terras. Kingsizebed of 2 queensizebedden. Ruime badkamer met bad en 

separate douche. De Summersalt Beachclub met privéstrand is exclusief voor 

gasten die verblijven in de Suites en Club Kamers en toegankelijk vanaf 12 jaar.

Resort Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met open 

badkamer. Schitterend uitzicht op de tuinen en zwembaden. 

Ocean Deluxe Kamer: balkon met uitzicht over zee.

Pool Terrace Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): deze kamer biedt toegang tot het 

(adults only) zwembad vanaf het privéterras. Badkamer met regendouche.

Ocean Club Superior Kamer (ca. 60 m², max. 2 volw. + 2 kind.): biedt schitterend 

uitzicht op zee. Kingsizebed en sofabed. Inclusief toegang tot de Club Lounge.

Family Superior Kamer (ca. 120 m², max. 4 pers.): slaapkamer met kingsizebed 

en zitgedeelte met groot sofabed voor 2 personen. Deze ruimte kan gescheiden 

worden via een schuifdeur. Balkon met uitzicht op de tuinen en het zwembad.

Deluxe Family Kamer (ca. 102 m², max. 3 volw. + 3 kind.): bestaat uit 2 

slaapkamers met kingsizebed en 2 aparte bedden. Balkon met zeezicht. 

Ocean Club Terrace Kamer (ca. 51 m²): gelegen op de vierde verdieping. Groot 

terras (21 m²) met schitterend uitzicht op zee en Burj Al Arab. Inclusief gebruik 

van de exclusieve Club Lounge: ontbijt, afternoon tea, drankjes, canapés, happy 

hour met cocktails en premium drankjes van 18:00-20:00 uur. Strijkservice van 

2 kledingstukken. 

Family Suite (ca. 126 m² max. 2 volw. en 2 kind.): voorzien van een woonkamer 

met sofabedden voor kinderen t/m 15 jaar. Riante slaapkamer met kingsizebed, 

2 badkamers en groot terras. Inclusief gebruik van de Club Lounge. Voor Suite 

gasten is de transfer van en naar de luchthaven Dubai inclusief.

Gulf cean Suite (ca. 126 m², max. 2 volw. en 2 kind.): riante woon- en slaapkamer. 

Luxe badkamer. Balkon en zeezicht. Inclusief toegang tot de Club Lounge. 

Voor de overige kamertypen verwijzen wij u naar onze website.

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

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

de luchthaven.

Kamertype   apr jun aug okt

Resort Deluxe Kamer 4883 2734 2744 3106

Ocean Deluxe Kamer   5870 3077 3087 3622

Pool Terrace Kamer 5996 3168 3178 3715

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/madinat-jumeirah-al-naseem/dubai?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Jumeirah-Al-naseem
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VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN | Dubai | Blue Waters

CAESARS PALACE DUBAI  
DESIGN | CULINAIR | WELLNESS

� � � � �

Suite

Het eerste Caesars Palace buiten Las Vegas brengt een vleugje van het oude 

Rome naar Dubai. Het resort heeft een trendy beachclub, een theater in 

Pantheon-stijl en een modern Spacenter. Het complex bestaat uit de Palace 

vleugel, Julius vleugel en The Apartments. Ceasars Palace heeft een eigentijdse 

stijl met een knipoog naar het Romeinse Rijk in de vorm van gigantische gezicht- 

en voetsculpturen. Het complex ligt op Bluewaters, de nieuwste eilandoase van 

Dubai, direct voor ‘The Walk’. Genieten speelt een grote rol in het Caesars Palace. 

Overdag kunt u ontspannen op comfortabele ligbedden bij het zwembad of bij 

de trendy Cove Beach Club en ’s avonds dineren in een van de voortreffelijke 

restaurants. Het hotel ligt aan een mooi zandstrand van 450 m met vrij uitzicht 

op zee. Het grootste reuzenrad ter wereld, de AIN Dubai ligt naast het hotel. Aan 

de voorzijde van het hotel is een loopbrug over zee aangelegd naar The Walk. 

FACILITEITEN
Schitterend aangelegd zwembad met comfortabele ligbedden direct aan het 

zandstrand. Het gezinsvriendelijke ‘Julius’ gedeelte heeft een familiebad. De 

Qua Spa, het wellness-concept uit Las Vegas heeft diverse prijzen gewonnen. 

Empire kidsclub met een scala aan activiteiten; van een klimmuur, laguna 

waterpark tot kunstnijverheid. De restaurants zijn van hoog niveau en ingericht 

in een aantrekkelijke ambiance. Hell’s Kitchen is het bekende concept van de 

chef-kok Gordon Ramsay. Gespecialiseerd in mediterrane gerechten. Zhen Wei 

voor Aziatische specialiteiten. Laurel is een trendy bar voor cocktails en snacks. 

Neptunus ligt aan het zwembad en serveert internationale gerechten. Romeinse 

lounge voor gebak en afternoon tea. De restaurants hebben kinderstoelen en 

gezonde kindermenu’s. De Havana Social Club is een eerbetoon aan het Cuba 

uit de jaren 1920. Biedt een uitgebreide sigarencollectie en uitstekende likeuren.

ACCOMMODATIE
De in totaal 495 stijlvolle kamers en suites zijn in chique cr mekleurige 

tinten ingericht en beschikken over romaanse details, zoals paardenkussens, 

kunstwerken van Romeinse munten en grote badkuipen. Voorzien van 

flatscreen-tv, telefoon, airconditioning, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, 

Nespresso-apparaat,  kluisje en kussenmenu. Fraaie badkamer met bad, 

aparte regendouche en luxe toiletartikelen van Lorenzo Villoresi Firenze. 

Kamerbezetting is 2 volwassenen en 1 kind.

Julius Kamer ( ca. 40 m²): moderne kamer met kingsizebed of 2 aparte bedden 

en zithoek. Balkon met uitzicht over Bluewaters.

Palace Kamer ( ca. 54 m²): voorzien van een kingsizebed, slaapbank en uitzicht 

op het zwembad en de tuin. Ook boekbaar met 2 aparte bedden.

Julius Deluxe Kamer: als de Julius kamer maar met uitzicht over de kustlijn van 

Bluewaters Island en de Arabische Golf. Ook boekbaar met frontaal zeezicht.

Palace Deluxe Kamer (ca. 54 m²): voorzien van een kingsizebed, slaapbank en 

uitzicht op het zwembad en de tuin. Ook boekbaar met 2 aparte bedden. Tevens  

boekbaar met frontaal zeezicht.

Julius Deluxe Suite (ca. 85 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed, woon- 

en eetkamer met sofabed en gastentoilet. Balkon met zee- of zwembadzicht. 

Palace Ocean Suite (ca. 110 m², max. 3 pers.): schitterende suite met ruim 

ingerichte woonkamer en aparte slaapkamer met kingsizebed. 

Het complex beschikt tevens over ruime The Apartments van 1 tot 4 slaap- 

en badkamers. Ingericht in eigentijdse stijl in warme natuurlijke tinten en 

kamerhoge ramen. Voorzien van een ruime woon- en eetkamer en een volledig 

uitgeruste keuken. Het complex ligt op slechts een steenworp afstand van de 

vele faciliteiten van Caesars Palace.

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Julius Kamer KIng   4090 2751 2747 3412

Palace Deluxe Kamer King 4370 3019 3029 3692

     

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/caesars-palace-bluewaters-dubai/dubai?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Caesars-Palace-Dubai-
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Palm Island | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

ATLANTIS THE PALM
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY
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Ocean Queen Kamer

Het eerste hotel dat op Palm Island werd geopend, is het spectaculaire Atlantis 

The Palm. Het hotel staat in het teken van de verloren stad Atlantis. Het ligt 

centraal op Palm Island met directe toegang tot het grootste open zee-aquarium 

in het Midden-Oosten met circa 65.000 zeedieren, waaronder haaien en manta’s. 

Verscheidene elementen in de architectuur en inrichting van het resort zijn in 

harmonie met de onderwaterwereld ontworpen zoals de mythe van ‘Atlantis’. 

Het hotel ligt op ca. 45 km van de luchthaven en op ca. 20 autominuten van de 

Emirates Mall en ca. 40 autominuten van de Dubai Mall (shuttleservice inclusief).

FACILITEITEN
Imposante entree en lounge met bars, nachtclub, 24 boetieks, 2 zwembaden, 

3 tennisbanen en 1,5 km lang zandstrand. Aquaventure Waterpark is het 

grootste waterthemapark in de regio met tal van attracties. Uniek zijn de 

vele wildwaterbanen met watervallen, stroomversnellingen en hoge golven. 

Het weelderig begroeide terrein wordt doorkruist door een twee kilometer 

lange zoetwaterbaan ‘The Current’ waarmee u langs de centrale watertoren 

in Mesopotaanse stijl vaart, de zgn. ‘Ziggurat’. Vanaf de Ziggurat lopen 7 

spectaculaire waterglijbanen tot wel 27 meter omlaag. Twee ervan dwars door 

het haaienbassin (beveiligd). Aquaventure is gratis voor hotelgasten. De 4 ha 

grote dolfijn-baai is het innovatieve onderwijscentrum. Onder begeleiding van 

experts kunnen gasten hier meer leren over deze geliefde en gerespecteerde 

zoogdieren (tegen betaling). Spectaculaire Kidsclub voor kinderen van 3-12 

jaar met begeleide activiteiten. The Zone voor tieners van 13-17 jaar biedt 

programma’s voor wetenschap en natuur, kunst en sport. Een ‘no adults’ lounge 

met dansvloer, films en games. De kidsclub en The Zone zijn tegen betaling. 

De ShuiQi Spa & Fitness Center is verdeeld over twee verdiepingen en heeft 

27 behandelkamers. Het hotel beschikt over 23 restaurants, waaronder 3 à la 

carte restaurants die opgezet zijn door wereldberoemde koks. Een selectie: 

Nobu van Nobu Matsuhisa, een verfijnd Japans restaurant en het eerste in het 

Midden-Oosten. Serveert Nobu’s signature gerechten en eigentijds fusion van 

Japanse en Zuid-Amerikaanse keuken. Ronda Locatelli van Giorgio Locatelli 

serveert antipasti, pizza en Italiaanse wijnen. Bread Street Kitchen onder leiding 

van Gordon Ramsay. Seafire Steakhouse & Bar is een modern New ork style 

steakhouse. Wijnkaart met 40 verschillende wijnen. De moderne skyrail verbindt 

Atlantis The Palm met het vasteland en de shoppingmalls.

ACCOMMODATIE 
De Royal Towers of Atlantis zien er aan de buitenkant fascinerend uit, binnen 

bevinden zich 1.539 kamers en suites. Elke kamer heeft een (gedeeltelijk) 

uitzicht over de Arabische Golf, de skyline van Dubai of de Palm. De kamers 

en suites zijn ruim en elegant ingericht, recentelijk gerenoveerd en voorzien 

van koffie-/theezetfaciliteiten, airconditioning, minibar, kluisje en flatscreen-tv. 

Moderne badkamer met bad en separate douche. Bijzonder aan te raden is de 

Imperial Club Lounge met een scala aan exclusieve voordelen.

Ocean King Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers): voorzien van een kingsizebed en 

sofabed. Balkon met gedeeltelijk uitzicht op zee.

Ocean Queen Kamer (ca. 47 m², max. 2 pers. + 2 kind.): voorzien van 2 queensize-

bedden en een Frans balkon met gedeeltelijk uitzicht op zee.

Palm King Kamer (ca. 45 m², max. max. 3 pers.): kingsizebed en sofabed. Balkon 

met schitterend uitzicht op Palm Island en de skyline van Dubai.

Imperial Club Kamer (ca. 47 m², max. 2 volw. + 2 kind.): op de 11-15e verdieping 

met gedeeltelijk uitzicht op zee of Palm Island. Voorzien van een kingsizebed of 

2 queensizebedden. Inclusief toegang tot de Imperial Club Lounge. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Ocean KIng Kamer 3464 2690 2844 2914

Palm King Kamer 3646 2809 2970 3061

Ocean Queen Kamer 3737 2886 3054 3131

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/atlantis-the-palm/dubai?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Atlantis-The-Palm
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Ocean View Kamer

De Ritz-Carlton Dubai is een luxueus tophotel in een fraaie tuin, met een mix 

van exotische Arabische en mediterrane stijlen. Het hotel is uiterst smaakvol 

ingericht en biedt een persoonlijke service, fantastische cuisine en een 

uitzonderlijke Spa. Het ligt direct aan het poederwitte zandstrand van Jumeirah, 

met uitzicht op de Arabische Golf en Palm Island. De befaamde promenade, de 

JBR Walk, met boetieks en restaurants ligt aan de voorzijde van het hotel.

FACILITEITEN
Elegante lobby en lounge met zitjes en in de namiddag de traditionele ‘afternoon 

tea’. In de riante tuin van 13.000 m² bevinden zich 4 zwembaden, waaronder een 

grote free-form-pool en een adults only zwembad. Verder een apart kinderbad 

met glijbanen en zonneterrassen met ligbedden. Tevens op het strand ligbedden 

en parasols. Fitnessruimte, 4 (verlichte) tennisbanen en boetieks. De Ritz Kids 

organiseert voor kinderen van 4-10 jaar een uitgebreid activiteitenprogramma. 

De uitgebreide Ritz-Carlton Spa biedt een ruime keuze aan Aziatische 

massages en schoonheidsbehandelingen. Jacuzzi en stoombad (inclusief). De 

9 restaurants bieden een reis door de culinaire tradities en culturen uit de hele 

wereld. Tevens dineren aan het strand of op een van de terrassen, een levendige 

brunch op vrijdag, afternoon tea en themadiners. Het restaurant Splendido 

voor Italiaanse specialiteiten. Caravan biedt een verfijnde selectie mediterrane 

en oosterse gerechten. Amaseena, gebouwd in de stijl van een bedoeïnentent 

voor de Arabische keuken. Het nieuwe restaurant aan het strand biedt gegrilde 

visspecialiteiten aangevuld met signature cocktails. Blue Jade voor Aziatische 

specialiteiten en ‘s avonds sushibar. The Library Bar heeft een verfijnde selectie 

whisky’s, likeuren en sigaren. De trendy La Baie Lounge bevindt zich tegenover 

het strand voor snacks en exotische cocktails. Indien u op basis van halfpension 

verblijft geldt een dine-around.

ACCOMMODATIE
De 294 elegante kamers en suites zijn in moderne Arabische stijl ingericht. 

Voorzien van airconditioning, telefoon, flatscreen-tv, zithoek met sofa, schrijftafel, 

inloopkast, kluisje, Nespresso-apparaat en minibar. Fraaie badkamer met 

signature bad en regendouche. Balkon of terras met tuin-/zwembad of zeezicht. 

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met zithoek en 

uitzicht over tuin en zwembad. Voorzien van kingsizebed of 2 queensizebedden.  

Ocean View Kamer: gelegen op de 4-6 verdieping en zeezicht.

Club Garden View Kamer: als de Deluxe Kamer maar inclusief de de exclusieve 

Ritz-Carlton Club Lounge. De lounge biedt een continu culinair aanbod: ontbijt, 

snacks, hors d’oeuvres en (alcoholische) dranken. Vanaf 19:30 uur zijn gasten 

vanaf 12 jaar welkom.

Club Ocean View Kamer: als de Ocean View Kamer maar incl. de Club Lounge.

Family Kamer (ca. 100 m², max. 5 pers.): voorzien van 2 slaap- en badkamers 

voorzien van kingsizebed en 2 queensizebedden. Balkon met tuin/zwembadzicht. 

Family Suite (ca. 158 m², max. 5 volw. + 1 kind): voorzien van 2 slaap- en 

badkamers, kingsizebed en 2 queensizebedden. Elegante woonkamer met 

zithoek. Gelegen op de 1-5 verdieping met tuin-/zwembadzicht.

Suite (ca. 90 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): exclusieve suite met woon- 

en slaapkamer gescheiden door een schuifdeur. Inloopkast en fraaie badkamer 

Balkon met resortzicht. Ook boekbaar inclusief de Club Lounge en zeezicht. 

Gulf Suite (ca. 108 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegant ingericht met aparte 

woon- en slaapkamer en fraaie badkamer. Balkon met tuin-/zwembadzicht. 

Zie ook onze website voor de beschrijving van de overige kamertypen.

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Deluxe Kamer   4467 2608 2643 3560

Ocean View Kamer 4771 2853 2888 3812

Club Garden View Kamer 5268 3252 3287 4183

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/the-ritz-carlton-dubai/dubai?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=The-Ritz-Carlton-Dubai
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Palm Island | Dubai | VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

ANANTARA DUBAI THE PALM RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS
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 Lagune Kamers

Appartement Terrace 2-slaapkamers      

Anantara The Palm is uitermate fraai gelegen op Palm Island aan een schit-

terend zandstrand met een panoramisch uitzicht op de Arabische Golf en de 

Dubai skyline. Het hotel is gebouwd als een Thais dorp omgeven door weelde-

rige tuinen, een exotisch interieur, grote lagunezwembaden en uitstekende 

restaurants. De luchthaven van Dubai ligt op ca. 40 autominuten.

FACILITEITEN
Riant zwembad met kinderbad, poolbar en 3 lagunezwembaden die zich 

door de fraaie tuinen van totaal 10.000 m² slingeren. Verbinding tussen de 

villa’s vindt plaats middels elektrische ‘tuk-tuks’. Voorts speeltuin, fraaie 

kidsclub met speelzaal (3-11 jaar) en teensclub (12-18 jaar), 2 tennisbanen, 

fitnessruimte en watersporten. De fraaie Anantara Spa is gespecialiseerd in 

schoonheidsbehandelingen en traditionele oosterse massages. De 5 restaurants 

bieden diverse culinaire lekkernijen en een uitstekende cuisine. Crescendo is 

een ‘all day dining’ restaurant, Bushman Restaurant voor grillgerechten, Mekong 

biedt oosterse keuken. The Beach House serveert mediterrane specialiteiten. 

Revo Café voor koffie en huisgemaakt gebak. Elke dag Thaise kooklessen (m.u.v. 

vrijdag). Voor halfpension-gasten geldt dine-around (diner in alle restaurants 

o.b.v. 3-gangen set-menu). Gratis shuttleservice naar de Emirates Mall. 

ACCOMMODATIE
De 260 fraai ingerichte kamers, 33 villa’s en 220 appartementen zijn uniek 

ontworpen in eigentijds Aziatisch design met fraaie meubelen en houten 

vloeren. Ruim ingericht en voorzien van flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, 

strijkfaciliteiten, minibar, airconditioning, telefoon en kluisje. Mooie badkamer 

met bad en separate regendouche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. 

Premier Kamer agunezicht (ca. 47 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 

1e verdieping. Ook boekbaar op de begane grond met groot terras en direct 

toegang tot de lagune.

Deluxe Kamer agunezicht (ca. 52 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruimer, met 

inloopkast. Ook boekbaar op de begane grond met toegang tot de lagune.

Beach Villa 1-slaapkamer (ca. 85 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aan het strand. Woon- 

en slaapkamer met kingsizebed, iPod-dockingstation, DVD-speler, schrijftafel, 

gastentoilet en kitchenette. Luxe badkamer. Terras met privézwembad en 

jacuzzi. Ook boekbaar met 2 slaapkamers (ca. 206 m², max. 4 volw. + 2 kind.).

Water Villa (ca. 106 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gebouwd op palen in zee (geen 

toegang). Fraaie badkamer. Terras met ligbedden en schitterend uitzicht.

Appartement - 1 slaapkamer (ca. 107 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim en 

elegant ingericht met parketvloer. Slaapkamer met kingsizebed en inloopkast. 

Ruime woonkamer met eettafel. Badkamer met bad en regendouche. Geheel 

ingerichte open keuken. Balkon of terras met tuin- of zeezicht.  

Appartement - 2 slaapkamers (ca. 165 m², max. 4 volw. + 2 kind.): slaapkamer 

met kingsizebed en badkamer met separate douche. Een 2e slaapkamer heeft 

twee eenpersoonsbedden en badkamer met bad/douche. Riante woonkamer en 

eettafel voor 6 pers. Balkon met uitzicht over de skyline van Dubai of de lagune.

Appartement Terrace - 2 slaapkamers (ca. 276 m², max. 6 pers.): hoog gelegen 

en voorzien van een slaapkamer met kingsizebed en badkamer met separate 

douche. De 2e slaapkamer heeft 2 eenpersoonsbedden en badkamer met bad/

douche. Riante woon- en eetkamer. Groot gemeubileerd terras met zeezicht.

Tweepersoonskamer Residence (ca. 38 m², max. 3 pers.): deze kamer bevindt 

zich in de noordvleugel van de Residences. Modern ingericht en badkamer met 

regendouche. Balkon met uitzicht over de zwembaden of de Arabische Golf. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype apr jun aug okt

Premier Kamer Lagunezicht 2354 1913 1923 2354

Premier Kamer Lagunetoegang 2725 2333 2343 2739

Appartment 1-slaapkamer 2620 2137 2147 2816

Deze accommodatie biedt de volgende soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen:

Gratis nachten - Meal upgrade - Vroegboekkorting

Neem contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie 

omtrent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen en kinderkortingen: bezoek www.silverjet.nl.

https://www.silverjet.nl/luxe-hotel/anantara-dubai-the-palm-resort/dubai?utm_medium=referral&utm_source=silverjet-nl&utm_campaign=zomerzon2-22-1&utm_content=Anantara-Dubai-The-Palm-Resort
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten
Venetië San Clemente  25 40

Hotel Ca’ di Dio  20 35

Na aankomst op de luchthaven van Venetië begeeft u zich naar de informatiebalie van ‘Venezia Taxi’ 
in de aankomsthal. Hier hoort u van welke pier uw privéwatertaxi vertrekt (ca. 10 min. te voet vanaf de 
aankomsthal, richting Darsena-pier, bagagewagentjes aanwezig).

Service ter plaatse
In Venetië beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Ter plaatse te betalen
In Venetië geldt een toeristenbelasting van ca. € 5,- per persoon per dag (wij zigingen voorbehouden, 
korting voor kinderen). 

i  
De hotels die wij  aanbieden in Venetië bieden gratis wifi  aan.

VIP Vertrekservice
Op de luchthaven van Venetië kunt u, in afwachting van uw retourvlucht, tegen betaling gebruik maken 
van de Travelex Business Centre, voorzien van o.a. airconditioning, hapjes en drankjes, wifi  en maga-
zines. De lounge, waar u max. 3 uur mag verblij ven, is rookvrij  en dagelij ks geopend van ’s ochtends 
tot in de avond. 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tij dsverschil: Geen tij dsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
De zomers van Venetië hebben een prettig warme temperatuur van rond de 27°C, afgewisseld met 
een heerlij k zeebriesje. De winters zij n relatief mild met soms een scherp randje. Door de ligging in de 
lagune komt de temperatuur er overdag zelden onder 8 C°.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Zie voor meer informatie pagina 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/parking. 

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  een loungebezoek op de luchthaven van Venetië voor u regelen voor de 
speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij  boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

KLM   EUROWINGS   BRUSSELS AIRLINES   EASYJET.NL

ITALIË  Venetië

VENETIË

dagelij ks: KL 1651 / KL 1652  
H:  Amsterdam v. 09.10
 Venetië a. 10.50
T:  Venetië v. 11.40
 Amsterdam a. 13.40
  
dagelij ks: KL 1655 / KL 1656  
H:  Amsterdam v. 14.25
 Venetië a. 16.10
T:  Venetië v. 16.55
 Amsterdam a. 18.55
  
  

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen

  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.361,-
Comfort Zone stoel €  32,-

ma, di, o, do, vr, za: EW 9810 / EW 9811  
H:  Düsseldorf v. 10.45
 Venetië a. 12.20
T:  Venetië v. 13.00
 Düsseldorf a. 14.40
  
zo:  EW 9810 / EW 9811  
H:  Düsseldorf v. 13.20
 Venetië a. 14.55
T:  Venetië v. 15.35
 Düsseldorf a. 17.15
  
za:  EW 814 / EW 815  
H:  Keulen v. 10.55
 Venetië a. 12.25
T:  Venetië v. 13.10
 Keulen a. 14.40
  
zo:  EW 814 / EW 815  
H:  Keulen v. 15.15
 Venetië a. 16.45
T:  Venetië v. 17.25
 Keulen a. 18.55

ma, di, o, do, vr, za: SN 3201 / SN 3202  
H:  Brussel v. 09.55
 Venetië a. 11.35
T:  Venetië v. 12.25
 Brussel a. 14.10
  
ma, di, o, do, vr, zo: SN 3205 / SN 3206  
H:  Brussel v. 18.20
 Venetië a. 20.00
T:  Venetië v. 20.50
 Brussel a. 22.35
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 482,-

dagelij ks: U2 3332 / U2 3331  
H:  Amsterdam v. 21.55
 Venetië a. 23.45
T:  Venetië v. 15.00
 Amsterdam a. 17.05

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur 

GARDAMEER
Verona Splendido Bay Hotel  46 40 min.

Grand Hotel Fasano  85 1,30 uur
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur 

COMOMEER
Milaan Linate Grand Hotel Tremezzo  85 2,20 uur

De hotels op deze bestemmingen bieden wij  inclusief autohuur van gerenommeerde verhuurbedrij ven 
aan en deze zij n gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opgehaald en ingeleverd op de 
luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere periode huren dan 
kunnen wij  transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Indien gewenst kunnen wij  een 
huurauto laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Ter plaatse te betalen
Er geldt een toeristenbelasting van ca. € 4,50 per persoon per dag (wij zigingen voorbehouden, korting 
voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het hotel af te rekenen.

i  
De door ons aangeboden hotels in Noord-Italië bieden gratis wifi  aan.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staat onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  doen het graag. 
Zie voor meer informatie blz. 8-9 van deze brochure.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tij dsverschil: Geen tij dsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
In het merengebied zij n de winters vrij  koel en op de hoogste pieken van de omringende bergen blij ft 
de sneeuw tot laat in het voorjaar liggen wat mooie plaatjes oplevert. De zomers zij n aangenaam warm 
en de temperatuur kan dan oplopen tot ca. 25-30 graden. De watertemperatuur loopt fl ink op en de 
avonden koelen minder sterk af. 

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse luchtha-
vens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u Terminal Valet Parking van harte aan  Zie voor meer informatie 
blz. 4-5 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

ounge aanbieding luchthaven bij  vertrek
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele klassen, zoals de Pre-
mium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

KLM   EASYJET.NL   TRANSAVIA   EUROWINGS

ITALIË  Merengebied

MILAAN  VERONA

dagelij ks: KL 1629 / KL 1630  
H:  Amsterdam v. 10.20
 Milaan (MXP) a. 12.00
T:  Milaan (MXP) v. 12.50
 Amsterdam a. 14.45
  
dagelij ks: KL 1631 / KL 1632  
H:  Amsterdam v. 14.55
 Milaan (M P) a. 16.35
T:  Milaan (MXP) v. 17.20
 Amsterdam a. 19.15
  

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen
  
  
Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 1.385,-
Comfort Zone stoel €  28,-

dagelij ks: U2 2724 / U2 2725  
H:  Amsterdam v. 08.50
 Milaan (MXP) a. 10.35
T:  Milaan (MXP) v. 11.15
 Amsterdam a. 13.10
  
dagelij ks: U2 2726 / U2 2727  
H:  Amsterdam v. 13.55
 Milaan (MXP) a. 15.40
T:  Milaan (M P) v. 16.10
 Amsterdam a. 18.05

ma, o, do, vr, za: HV 5465 / HV 5466 *  
H:  Amsterdam v. 06.35
 Verona a. 08.20
T:  Verona v. 09.05
 Amsterdam a. 11.00
*  Van 1 juli t/m 29 augustus 
 niet op ma, wo, vr  
  
ma, zo: HV 5461 / HV 5462 *  
H:  Amsterdam v. 19.05
 Verona a. 20.45
T:  Verona v. 21.30
 Amsterdam a. 23.25
*  Van 1 juli t/m 28 augustus 
 op di, vr, zo i.p.v. ma  
  
di: HV 5465 / HV 5466 *  
H:  Amsterdam v. 13.35
 Verona a. 15.15
T:  Verona v. 16.00
 Amsterdam a. 17.55
*  Van 1 juli t/m 28 augustus 
 op ma, wo, do, vr, zo i.p.v. di  

ma: EW 842 / EW 843  
H:  Keulen v. 15.00
 Verona a. 16.25
T:  Verona v. 17.10
 Keulen a. 18.40
  
wo, vr: EW 842 / EW 843  
H:  Keulen v. 10.50
 Verona a. 12.15
T:  Verona v. 12.55
 Keulen a. 14.25
  
zo:  EW 842 / EW 843  
H:  Keulen v. 06.10
 Verona a. 07.35
T:  Verona v. 08.15
 Keulen a. 09.45

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten
Genua Royal Hotel San Remo  140 105
Nice Royal Hotel San Remo   64 60

Autohuur inclusief
Het hotel op deze bestemming bieden wij  inclusief autohuur van gerenommeerde verhuurbedrij ven 
aan en deze zij n gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opgehaald en ingeleverd op de 
luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere periode huren dan 
kunnen wij  transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Indien gewenst kunnen wij  een 
huurauto laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
In San Remo beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Ter plaatse te betalen
In Royal Hotel San Remo geldt een toeristenbelasting van ca. € 3,- per persoon per dag (wij zigingen 
voorbehouden, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het hotel af te rekenen.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staat onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tij dsverschil: Geen tij dsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Over het algemeen is het klimaat in Ligurië zeer aangenaam. De lente heeft gemiddelde temperaturen 
van rond de 20°C en in de zomer is het er warm en droog met temperaturen tussen de 25°C en 30°C. In 
de nacht loopt de temperatuur vervolgens terug tot rond de 20°C, wat zeer aangenaam genoemd mag 
worden. Het aantal uren dat de zon schij nt schommelt rond de negen in de zomermaanden. De winters 
zij n mild met meer neerslag en gemiddeld 5 zonuren per dag.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  een loungebezoek op de luchthaven van Genua of Nice voor u regelen voor 
de speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij  boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

KLM   TRANSAVIA   KLM   LUFTHANSA

ITALIË  Ligurië

NICE  GENUA

dagelij ks: KL 1253 / KL 1254  
H:  Amsterdam v. 09.30
 Nice a. 11.25
T:  Nice v. 12.10
 Amsterdam a. 14.15
  
dagelij ks: KL 1257 / KL 1258  
H:  Amsterdam v. 14.20
 Nice a. 16.15
T:  Nice v. 17.00
 Amsterdam a. 19.00
  
  
  
  
  
  

Vliegtip ! 
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen

Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 1.512,-
Comfort Zone stoel retour €  32,-

ma, di, o, do, vr, zo: HV 5585 / HV 5586 *  
H:  Amsterdam v. 19.20
 Nice a. 21.15
T:  Nice v. 22.00
 Amsterdam a. 00.05**
*  Van 6 juli t/m 24 augustus niet op wo 

za: HV 5581 / HV 5582  
H:  Amsterdam v. 06.20
 Nice a. 08.15
T:  Nice v. 09.00
 Amsterdam a. 11.00

ma, o, do, za, zo: HV 6473 / HV 6474 *  
H:  Eindhoven v. 13.10
 Nice a. 14.55
T:  Nice v. 15.40
 Eindhoven a. 17.20
*  Van 30 juni t/m 29 augustus 
 niet op ma, do, zo  
  
ma, di, vr: HV 6473 / HV 6474 *  
H:  Eindhoven v. 18.10
 Nice a. 19.55
T:  Nice v. 20.40
 Eindhoven a. 22.20
*  Van 30 juni t/m 28 augustus 
 ook op do, zo 
**  Aankomst de volgende dag

dagelij ks: KL 1565 / KL 1566  
H:  Amsterdam v. 11.40
 Genua a. 13.25
T:  Genua v. 13.55
 Amsterdam a. 15.50
  
zo:  KL 1561 / KL 1562  
H:  Amsterdam v. 08.30
 Genua a. 10.15
T:  Genua v. 10.45
 Amsterdam a. 12.35
  
  
  
  
  
  

Vliegtip ! 
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class €  891,-
Comfort Zone stoel retour €  28,-

dagelij ks: LH 2301 / LH 1890  
H:  Amsterdam v. 08.55
 München a. 10.20
 München v. 12.10
 Genua a. 13.20
  
dagelij ks: LH 987 / LH 260  
H:  Amsterdam v. 10.05
 Frankfurt a. 11.10
 Frankfurt v. 13.00
 Genua a. 14.15
  
dagelij ks: LH 261 / LH 998  
T:  Genua v. 14.55
 Frankfurt a. 16.20
 Frankfurt v. 17.20
 Amsterdam a. 18.35
  
dagelij ks: LH 1893 / LH 2308  
T:  Genua v. 16.55
 München a. 18.05
 München v. 19.05
 Amsterdam a. 20.35
  
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 313,-

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten

TOSCANE
Florence Hotel Byron  100 65

Hotel Brunelleschi  11 29
Ville Sull’Arno  10 26

Pisa Hotel Byron  42 30

De hotels in de Toscane bieden wij  inclusief autohuur van gerenommeerde verhuurbedrij ven aan en 
deze zij n gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opgehaald en ingeleverd op de luchtha-
ven. De hotels in Florence zij n inclusief transfer. Deze privétransfer wordt uitgevoerd in een Mercedes 
E-klasse (max. 2 inzittenden) of een minibusje (3-6 inzittenden).

Meet & Greet
U wordt bij  aankomst op de luchthaven verwelkomd door de chauff eur van onze lokale agent om u te 
assisteren bij  uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

Service ter plaatse
In Florence en Pisa beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Ter plaatse te betalen
In de hotels geldt een toeristenbelasting van ca. € 5,50 per persoon per dag (wij zigingen voorbehouden, 
afhankelij k van het hotel, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het hotel af te 
rekenen.

i  
Alle door ons aangeboden hotels in de Toscane bieden gratis wifi  aan.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staat onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tij dsverschil: Geen tij dsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Over het algemeen is het klimaat in Toscane heel aangenaam. De lente heeft gemiddelde temperaturen 
van rond de 20°C en de zomer is het er warm en droog. Vanwege de grote verschillen in hoogteniveau, 
in beschutting en in de ligging aan zee of in het binnenland kunnen er echter grote variaties in het weer 
optreden. De wintermaanden kenmerken zich door vrij  onvoorspelbaar weer.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  een loungebezoek op de luchthaven van Florence en Pisa voor u regelen 
voor de speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij  boeking 
te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class.
 Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

KLM   VUELING   TRANSAVIA   EUROWINGS

ITALIË  Florence & Toscane

FLORENCE  PISA

dagelij ks: KL 1641 / KL 1640  
H:  Amsterdam v. 09.35
 Florence a. 11.30
T:  Florence v. 11.20
 Amsterdam a. 13.30
  
dagelij ks: KL 1643 / KL 1644  
H:  Amsterdam v. 14.55
 Florence a. 16.55
T:  Florence v. 17.40
 Amsterdam a. 19.55
  
  

Vliegtip ! 
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen
  
  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.464,-
Comfort Zone stoel retour € 36,-

ma, do, vr, zo: V  6815 / V  6814  
H:  Amsterdam v. 21.00
 Florence a. 23.00
T:  Florence v. 18.05
 Amsterdam a. 20.20
  

o, za: V  6815 / V  6814  
H:  Amsterdam v. 14.30
 Florence a. 16.30
T:  Florence v. 11.35
 Amsterdam a. 13.50

ma, di, o, do, za: HV 5423 / HV 5424 * 
H:  Amsterdam v. 12.45
 Pisa a. 14.40
T:  Pisa v. 15.25
 Amsterdam a. 17.30
*  Van 1 juli t/m 28 augustus ook op vr 
 en zo, niet op di  
  

o, zo: HV 5423 / HV 5424 *  
H:  Amsterdam v. 06.05
 Pisa a. 08.00
T:  Pisa v. 08.45
 Amsterdam a. 10.50
*  Van 5 juli t/m 24 augustus 
 op di i.p.v. wo 
  
vr, za, zo: HV 5427 / HV 5428 *  
H:  Amsterdam v. 19.10
 Pisa a. 21.05
T:  Pisa v. 21.50
 Amsterdam a. 23.55
*  Van 4 juli t/m 27 augustus ook op ma  
 en wo, niet op za  

di: EW 896 / EW 897  
H:  Keulen v. 10.10
 Pisa a. 11.50
T:  Pisa v. 12.30
 Keulen a. 14.10
  
do, za, zo: EW 896 / EW 897  
H:  Keulen v. 20.10
 Pisa a. 21.50
T:  Pisa v. 22.30
 Keulen a. 00.10*
  
vr:  EW 896 / EW 897  
H:  Keulen v. 08.30
 Pisa a. 10.10
T:  Pisa v. 10.50
 Keulen a. 12.30
*  Aankomst de volgende dag

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten
Rome Gran Meliá Villa Agrippina  28 35

Anantara Palazzo Naiadi  30 40

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Mercedes E-klasse (max. 2 inzittenden) of een minibusje 
(3-6 inzittenden).

Meet & Greet
U wordt bij  aankomst op de luchthaven verwelkomd door de chauff eur van onze lokale agent om u te 
assisteren bij  uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

Service ter plaatse
In Rome beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Ter plaatse te betalen
In Rome geldt een toeristenbelasting van ca. € 7,- per persoon per dag (wij zigingen voorbehouden, 
afhankelij k van het hotel, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het hotel af 
te rekenen.

i  
Alle door ons aangeboden hotels in Rome bieden gratis wifi  aan.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultan

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tij dsverschil: Geen tij dsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
De beste perioden om Rome te bezoeken zij n de lente en de herfst. In de zomer kunnen de temperatu-
ren soms hoog oplopen. In de winter zij n koude dagen een zeldzaamheid.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  een loungebezoek op de luchthaven van Rome voor u regelen voor de 
speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij  boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

KLM   TRANSAVIA   VUELING   EUROWINGS

ITALIË  Rome

ROME

dagelij ks: KL 1601 / KL 1598  
H:  Amsterdam v. 09.35
 Rome (FCO) a. 11.50
T:  Rome (FCO) v. 10.20
 Amsterdam a. 12.55
  
dagelij ks: KL 1603 / KL 1604  
H:  Amsterdam v. 14.25
 Rome (FCO) a. 16.35
T:  Rome (FCO) v. 17.25
 Amsterdam a. 20.00
  

Vliegtip ! 
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen
  

Indicatietoeslag hogere klasse:
Business Class € 1.106,-
Comfort Zone stoel retour € 36,-

ma, do, vr: HV 6035 / HV 6036  
H:  Rotterdam v. 06.55
 Rome (FCO) a. 09.10
T:  Rome (FCO) v. 09.55
 Rotterdam a. 12.15
  
zo:  HV 6037 / HV 6038  
H:  Rotterdam v. 17.10
 Rome (FCO) a. 19.20
T:  Rome (FCO) v. 20.05
 Rotterdam a. 22.25
  
NB. Van 30 juni t/m 28 augustus   
       wordt deze route niet uitgevoerd. 

dagelij ks: V  6293 / V  6292  
H:  Amsterdam v. 21.05
 Rome (FCO) a. 23.15
T:  Rome (FCO) v. 17.50
 Amsterdam a. 20.25
  
ma, za, zo: V  6291 / V  6290  
H:  Amsterdam v. 15.00
 Rome (FCO) a. 17.10
T:  Rome (FCO) v. 11.45
 Amsterdam a. 14.20
  
di, o, do, vr: V  6291 / V  6290  
H:  Amsterdam v. 10.15
 Rome (FCO) a. 12.25
T:  Rome (FCO) v. 07.00
 Amsterdam a. 09.35

ma, di, o, do: EW 9882 / EW 9883  
H:  Düsseldorf v. 10.30
 Rome (FCO) a. 12.35
T:  Rome (FCO) v. 13.20
 Düsseldorf a. 15.40
  
ma, di, o, do, vr, zo: EW 9886 / EW 9887 
H:  D sseldorf v. 16.35
 Rome (FCO) a. 18.45
T:  Rome (FCO) v. 19.25
 Düsseldorf a. 21.50
  
vr, za, zo: EW 9882 / EW 9883  
H:  Düsseldorf v. 07.35
 Rome (FCO) a. 09.45
T:  Rome (FCO) v. 10.30
 Düsseldorf a. 12.50

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur 

PUGLIA
Bari Borgo Egnazia  70 60 min

Borgo Bianco  56 45 min
La Fiermontina  161 1,50 uur
Tenuta Centoporte  195 2,20 uur
Masseria Bagnara  135 1,50 uur
Masseria Il Melograno  58 45 min

Brindisi La Fiermontina  47 40 min
Tenuta Centoporte  96 67 min
Masseria Bagnara  72 60 min
Masseria Il Melograno  70 1,10 uur

Autohuur inclusief
De arrangementen op deze bestemming bieden wij  inclusief autohuur van gerenommeerde verhuurbe-
drij ven aan en deze zij n gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opgehaald en ingeleverd 
op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere periode huren 
dan kunnen wij  transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Indien gewenst kunnen wij  een 
huurauto laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
In Puglia beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Ter plaatse te betalen
In Puglia geldt een toeristenbelasting van ca. € 2,50 per persoon per dag (wij zigingen voorbehouden, 
afhankelij k van het hotel, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het hotel af te 
rekenen.

i  
Alle door ons aangeboden hotels in Puglia bieden gratis wifi  aan.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tij dsverschil: Geen tij dsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Puglia heeft een gematigd mediterraan klimaat met aangename warme zomermaanden en een koele 
milde winterperiode. De meeste neerslag valt hier tij dens de vroege wintermaanden, in de zomer-
maanden ligt de gemiddelde neerslag hier erg laag. De gemiddelde dagtemperaturen in de zomer-
maanden liggen net iets onder de 30 graden Celsius.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  een loungebezoek op de luchthaven van Bari voor u regelen voor de 
speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij  boeking te 
reserveren.
Op de luchthaven van Brindisi is geen lounge aanwezig.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

TRANSAVIA   EUROWINGS   BRUSSELS AIRLINES   TRANSAVIA

ITALIË  Puglia

BARI   BRINDISI

ma, do, vr, za: HV 5821 / HV 5822 *  
H:  Amsterdam v. 06.05
 Bari a. 08.35
T:  Bari v. 09.20
 Amsterdam a. 12.00
*  Van 30 juni t/m 27 augustus ook op wo,  
 niet op do, vr en za  
  
di, o: HV 5821 / HV 5822 *  
H:  Amsterdam v. 18.25
 Bari a. 20.55
T:  Bari v. 21.40
 Amsterdam a. 00.20**
*  Van 30 juni t/m 28 augustus ook op ma,  
 do, za en zo, niet op di, wo  
  
za, zo: HV 5819 / HV 5820 *  
H:  Amsterdam v. 11.40
 Bari a. 14.10
T:  Bari v. 14.55
 Amsterdam a. 17.35
*  Van 1 juli t/m 28 augustus ook op di en  
 vr, niet op zo 
**  Aankomst de volgende dag  

di, za: EW 9872 / EW 9873  
H:  D sseldorf v. 16.45
 Bari a. 19.00
T:  Bari v. 19.40
 Düsseldorf a. 22.05
  
wo: EW 876 / EW 877  
H:  Keulen v. 10.40
 Bari a. 12.50
T:  Bari v. 13.30
 Keulen a. 15.45
  
za: EW 876 / EW 877  
H:  Keulen v. 19.10
 Bari a. 21.20
T:  Bari v. 21.55
 Keulen a. 00.10*
*  Aankomst de volgende dag  

o, za: SN 3105 / SN 3106  
H:  Brussel v. 14.35
 Bari a. 16.55
T:  Bari v. 17.45
 Brussel a. 20.15

o, za: HV 5033 / HV 5034 *  
H:  Rotterdam v. 07.30
 Brindisi a. 10.00
T:  Brindisi v. 10.40
 Rotterdam a. 13.20
*  Van 5 juli t/m 23 aug. ook op dinsdag 

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten

NAPELS
Napels Grand Hotel Vesuvio  12 40

CAPRI
Napels Capri Palace  40 70

Villa Blu Capri  40 70
AMALFIKUST

Napels Convento di Amalfi   65 90
Santa Caterina  65 90

  Grand Hotel Royal  50 75

Napels & Amalfi kust. Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes E-klasse of gelij kwaardig  
(max. 2 inzittenden). In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt 
van een minibusje.
Capri. Verblij ft u op Capri, dan wordt u naar de haven van Napels gebracht. De oversteek naar en van 
Capri vindt per openbare hydrofoil plaats. De transfer naar en van Capri Palace wordt door het hotel 
uitgevoerd, de transfer naar en van Villa Blu Capri wordt door een privétaxi uitgevoerd. 

Autohuur inclusief
De hotels op deze bestemming bieden wij  inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt u ook 
kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblij f of voor een paar dagen een auto huren. Indien 
gewenst kunnen wij  deze laten afl everen bij  uw hotel. Voor categorieën en prij zen vraag onze Luxury 
Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tij dens uw verblij f in Napels of omgeving zal de vertegenwoordiger van onze lokale agent telefonisch 
contact met u opnemen. Hij /zij  zal u lokale informatie verstrekken, uw retourvlucht bevestigen en u 
informeren over uw transfer terug.

Ter plaatse te betalen
In de Zuid-Italiaanse hotels geldt een toeristenbelasting van ca. € 5,- per persoon per dag (wij zigingen 
voorbehouden, afhankelij k van het hotel, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse 
in het hotel af te rekenen. Op Capri geldt (nog) geen toeristenbelasting bij  het ter perse gaan van deze 
brochure.

Excursies 
Tij dens uw verblij f in Napels kunt u ter plaatse bij  onze lokale vertegenwoordiging of voorafgaande 
aan uw reis bij  een van onze verkoopmedewerkers excursies boeken. Een selectie: Dagtour Pompeii & 
Vesuvio, Salerno, Rome, de eilanden Ischia en Capri, een dagtour langs de Amalfi -kust per Spider, een 
dag varen met een privéjacht vanuit Sorrento naar Capri.

i  
Alle door ons gecontracteerde hotels in Napels, op Capri en aan de Amalfi kust bieden gratis wifi  aan.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tij dsverschil: Geen tij dsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Het klimaat in Zuid-Italië kenmerkt zich in de zomer door hoge temperaturen die kunnen oplopen tot 
boven de 35 C. In de winter kan het variëren van mild tot koud. Dit is afhankelij k van de windrichting, 
of de wind vanuit de bergen of vanuit zee komt. In de lente en de herfst is de temperatuur aangenaam.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  een loungebezoek op de luchthaven van Napels voor u regelen voor de 
speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij  boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

Meet & Greet
U wordt bij  aankomst op de luchthaven verwelkomd door de chauff eur van onze lokale agent om u te 
assisteren bij  uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze dan wel naar de haven van Napels 
voor de overtocht naar Capri.

TRANSAVIA   KLM   EUROWINGS   EASYJET.NL

ITALIË  Napels, Amal� kust & Capri

NAPELS

ma, o, za, zo: HV 6411 / HV 6412 *  
H:  Amsterdam v. 13.10
 Napels a. 15.30
T:  Napels v. 16.15
 Amsterdam a. 18.55
*  Van 30 juni t/m 26 augustus 
 ook op do en vr, niet op wo  
  
di, do, vr: HV 6411 / HV 6412 *  
H:  Amsterdam v. 06.15
 Napels a. 08.35
T:  Napels v. 09.20
 Amsterdam a. 12.00
*  Van 30 juni t/m 26 augustus 
 alleen op wo 

za, zo: KL 1587 / KL 1588  
H:  Amsterdam v. 08.50
 Napels a. 11.20
T:  Napels v. 12.05
 Amsterdam a. 14.45
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij  u de Economy Comfort Zone stoel, gele-
gen voorin het Economy Class gedeelte, van 

harte aanbevelen

Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class €  1.349,-
Comfort Zone stoel retour €  36,-

ma, do: EW 9860 / EW 9861  
H:  Düsseldorf v. 11.05
 Napels a. 13.20
T:  Napels v. 14.00
 D sseldorf a. 16.20
  
di, o, vr, za, zo: EW 9860 / EW 9861  
H:  Düsseldorf v. 07.10
 Napels a. 09.20
T:  Napels v. 10.00
 Düsseldorf a. 12.25
  
di, zo: EW 862 / 4U 863  
H:  Keulen v. 06.25
 Napels a. 08.35
T:  Napels v. 09.15
 Keulen a. 11.25
  
do, za: EW 862 / 4U 863  
H:  Keulen v. 19.40
 Napels a. 21.45
T:  Napels v. 22.25
 Keulen a. 00.35*
*  Aankomst de volgende dag  

ma, di, o, do, vr, zo: U2 4892 / U2 4891 
H:  Amsterdam v. 16.35
 Napels a. 19.00
T:  Napels v. 13.20
 Amsterdam a. 16.00
  
vr, zo: U2 4894 / U2 4893  
H:  Amsterdam v. 20.15
 Napels a. 22.40
T:  Napels v. 16.55
 Amsterdam a. 19.35

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten
Olbia Grand Hotel Poltu Quatu  35 42

Villa del Golfo Lifestyle Hotel 31 35
L ea Bianca Luxury Resort  28 36
CalaCuncheddi  12 16

Cagliari Falkensteiner Capo Boi          57 60

Autohuur inclusief
De arrangementen op deze bestemming bieden wij  inclusief autohuur van gerenommeerde verhuurbe-
drij ven aan en deze zij n gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opgehaald en ingeleverd 
op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere periode huren 
dan kunnen wij  transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Indien gewenst kunnen wij  een 
huurauto laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Op Sardinië beschikt Silverjet Vakanties niet over een lokale vertegenwoordiging.

Ter plaatse te betalen
Op Sardinië geldt een toeristenbelasting van ca. € 2,50 - € 5,- per persoon per dag (wij zigingen voor-
behouden, afhankelij k van het hotel, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het 
hotel af te rekenen.

i  
Alle door ons aangeboden hotels op Sardinië bieden gratis wifi  aan.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tij dsverschil: Geen tij dsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Sardinië heeft een subtropisch mediterraan klimaat met warme zomers en milde winters. Het eiland 
staat onder invloed van wind uit zee en de mistral vanuit Zuid-Frankrij k. Deze kan enkele dagen aan-
houden.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  een loungebezoek op de luchthaven van Olbia dan wel Cagliari voor u 
regelen voor de speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf 
bij  boeking te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

TRANSAVIA   EUROWINGS   EASYJET.NL   KLM

ITALIË  Sardinië

OLBIA   CAGLIARI

ma, o, do, vr: HV 6917 / HV 6918 *  
H:  Amsterdam v. 07.05
 Olbia a. 09.20
T:  Olbia v. 10.00
 Amsterdam a. 12.20
*  Vanaf 30 juni niet meer op donderdag 

za: HV 6915 / HV 6916  
H:  Amsterdam v. 12.55
 Olbia a. 15.10
T:  Olbia v. 15.55
 Amsterdam a. 18.15
  
zo: HV 6915 / HV 6916  
H:  Amsterdam v. 05.35
 Olbia a. 07.50
T:  Olbia v. 08.30
 Amsterdam a. 10.50

di, do: EW 9844 / EW 9845  
H:  Düsseldorf v. 11.20
 Olbia a. 13.30
T:  Olbia v. 14.10
 D sseldorf a. 16.25
  

o, vr, za, zo: EW 9844 / EW 9845  
H:  Düsseldorf v. 07.20
 Olbia a. 09.30
T:  Olbia v. 10.15
 Düsseldorf a. 12.30
  
ma, zo: EW 844 / EW 845  
H:  Keulen v. 12.50
 Olbia a. 14.50
T:  Olbia v. 15.30
 Keulen a. 17.30
  

o, vr, za: EW 844 / EW 845  
H:  Keulen v. 07.00
 Olbia a. 09.00
T:  Olbia v. 09.40
 Keulen a. 11.40

di, do: U2 7985 / U2 7986 *  
H:  Amsterdam v. 12.35
 Olbia a. 14.55
T:  Olbia v. 15.30
 Amsterdam a. 17.55
*  Van 27 juni t/m 4 september 
 ook op ma, vr, zo  
  
za: U2 7985 / U2 7986 *  
H:  Amsterdam v. 17.05
 Olbia a. 19.25
T:  Olbia v. 20.00
 Amsterdam a. 22.25
*  Van 29 juni t/m 31 augustus ook op wo 

za, zo: KL 1569 / KL 1570 *  
H:  Amsterdam v. 13.55
 Cagliari a. 16.20
T:  Cagliari v. 17.00
 Amsterdam a. 19.35
*  Van 4 juli t/m 26 augustus 
 wordt deze vlucht dagelij ks uitgevoerd 

  
  
  
  

Vliegtip ! 
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class €  1.373,-
Comfort Zone stoel retour €  36,-

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten

SICILIE
Catania Atlantis Bay  65 56

Eremo della Giubiliana  109 90
Mazzaro Sea Palace  65 56
Metropole Taormina  59 60
Borgo Pantano  66 45
Verdura Resort  217 165
Villa Igiea  238 190

Palermo Alba Palace Hotel  60 50
Verdura Resort  130 90
Villa Igiea  29 30

Uw privétransfers naar Atlantis Bay, Hotel Metropole en Mazarro Sea Palace van en naar de luchthaven 
van Catania worden uitgevoerd in een Mercedes E-klasse of gelij kwaardig (max. 3 inzittenden). Uw 
privétransfer naar het Hotel Villa Igiea in Palermo wordt tevens uitgevoerd in een Mercedes E-klasse 
of gelij kwaardig. In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van 
een minibusje.

Autohuur inclusief
De arrangementen van de hotels buiten Catania en Palermo bieden wij  inclusief autohuur van gere-
nommeerde verhuurbedrij ven aan en deze zij n gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt 
opgehaald en ingeleverd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor 
een kortere periode huren dan kunnen wij  transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. 
Indien gewenst kunnen wij  een huurauto laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere informatie vraag 
onze Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tij dens uw verblij f in Taorminia zal de vertegenwoordigster van onze lokale agent contact met u opne-
men. Hij /zij  zal u lokale informatie verstrekken, uw retourvlucht bevestigen en u informeren over uw 
transfer terug. In de overige plaatsen op Sicilië is geen hostess service aanwezig, de vertegenwoordi-
ger van onze lokale agent zal telefonisch contact met u opnemen.

Ter plaatse te betalen
Op Sicilië geldt een toeristenbelasting van ca. € 5,- per persoon per dag (wij zigingen voorbehouden, 
afhankelij k van het hotel, korting voor kinderen). U dient deze belastingen ter plaatse in het hotel af te 
rekenen.

i  
Alle door ons aangeboden hotels op Sicilië bieden gratis wifi  aan.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Italiaans.
Valuta: Euro.
Tij dsverschil: Geen tij dsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Sicilië heeft een mild zeeklimaat. In de winter komen de temperaturen zelden onder de 10°C. De zee 
zorgt op sommige plaatsen voor afkoeling, maar over het algemeen is het er altij d aangenaam. In de 
zomer is het op Sicilië vrij  warm.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  op de luchthaven van Palermo een loungebezoek voor u regelen voor 
de speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij  boeking 
te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals deComfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

Meet & Greet
U wordt bij  aankomst op de luchthaven verwelkomd door de chauff eur van onze lokale agent om u te 
assisteren bij  uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

TRANSAVIA   KLM   EASYJET.NL   TRANSAVIA

ITALIË  Sicilië

CATANIA   PALERMO

ma, za: HV 5217 / HV 5218 *  
H:  Amsterdam v. 19.05
 Catania a. 21.55
T:  Catania v. 22.40
 Amsterdam a. 01.50**
*  Van 4 juli t/m 22 augustus niet op ma 

o, do, zo: HV 5215 / HV 5216 *  
H:  Amsterdam v. 07.00
 Catania a. 09.50
T:  Catania v. 10.35
 Amsterdam a. 13.45
*  Van 1 juli t/m 26 augustus 
 ook op ma en vr, niet op do  
  
di, vr: HV 5217 / HV 5218 * v. 17.10
H:  Amsterdam a. 20.00
 Catania v. 20.45
T:  Catania a. 23.55
 Amsterdam 
*  Van 1 juli t/m 26 augustus 
 ook op do, niet op vr  
**  Aankomst de volgende dag  

za, zo: KL 911 / KL 912 *  
H:  Amsterdam v. 13.05
 Catania a. 15.55
T:  Catania v. 16.40
 Amsterdam a. 19.45
*  Van 2 juli t/m 28 augustus wordt 
 deze vlucht dagelij ks uitgevoerd 

  
  
  
  

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen

  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.356,-
Comfort Zone stoel retour € 36,-

di, do, zo: U2 7965 / U2 7966 *  
H:  Amsterdam v. 07.20
 Catania a. 10.15
T:  Catania v. 10.50
 Amsterdam a. 14.00
*  Van 1 juli t/m 2 september ook op vr 

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.

o, za: HV 5639 / HV 5640 *  
H:  Rotterdam v. 07.00
 Palermo a. 09.35
T:  Palermo v. 10.20
 Rotterdam a. 12.55
*  Van 29 juni t/m 27 augustus 
 op di, niet op wo, za  
  
vr: HV 5639 / HV 5640 *  
H:  Rotterdam v. 16.50
 Palermo a. 19.25
T:  Palermo v. 20.10
 Rotterdam a. 22.45
*  Van 1 juli t/m 26 augustus  
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o, za: HV 6695 / HV 6696  
H:  Rotterdam v. 07.10
 Zadar a. 09.05
T:  Zadar v. 09.45
 Rotterdam a. 11.50
  
ma: HV 6697 / HV 6698 *  
H:  Rotterdam v. 17.30
 Zadar a. 19.25
T:  Zadar v. 20.05
 Rotterdam a. 22.10
*  Van 4 juli t/m 22 augustus  

Transferinformatie   
Van uchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten

PULA
Pula Grand Park Hotel Rovinj  40 40

Isabella Island Resort  60 45
ZADAR

Zadar Falkensteiner Iadera  25 35

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Mercedes E-klasse of gelij kwaardig (1-2 inzittenden) of een 
Minivan of gelij kwaardig (3-6 inzittenden).

Autohuur inclusief
De hotels op deze bestemming bieden wij  inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt u ook 
kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblij f of voor een paar dagen een auto huren. Indien 
gewenst kunnen wij  deze laten afl everen bij  uw hotel. Voor categorieën en prij zen vraag onze Luxury 
Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Een dag na aankomst zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met u opnemen. U kunt 
bij  hem/haar terecht voor informatie en/of het boeken van excursies.

i  
Alle hotels die wij  in hebben gecontracteerd bieden gratis wifi  aan in de openbare ruimten en op uw 
kamer (informatie onder voorbehoud van wij zigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staat onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  doen het graag. 
Zie voor meer informatie blz. 8-9 van deze brochure.

Bestemmingsinformatie
Taal: Kroatisch
Valuta: Kuna
Tij dsverschil: Geen tij dsverschil
Elektriciteit: 220V
Reisdocumenten: Geldig paspoort

Klimaat
Het schiereiland Istrië ligt in het noordwesten van Kroatië. Hoewel de temperaturen hier over het al-
gemeen wat lager liggen dan in Dalmatië zorgen het mediterrane klimaat en de vele zonuren ervoor 
dat ook Istrië een ideale vakantiebestemming is. Enkele windstromingen bepalen in Istrië het verdere 
weerbeeld, te weten de 'Jugo' (een warme zuidenwind die regen brengt), de 'Bura' (die helder weer 
brengt) en de 'Maestral' (die in de zomermaanden verfrissing brengt vanuit de zee). 

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse luchtha-
vens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u Terminal Valet Parking van harte aan  Zie voor meer informatie 
blz. 4-5 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  op de luchthaven van Zadar een loungebezoek voor u regelen voor de 
speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij  boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele klassen, zoals de Pre-
mium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

TRANSAVIA   EASYJET   LUFTHANSA   TRANSAVIA

KROATIË  Istrië

di: HV 5997 / HV 5998 *  
H:  Rotterdam v. 18.35
 Pula a. 20.20
T:  Pula v. 21.05
 Rotterdam a. 22.55
*  Van 3 juli t/m 28 augustus op ma en zo  
 Vanaf 3 september ook op za  
  
do, zo: HV 5997 / HV 5998 *  
H:  Rotterdam v. 13.15
 Pula a. 15.00
T:  Pula v. 15.40
 Rotterdam a. 17.30
*  Van 2 juli t/m 28 augustus ook op za,   
 niet op zo 
  
di:  HV 5995 / HV 5996 *  
H:  Rotterdam v. 07.00
 Pula a. 08.45
T:  Pula v. 09.25
 Rotterdam a. 11.15
*  Van 5 juli t/m 23 augustus  

wo: U2 7955 / U2 7955 *  
H:  Amsterdam v. 11.10
 Pula a. 13.15
T: Pula v. 13.50
 Amsterdam a. 16.00
*  Van 29 juni t/m 31 augustus 

za:  U2 7955 / U2 7955 *  
H:  Amsterdam v. 17.10
 Pula a. 19.15
T:  Pula v. 19.50
 Amsterdam a. 22.05
*  Van 2 juli t/m 3 september  

ma, vr, za: LH 989 / LH 1478  
H:  Amsterdam v. 11.15
 Frankfurt a. 12.20
 Frankfurt v. 16.15
 Pula a. 17.35
  
ma, vr, za: LH 1479 / LH 1002  
T:  Pula v. 18.20
 Frankfurt a. 19.50
 Frankfurt v. 21.00
 Amsterdam a. 22.15
  
za, zo: LH 1723 / LH 2304  
T:  Pula v. 10.05
 München a. 11.10
 München v. 13.25
 Amsterdam a. 14.55
  
  
  

  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class €  320,-

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.

PULA   ZADAR
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dagelij ks: KL 1803 / KL 1804 *  
H:  Amsterdam v. 10.05
 Dubrovnik a. 12.35
T:  Dubrovnik v. 13.25
 Amsterdam a. 16.05
*  Van 2 juli t/m 28 augustus  
  
  

  

Vliegtip ! 
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen
  
  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.173,-
Comfort Zone stoel € 28,-

Transferinformatie    
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten

DUBROVNIK
Dubrovnik Bellevue Dubrovnik  22 30

Excelsior Dubrovnik  25 35
Sun Gardens Resort  33 40

HVAR
Split Maslina Resort  70 100

Heritage Palace Elisabeth  85 120

Dubrovnik: Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Mercedes E-klasse of gelij kwaardig (1-2 inzitten-
den) of een Minivan of gelij kwaardig (3-6 inzittenden).

Hvar: U wordt eerst per privétransfer in een Mercedes E-klasse (1-2 inzittenden) of een minivan (3-6 
inzittenden) naar de haven van Split gebracht, alwaar u de ferry/catamaran naar Hvar neemt. Deze 
overtocht duurt ca. 1 uur. Aangekomen op Hvar staat een Engelssprekende chauff eur u op te wachten 
voor de transfer naar uw hotel. Palace Elisabeth ligt op loopafstand van de haven waar de Catamaran 
aanmeert. Uw bagage wordt naar het hotel gebracht.

Autohuur inclusief
De hotels op deze bestemming bieden wij  inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt u ook 
kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblij f of voor een paar dagen een auto huren. Indien 
gewenst kunnen wij  deze laten afl everen bij  uw hotel. Voor categorieën en prij zen vraag onze Luxury 
Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Een dag na aankomst zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met u opnemen. U kunt 
bij  hem/haar terecht voor informatie en/of het boeken van excursies.

i  
Bij na alle hotels die wij  in Dubrovnik, Split  en langs de Dalmatische kust bieden gratis wifi  aan in de 
openbare ruimten en op uw kamer (informatie onder voorbehoud van wij zigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staat onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  doen het graag. 
Zie voor meer informatie blz. 8-9 van deze brochure.

Bestemmingsinformatie
Taal: Kroatisch.
Valuta: Kuna.
Tij dsverschil: Geen tij dsverschil.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort.

Klimaat
Dubrovnik kent een mediterraan klimaat. De zomers zij n warm, droog en zonnig en de winters zij n 
zacht en nat. Het zwemseizoen begint er al in april en tot ver in oktober is de diep blauwe heldere zee 
nog heerlij k op temperatuur. Dubrovnik baadt dan ook in de zon met zij n 250 zondagen per jaar. Het 
heerlij ke weer zorgt voor een keur aan subtropische planten en bloemensoorten in dit gebied. 
De iets noordelij ker gelegen plaatsen langs de Dalmatische Kust hebben eveneens warme, droge en 
zonnige zomers.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse luchtha-
vens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u Terminal Valet Parking van harte aan  Zie voor meer informatie 
blz. 4-5 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

ounge aanbieding luchthaven bij  vertrek
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele klassen, zoals de Pre-
mium-  of de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

Meet & Greet
Bij  aankomst op de luchthaven van Dubrovnik wordt u opgewacht door onze vertegenwoordig(st)er en 
naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht.

TRANSAVIA   KLM   TRANSAVIA   KLM

KROATIË  Dalmatië & Dubrovnik

ma, wo: HV 6259 / HV 6260 *  
H:  Rotterdam v. 17.55
 Split a. 19.55
T:  Split v. 20.40
 Rotterdam a. 22.50
*  Van 30 juni t/m 25 augustus ook op do,  
 niet op ma 
  
do, za: HV 6259 / HV 6260 *  
H:  Rotterdam v. 12.35
 Split a. 14.35
T:  Split v. 15.20
 Rotterdam a. 17.30
*  Van 30 juni t/m 25 augustus ook op di,   
 niet op do 
  
zo:  HV 6259 / HV 6260 *  
H:  Rotterdam v. 07.05
 Split a. 09.05
T:  Split v. 09.45
 Rotterdam a. 11.55
*  Van 1 juli t/m 26 augustus 
 ook op ma, vr 

dagelij ks: KL 1945 / KL 1946  
H:  Amsterdam v. 09.50
 Split a. 12.05
T:  Split v. 12.50
 Amsterdam a. 15.20
  
ma, di, o, do, vr: KL 1947 / KL 1948 *  
H:  Amsterdam v. 14.50
 Split a. 17.00
T:  Split v. 17.45
 Amsterdam a. 20.10
*  Van 4 juli t/m 26 augustus  
  
zo:  KL 1949 / KL 1950 *  
H:  Amsterdam v. 16.30
 Split a. 18.45
T:  Split v. 19.25
 Amsterdam a. 21.55
*  Van 3 juli t/m 28 augustus  
  

Vliegtip ! 
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.174,-
Comfort Zone stoel € 28,-

di, do: HV 5007 / HV 5008  
H:  Rotterdam v. 17.20
 Dubrovnik a. 19.30
T:  Dubrovnik v. 20.15
 Rotterdam a. 22.40
  
za:  HV 5007 / HV 5008 *  
H:  Rotterdam v. 12.20
 Dubrovnik a. 14.30
T:  Dubrovnik v. 15.15
 Rotterdam a. 17.40
*  T/m 25 juni en vanaf 3 september 

za:  HV 5007 / HV 5008 *  
H:  Rotterdam v. 06.55
 Dubrovnik a. 09.05
T:  Dubrovnik v. 09.50
 Rotterdam a. 12.15
*  Van 2 juli t/m 27 augustus  

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.

SPLIT  DUBROVNIK
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten

CORFU
Corfu Marbella Nido  15 25 

Ikos Dassia  13 25 
Angsana Corfu  10 20 
Domes of Corfu  20 30 
Domes Miramare  20 30 

PREVEZA
Preveza/Parga Marbella Elix  85 115 

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes taxi of gelij kwaardig (max. 3 inzittenden). In 
geval van grotere gezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een Mercedes Minivan of 
gelij kwaardig (max. 6 inzittenden).

Autohuur
De accommodaties op deze bestemmingen bieden wij  inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan 
kunt u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblij f of voor een paar dagen een auto 
huren. Indien gewenst kunnen wij  deze laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze 
Luxury Travel Consultants.

Service ter plaatse
Op de luchthaven van Corfu dan wel Preveza verstrekt onze vertegenwoordig(st)er u lokale informatie 
en informeert u over uw transfer terug. U kunt daarnaast altij d telefonisch contact opnemen met onze 
lokale agent.

i  
Alle door ons aangeboden hotels op Corfu en Preveza/Parga bieden gratis wifi  op de kamer aan (onder 
voorbehoud van wij zigingen). 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. Vraag 
onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tij dsverschil: Het is in Griekenland 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Corfu en het vasteland bij  Parga hebben een warm mediterraan klimaat dat iets koeler is dan de meer 
zuidelij k gelegen plaatsen in Griekenland. De zomermaanden zij n aangenaam warm en de altij d aan-
wezig zeewind zorgt in deze periode voor de nodige verkoeling. Het zeewater is in het voorjaar nog 
tamelij k fris, maar vanaf juni warmt de zee snel op en kan men hier heerlij k zwemmen. Langs de 
westkust van Corfu is de zee over het algemeen iets koeler vanwege de open  zee en aanwezige wind.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Imperial, Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederland-
se luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen 
betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbieding luchthaven bij  vertrek
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

Meet & Greet
Bij  aankomst op de luchthaven van Corfu dan wel Preveza wordt u opgewacht door onze vertegen-
woordig(st)er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht.

TRANSAVIA   EUROWINGS   TRANSAVIA   CONDOR

GRIEKENLAND  Corfu & Parga

CORFU  PREVEZA

ma, o, za: HV 5311 / HV 5312 *  
H:  Amsterdam v. 06.00
 Corfu a. 09.45
T:  Corfu v. 10.30
 Amsterdam a. 12.30
*  Van 5 juli t/m 24 augustus 
 ook op di, niet op wo  
  

o, do: HV 5311 / HV 5312 *  
H:  Amsterdam v. 19.20
 Corfu a. 23.05
T:  Corfu v. 23.50
 Amsterdam a. 01.50**
*  Van 6 juli t/m 26 augustus  
  
di:  HV 6783 / HV 6784  
H:  Rotterdam v. 16.00
 Corfu a. 19.40
T:  Corfu v. 20.25
 Rotterdam a. 22.15
  
vr: HV 6781 / HV 6782  
H:  Rotterdam v. 07.00
 Corfu a. 10.40
T:  Corfu v. 11.25
 Rotterdam a. 13.15
**  Aankomst de volgende dag  

di, do, vr: EW 9612 / EW 9613  
H:  Düsseldorf v. 07.30
 Corfu a. 11.05
T:  Corfu v. 11.50
 Düsseldorf a. 13.35
  
za, zo: EW 9612 / EW 9613  
H:  Düsseldorf v. 10.05
 Corfu a. 13.40
T:  Corfu v. 14.20
 D sseldorf a. 16.00

di, za: HV 5791 / HV 5792 *  
H:  Amsterdam v. 05.00
 Preveza a. 08.55
T:  Preveza v. 09.40
 Amsterdam a. 11.45
*  Van 30 juni t/m 28 augustus 
 ook op wo, do, vr, zo  
  
ma: HV 5791 / HV 5792 *  
H:  Amsterdam v. 06.55
 Preveza a. 10.50
T:  Preveza v. 11.35
 Amsterdam a. 13.40
*  Van 29 augustus t/m 26 september 

di:  DE 1780 / DE 1781  
H:  D sseldorf v. 16.10
 Preveza a. 20.00
T:  Preveza v. 21.00
 Düsseldorf a. 22.50
  
za:  DE 1780 / DE 1781  
H:  D sseldorf v. 06.50
 Preveza a. 10.40
T:  Preveza v. 11.40
 Düsseldorf a. 13.30

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.
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Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten

KEFALONIA
Kefalonia  Apollonion Asterias  50 65

Celestial Suites  12 20
Fzeen Retreat  15 25
White Rocks    5 8

ZAKYNTHOS
Zakynthos Contessina Hotel  10 20

Contessina Suites & Spa  10 20 
Golden Sun Resort   5  7
Lesante Blu  15 25
Lesante Cape  10 20
Lesante Classic  10 20
Olea All Suite  10 20
Zante Maris  10 20
Porto Zante Villas & Spa    15 25
  

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes taxi of gelij kwaardig (max. 3 inzittenden). In 
geval van grotere gezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een Mercedes Minivan of 
gelij kwaardig (max. 6 inzittenden).

Autohuur
De volgende hotels op Kefalonia bieden we aan inclusief huurauto: Fzeen Retreat, Celestial Suites en 
White Rocks. Uw huurauto van een gerenommeerd verhuurbedrij f is gebaseerd op een middenklasse 
categorie. De huurauto wordt door u opgehaald en ingeleverd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik 
maken van een huurauto of deze voor een kortere periode huren dan kunnen wij  transfers voor u 
regelen van en/of naar de luchthaven. Voor nadere informatie vraag onze Luxury Travel Consultants.

De accommodaties Zakynthos en hotel Apollonion Asterias op Kefalonia bieden wij  inclusief privétrans-
fer aan. In plaats hiervan kunt u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblij f of voor een 
paar dagen een auto huren. Indien gewenst kunnen wij  deze laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere 
informatie vraag onze Luxury Travel Consultants.

Service ter plaatse
Onze lokale vertegenwoordiging neemt een dag na aankomst telefonisch contact met u op. U kunt bij  
hem/haar terecht voor informatie en/of het boeken van excursies.

i  
Alle door ons aangeboden hotels op Kefalonia en Zakynthos bieden gratis wifi  aan (onder voorbehoud 
van wij zigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tij dsverschil: Het is op Kefalonia en Zakynthos 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Kefalonia en Zakynthos liggen onder elkaar  voor de westkust van Griekenland en behoren tot de Io-
nische Eilanden. De eilanden  hebben  een mediterraan klimaat met warme droge zomers met een 
gemiddelde temperatuur tij dens de zomermaanden van ca. 31 graden. Soms waait er in de zomer een 
noordwestenwind die voor wat verkoeling kan zorgen.  

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties op Kefalonia of 
Zakynthos boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6  Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbieding luchthaven bij  vertrek
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de  
Premium -  of soms de Business Class. Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

Meet & Greet
U wordt bij  aankomst op de luchthaven van zowel Kefalonia als Zakynthos verwelkomd door een verte-
genwoordig(st)er van onze lokale agent om u te assisteren bij  de privétransfer naar uw accommodatie. 
Indien u in Porto Zante op Zakynthos verblij ft, wordt u bij  aankomst op de luchthaven verwelkomd door 
een vertegenwoordig(st)er van het dit exclusieve hotel om u te assisteren bij  de privétransfer naar uw 
accommodatie.

TRANSAVIA   CONDOR   TRANSAVIA   CONDOR

GRIEKENLAND  Kefalonia & Zakynthos

KEFALONIA  ZAKYNTHOS

vr: HV 6563 / HV 6564  
H:  Amsterdam v. 06.50
 Kefalonia a. 10.45
T:  Kefalonia v. 11.30
 Amsterdam a. 13.45

ma: DE 1098 / DE 1099  
H:  D sseldorf v. 06.15
 Kefalonia a. 10.10
T:  Kefalonia * v. 11.00
 Düsseldorf a. 12.50
  

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.

do: DE 1146 / DE 1147  
H:  Düsseldorf v. 15.30
 Zakynthos a. 19.25
T:  Zakynthos v. 20.20
 Düsseldorf a. 22.20
  
zo:  DE 1146 / DE 1147  
H:  D sseldorf v. 06.00
 Zakynthos a. 09.55
T:  Zakynthos v. 10.45
 Düsseldorf a. 12.45

ma, o, za: HV 5091 / HV 5092 *  
H:  Amsterdam v. 15.45
 Zakynthos a. 19.55
T:  Zakynthos v. 20.50
 Amsterdam a. 23.10
*  Van 2 juli t/m 27 augustus 
 niet op ma, za 
  
di, o, za: HV 5093 / HV 5094 *  
H:  Amsterdam v. 06.00
 Zakynthos a. 10.10
T:  Zakynthos v. 10.55
 Amsterdam a. 13.15
*  Van 4 juli t/m 22 augustus ook op ma 

zo: HV 5093 / HV 5094  
H:  Amsterdam v. 11.40
 Zakynthos a. 15.50
T:  Zakynthos v. 16.35
 Amsterdam a. 18.55
  
do, zo: HV 5413 / HV 5414  
H:  Eindhoven v. 15.25
 Zakynthos a. 19.20
T:  Zakynthos v. 20.05
 Eindhoven a. 22.15
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dagelij ks: LH 987 / LH 5928  
H:  Amsterdam v. 10.05
 Frankfurt a. 11.10
 Frankfurt v. 13.20
 Thessaloniki a. 16.50
  
dagelij ks: LH 1289 / LH 998  
T:  Thessaloniki v. 14.20
 Frankfurt a. 15.55
 Frankfurt v. 17.20
 Amsterdam a. 18.35
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class af Amsterdam € 501,-

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten

HALKIDIKI
Thessaloniki Cavo Olympo  120 75

Ikos Olivia  70 60
Ikos Ocenia  50 40
Sani Resort  75 60
Eagles Palace  110 100
Eagles Villa’s  110 100
Miraggio Spa  125 130
Villa d ‘ Oro  120 125
  

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een  Mercedes C-classe of gelij kwaardig (max. 3 inzittenden). 
In geval van grotere gezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een Mercedes Minivan 
of gelij kwaardig (max. 6 inzittenden).

Autohuur
Alle accommodaties op deze bestemming, m.u.v. Villa d ‘ Oro, bieden wij  inclusief privétransfer aan. 
In plaats hiervan kunt u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblij f of voor een paar 
dagen een auto huren. Indien gewenst kunnen wij  deze laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere infor-
matie vraag onze Luxury Travel Consultants.
Villa D ‘Oro bieden we standaard aan inclusief huurauto. Uw huurauto van een gerenommeerd verhuur-
bedrij f is gebaseerd op een middenklasse categorie. De huurauto wordt door u opgehaald en ingele-
verd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere periode 
huren dan kunnen wij  transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Voor nadere informatie 
vraag onze Luxury Travel Consultants.

Service ter plaatse
Op de luchthaven van Thessaloniki verstrekt onze vertegenwoordig(st)er u lokale informatie en infor-
meert u over uw transfer terug. U kunt daarnaast altij d telefonisch contact opnemen met onze lokale 
agent.

i  
Alle door ons aangeboden hotels in Thessaloniki, Halkidiki en op Corfu bieden gratis wifi  op de kamer 
aan (onder voorbehoud van wij zigingen). 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tij dsverschil: Het is in Griekenland 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Halkidiki heeft een warm mediterraan klimaat dat iets koeler is dan de meer zuidelij k gelegen plaatsen 
in Griekenland. De wintermaanden zij n er koel en erg nat. De zomermaanden zij n erg aangenaam 
warm en tij dens de warmste zomerdagen ligt de temperatuur ver boven de 30 C. In de buurt van de 
zee zorgt de altij d aanwezige zeewind voor de nodige verkoeling.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Imperial, Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederland-
se luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen 
betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbieding luchthaven bij  vertrek
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

Meet & Greet
Bij  aankomst op de luchthaven van Thessaloniki wordt u opgewacht door onze vertegenwoordig(st)er 
en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht.

TRANSAVIA   AEGEAN AIRLINES   EUROWINGS   LUFTHANSA

GRIEKENLAND  Halkidiki

ma, vr: HV 5807 / HV 5808  
H:  Amsterdam v. 07.15
 Thessaloniki a. 11.05
T:  Thessaloniki v. 11.50
 Amsterdam a. 14.00
  
di, o, za, zo: HV 5807 / HV 5808  
H:  Amsterdam v. 09.40
 Thessaloniki a. 13.30
T:  Thessaloniki v. 14.15
 Amsterdam a. 16.20
  

o, do, zo: HV 5805 / HV 5806 *  
H:  Amsterdam v. 16.45
 Thessaloniki a. 20.35
T:  Thessaloniki v. 21.20
 Amsterdam a. 23.25
*  Van 2 juli t/m 28 augustus 
 ook op za, niet op zo  

dagelij ks: A3 541 / A3 540  
H:  Düsseldorf v. 12.50
 Thessaloniki a. 16.25
T:  Thessaloniki v. 10.15
 Düsseldorf a. 12.00
  
ma, di, o, do, vr, za: A3 1407 / A3 501  
H:  Amsterdam v. 07.20
 München a. 08.45
 München v. 10.20
 Thessaloniki a. 13.20
  
dagelij ks: A3 530 / A3 1577  
T:  Thessaloniki v. 10.55
 Frankfurt a. 12.30
 Frankfurt v. 16.10
 Amsterdam a. 17.25
  
  
  
  
  

  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class af D sseldorf € 637,-
Business Class af Amsterdam € 798,-

ma, di, za: EW 9656 / EW 9657  
H:  Düsseldorf v. 15.00
 Thessaloniki a. 18.45
T:  Thessaloniki v. 19.30
 Düsseldorf a. 21.15
  
wo: EW 9654 / EW 9655  
H:  Düsseldorf v. 10.25
 Thessaloniki a. 14.10
T:  Thessaloniki v. 14.50
 D sseldorf a. 16.35
  
do, vr, za, zo: EW 9654 / EW 9655  
H:  Düsseldorf v. 07.10
 Thessaloniki a. 10.55
T:  Thessaloniki v. 11.40
 Düsseldorf a. 13.25
  
dagelij ks: EW 652 / EW 653  
H:  Keulen v. 18.05
 Thessaloniki a. 21.40
T:  Thessaloniki v. 22.20
 Keulen a. 00.05*
*  Aankomst de volgende dag  

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.

THESSALONIKI
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Van luchthaven Naar   Kilometers Tij dsduur in minuten
ATHENE

Athene Grande Bretagne  28 40
Cape Sounio   50 50
Four Seasons Astir Palace  25 30

COSTA NAVARINO
Athene  The Westin  300  190

The Romanos  300 190
Kalamata The Westin   45 60

The Romanos  45 60
PORTO HELI

Athene Amanzoe  200 160

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Mercedes E-klasse of gelij kwaardig (max. 3 inzittenden). 
Naar en van The Westin Resort vinden uw privétransfers plaats in een Nissan Evalia of gelij kwaardig 
(max. 3 inzittenden). In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt 
van een Mercedes Minivan. 

Autohuur
Alle accommodaties op deze bestemming, m.u.v. Amanzoe, bieden wij  inclusief privétransfer aan. In 
plaats hiervan kunt u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblij f of voor een paar 
dagen een auto huren. Indien gewenst kunnen wij  deze laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere infor-
matie vraag onze Luxury Travel Consultants.
Amanzoe bieden we standaard aan inclusief huurauto. Uw huurauto van een gerenommeerd verhuur-
bedrij f is gebaseerd op een middenklasse categorie. De huurauto wordt door u opgehaald en ingele-
verd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een kortere periode 
huren dan kunnen wij  transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Voor nadere informatie 
vraag onze Luxury Travel Consultants.

i  
De door ons aangeboden hotels in Athene en op de Peloponnesos bieden gratis wifi  aan (onder voor-
behoud van wij zigingen). 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tij dsverschil: Het is in Griekenland 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Het schiereiland Peloponnesos heeft mediterraan klimaat met warme droge zomers en natte milde 
winters. In de zomermaanden lopen de temperaturen al snel op naar waardes rond de 30 graden. 
Hittegolven met temperaturen van 35°C of hoger komen ook regelmatig voor. Aan de oostkant van het 
schiereiland valt aanzienlij k minder neerslag dan aan de westkant.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  voor u op de luchthaven van Athene een loungebezoek regelen voor de 
speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij  boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

Meet & Greet
Bij  aankomst op de luchthaven van Athene of Kalamata wordt u opgewacht door een vertegenwoor-
dig(st)er van uw hotel en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. 

Transferinformatie  

KLM   TRANSAVIA   TRANSAVIA   CONDOR

GRIEKENLAND  Athene & Peloponessos

ATHENE  KALAMATA

dagelij ks: KL 1573 / KL 1574  
H:  Amsterdam v. 08.35
 Athene a. 12.50
T:  Athene v. 13.35
 Amsterdam a. 16.10
  
dagelij ks: KL 1575 / KL 1576  
H:  Amsterdam v. 12.20
 Athene a. 16.35
T:  Athene v. 17.20
 Amsterdam a. 19.55
  
  
  

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class €  989,-
Comfort Zone stoel retour €  36,-

ma, za: HV 6867 / HV 6868 *  
H:  Amsterdam v. 06.40
 Athene a. 10.55
T:  Athene v. 11.40
 Amsterdam a. 14.15
*  Van 4 juli t/m 24 augustus 
 ook op wo, niet op ma  
  
di, o, do, vr, za, zo: HV 6867 / HV 6868 *  
H:  Amsterdam v. 15.55
 Athene a. 20.10
T:  Athene v. 20.55
 Amsterdam a. 23.30
*  Van 4 juli t/m 22 augustus ook op ma 

ma, za, zo: HV 6709 / HV 6710 *  
H:  Eindhoven v. 14.50
 Athene a. 18.55
T:  Athene v. 19.40
 Eindhoven a. 22.00
*  Van 3 juli t/m 22 aug. niet op ma, zo 

wo, vr: HV 6709 / HV 6710 *  
H:  Eindhoven v. 07.45
 Athene a. 11.50
T:  Athene v. 12.35
 Eindhoven a. 14.55
*  Van 1 juli t/m 25 aug. ook op ma, do, zo 

ma, za: HV 6737 / HV 6738  
H:  Amsterdam v. 06.35
 Kalamata a. 10.55
T:  Kalamata v. 11.40
 Amsterdam a. 14.05
  
wo: HV 6737 / HV 6738 *  
H:  Amsterdam v. 05.30
 Kalamata a. 09.50
T:  Kalamata v. 10.35
 Amsterdam a. 13.00
*  Van 6 juli t/m 24 augustus  
  

ma: DE 1698 / DE 1699  
H:  Düsseldorf v. 15.30
 Kalamata a. 19.40
T:  Kalamata v. 20.30
 Düsseldorf a. 22.40
  
vr: DE 1698 / DE 1699  
H:  Düsseldorf v. 05.50
 Kalamata a. 10.00
T:  Kalamata v. 11.00
 Düsseldorf a. 13.10

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.
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ma, wo: HV 5367 / HV 5368 *  
H:  Rotterdam v. 14.25
 Heraklion a. 18.50
T:  Heraklion v. 19.35
 Rotterdam a. 22.15
*  Van 30 juni  t/m 25 augustus ook op do 

vr, zo: HV 5367 / HV 5368  
H:  Rotterdam v. 07.25
 Heraklion a. 11.50
T:  Heraklion v. 12.35
 Rotterdam a. 15.15
  
di, do: HV 5909 / HV 5910 *  
H:  Eindhoven v. 14.45
 Heraklion a. 19.00
T:  Heraklion v. 19.25
 Eindhoven a. 22.05
*  Van 5 juli  t/m 23 augustus niet op di 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten

WEST KRETA
Chania Domes Noruz Chania  25 35

Domes Zeen  25 30
Pepper Sea Club Hotel  50 50
Anemos Luxury Grand Resort 45 45
Avra Imperial  45 45

OOST KRETA
Heraklion Lyttos Mare  20 20

Amirandes Exclusive Resort  15 15
Abaton   20 20
Nana Princess  30 30

  Domes of Elounda  70 60
Elounda Gulf Villa s  65 55
Blue Palace  70 60
Daios Cove  65 65
St. Nicolas Bay  55 45

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes E-klasse taxi of gelij kwaardig (max. 3 inzitten-
den). In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een Mercedes 
Sprinter.

Autohuur
De accommodaties op deze bestemming bieden wij  inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan kunt 
u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblij f of voor een paar dagen een auto huren. 
Indien gewenst kunnen wij  deze laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants.

Service ter plaatse
Een dag na aankomst zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met u opnemen. U kunt 
bij  hem/haar terecht voor informatie en/of het boeken van excursies. 

i  
Alle door ons aangeboden hotels op Kreta bieden gratis wifi  aan (onder voorbehoud van wij zigingen). 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tij dsverschil: Het is op Kreta 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Kreta heeft een mediterraan klimaat met redelij k zachte winters en warme, droge zomers. De zuidkust 
van Kreta heeft te maken met aanzienlij k meer neerslag dan de drogere noordkust. In de zomer kan 
het op Kreta erg heet worden met soms temperaturen van wel 40 graden. Buiten de maanden juli en 
augustus kan het ‘s avonds afkoelen door een wind van zee en voelt het aan de kust wat frisser aan.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Imperial, Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederland-
se luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen 
betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  op de luchthaven van Heraklion een loungebezoek voor u regelen voor 
de speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij  boeking te 
reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

Meet & Greet
Bij  aankomst op de luchthaven van Chania dan wel Heraklion wordt u opgewacht door onze vertegen-
woordig(st)er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. 

TRANSAVIA   CONDOR   TRANSAVIA   TRANSAVIA

GRIEKENLAND  Kreta

ma, vr: HV 5887 / HV 5888 *  
H:  Amsterdam v. 15.30
 Chania a. 20.00
T:  Chania v. 20.45
 Amsterdam a. 23.35
*  T/m 27 juni en vanaf 29 augustus 

zo:  HV 5887 / HV 5888 *  
H:  Amsterdam v. 05.30
 Chania a. 10.00
T:  Chania v. 10.45
 Amsterdam a. 13.35
*  Van 30 juni t/m 26 augustus 
 ook op ma, do, vr  

ma, wo: DE 1614 / DE 1615  
H:  D sseldorf v. 06.10
 Chania a. 10.25
T:  Chania v. 19.45
 Düsseldorf a. 22.15
  
za:  DE 1614 / DE 1615  
H:  Düsseldorf v. 14.25
 Chania a. 18.40
T:  Chania v. 19.45
 Düsseldorf a. 22.15

ma, o, do, za, zo: HV 6871 / HV 6872 *  
H:  Amsterdam v. 06.25
 Heraklion a. 10.55
T:  Heraklion v. 11.40
 Amsterdam a. 14.30
*  Van 1 juli  t/m 26 augustus ook op vr 

di, vr, za: HV 6873 / HV 6874 *  
H:  Amsterdam v. 16.25
 Heraklion a. 20.55
T:  Heraklion v. 21.40
 Amsterdam a. 00.30**
*  Van 4 juli  t/m 29 augustus 
 ook op ma, wo, zo  
  
ma, o, vr, za: HV 5909 / HV 5910 *  
H:  Eindhoven v. 07.00
 Heraklion a. 12.15
T:  Heraklion v. 12.55
 Eindhoven a. 15.35
*  Van 3 juli  t/m 28 augustus 
 ook op di, zo 
**  Aankomst de volgende dag  

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.

CHANIA  HERAKLION



206 - SILVERJET VAKANTIES

vr, zo: EW 9660 / EW 9661  
H:  Düsseldorf v. 11.30
 Mykonos a. 15.35
T:  Mykonos v. 16.15
 Düsseldorf a. 18.45

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten

SANTORINI
Santorini Ambassador Aegean Santorini 10 20

Nikki Beach  5 10
  Andronis Concept Wellness Resort 10 15

Andronis Arcadia  15 25
Katikies Garden  5 15
Kirini   15 25

MYKONOS
Mykonos Myconian Ambassador  4 10

Myconian Utopia  11 20
Earth Suites  10 20
Katikies Mykonos  10 15
The Wild by Interni  11 20

Op Mykonos  & Santorini wordt uw privétransfers uitgevoerd in een middenklasse taxi of gelij kwaardig 
(max. 3 inzittenden). Er geldt een toeslag voor transfers die worden uitgevoerd tussen 23:00-07:00 
uur. In geval van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een minibusje.

Autohuur
De accommodaties op deze bestemmingen bieden wij  inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan 
kunt u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblij f of voor een paar dagen een auto 
huren. 
Indien gewenst kunnen wij  deze laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants.

Service ter plaatse
Op de luchthaven van Mykonos dan wel Santorini verstrekt onze vertegenwoordig(st)er u lokale infor-
matie en informeert u over uw transfer terug. U kunt daarnaast altij d telefonisch contact opnemen met 
onze lokale agent.

i  
Alle door ons aangeboden hotels op Mykonos & Santorini bieden gratis wifi  aan. 

VIP Vertrekservice
Op de luchthaven van Mykonos kunt u, in afwachting van uw retourvlucht, tegen betaling gebruik ma-
ken van de Goldair Handling CIP Lounge, voorzien van o.a. airconditioning, hapjes en drankjes, wifi   en 
leesvoer. De lounge, waar u max. 3 uur mag verblij ven, is rookvrij  en dagelij ks geopend van ’s ochtends 
vroeg tot in de avond. Onze Luxury Travel Consultants verstrekken u hierover graag nadere informatie.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tij dsverschil: Het is op Mykonos & Santorini 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Mykonos & Santorini behoren tot de Cycladische eilandengroep met een warm mediterraan klimaat dat 
onder grote invloed staat van zij n ligging in de Egeïsche zee. De zomers zij n er warm en kurkdroog. Aan 
de kust zorgt een zeewind voor de nodige afkoeling tij dens de heetste zomerdagen. De wintermaanden 
zij n er zacht en aangenaam, maar zien veel neerslag. 

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Imperial, Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederland-
se luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen 
betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  op de luchthaven van Mykonos een loungebezoek voor u regelen voor 
de speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf bij  boeking 
te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

Meet & Greet
U wordt bij  aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze lokale 
agent om u te assisteren bij  uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

TRANSAVIA   CONDOR   TRANSAVIA   EUROWINGS

GRIEKENLAND  Santorini & Mykonos

ma: HV 6891 / HV 6892  
H:  Amsterdam v. 07.20
 Santorini a. 11.45
T:  Santorini v. 12.30
 Amsterdam a. 15.10
  
di, do, vr: HV 6891 / HV 6892  
H:  Amsterdam v. 05.45
 Santorini a. 10.10
T:  Santorini v. 10.55
 Amsterdam a. 13.35

wo: DE 1618 / DE 1618  
H:  Düsseldorf v. 14.00
 Santorini * a. 19.30
T:  Santorini v. 20.25
 Düsseldorf a. 22.50
*  Via Mykonos 
  
zo: DE 1618 / DE 1619  
H:  Düsseldorf v. 05.50
 Santorini a. 10.05
T:  Santorini v. 10.55
 Düsseldorf a. 13.20

ma, do, za: HV 6463 / HV 6464 *  
H:  Amsterdam v. 06.05
 Mykonos a. 10.25
T:  Mykonos v. 11.10
 Amsterdam a. 13.50
*  Van 2 juli t/m 27 aug niet op za  
  
za:  HV 6463 / HV 6464 *  
H:  Amsterdam v. 04.00
 Mykonos a. 08.20
T:  Mykonos v. 09.05
 Amsterdam a. 11.45
*  Van 2 juli t/m 27 augustus  

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.

SANTORINI  MYKONOS



207 - SILVERJET VAKANTIES

o, zo: SN 3243 / SN 3244 *  
H:  Brussel  v. 06.00
 Kos a. 10.25
T:  Kos v. 11.25
 Brussel a. 14.05
*  Van 5 juli t/m 30 augustus 
 ook op di, do 
  
za: SN 3243 / SN 3244  
H:  Brussel v. 15.15
 Kos a. 19.40
T:  Kos v. 20.40
 Brussel a. 23.20 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten

KOS
Kos Aqua Blu Boutique Hotel & Spa 25 35

Lango Design Hotel & Spa  25 35
Ikos Aria  15 25

PATMOS
Kos Patmos Aktis Suites & Spa  110 190

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes E-klasse taxi of gelij kwaardig (max. 3 inzitten-
den). Er geldt een toeslag voor transfers die worden uitgevoerd tussen 23:00-07:00 uur. In geval van 
grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een minivan.

Bootovertocht Patmos
Tij dens het samenstellen van deze reisbrochure, waren de ferrytij den  Kos-Patmos v.v. nog niet be-
kend. Ferry maatschappij en kunnen schema’s tij dens het seizoen wij zigen. Indien de weersomstan-
digheden of schemawij ziging het noodzakelij k maken, zullen wij  de reis aanpassen door de eerste of 
laatste overnachting op Kos te organiseren i.p.v. Patmos.  

Autohuur
De accommodaties op deze bestemmingen bieden wij  inclusief privétransfer aan. In plaats hiervan 
kunt u ook kiezen voor een huurauto gedurende uw gehele verblij f of voor een paar dagen een auto 
huren. 
Indien gewenst kunnen wij  deze laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze Luxury 
Travel Consultants.

Service ter plaatse
Na aankomst zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met u opnemen. U kunt bij  hem/
haar terecht voor informatie en/of het boeken van excursies.

i  
Alle door ons aangeboden hotels op Kos en Patmos bieden gratis wifi  aan in de openbare ruimten en 
op uw kamer (onder voorbehoud van wij zigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks
Valuta: Euro
Tij dsverschil: Het is op  Kos en Patmos 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Kos en Patmos hebben een mediterraan klimaat met milde, tamelij k natte winters en warme, droge 
zomers. In juli en augustus kan de temperatuur makkelij k de 35 C bereiken. Beide eilanden hebben 
relatief veel zonuren en in de zomer heerlij k warme zeewatertemperaturen. De zeewatertemperatu-
ren behoren tot de hoogste in de Egeïsche zee en maken het een heerlij k gebied om te snorkelen en 
te duiken. 

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbieding luchthaven bij  vertrek
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelij kheden.

Meet & Greet
U wordt bij  aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze lokale 
agent om u te assisteren bij  uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

TRANSAVIA   TRANSAVIA   EUROWINGS   BRUSSELS AIRLINES

GRIEKENLAND  Kos & Patmos

di, do, za, zo: HV 5041 / HV 5042 *  
H:  Amsterdam v. 06.05
 Kos a. 10.35
T:  Kos v. 11.20
 Amsterdam a. 14.10
*  Van 1 juli t/m 27 augustus 
 ook op vr, niet op za  
  

o, za: HV 5041 / HV 5042 *  
H:  Amsterdam v. 18.25
 Kos a. 22.55
T:  Kos v. 23.40
 Amsterdam a. 02.30**
*  Van 2 juli t/m 27 augustus  
  
do, zo: HV 5915 / HV 5916 *  
H:  Eindhoven v. 07.45
 Kos a. 12.05
T:  Kos v. 12.55
 Eindhoven a. 15.30
*  Van 5 juli t/m 23 augustus ook op di  
**  Aankomst de volgende dag  

ma, vr: HV 6841 / HV 6842 *  
H:  Rotterdam v. 14.05
 Kos a. 18.30
T:  Kos v. 19.15
 Rotterdam a. 22.00
*  Van 1 juli t/m 26 augustus niet op vr 

do:  HV 6841 / HV 6842 *  
H:  Rotterdam v. 16.05
 Kos a. 20.30
T:  Kos v. 12.05
 Rotterdam a. 14.45
*  Van 30 juni t/m 25 augustus 

ma: EW 9636 / EW 9637  
H:  Düsseldorf v. 13.20
 Kos a. 17.40
T:  Kos v. 18.25
 Düsseldorf a. 21.00
  

o, za, zo: EW 9636 / EW 9637  
H:  Düsseldorf v. 08.00
 Kos a. 12.20
T:  Kos v. 11.55
 Düsseldorf a. 14.30
  
vr:  EW 9636 / EW 9637  
H: Düsseldorf v. 11.20
 Kos a. 15.40
T:  Kos v. 16.10
 Düsseldorf a. 18.45
  

o, za: EW 658 / EW 659  
H:  Keulen v. 04.30
 Kos a. 08.45
T:  Kos v. 09.35
 Keulen a. 12.05

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.

KOS
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dagelij ks: LH 2311 / LH 1768  
H:  Amsterdam v. 08.05
 Frankfurt a. 09.10
 Frankfurt v. 11.30
 Larnaca a. 16.10
  
ma, di, o, do, vr: LH 2311 / LH 1768  
H:  Amsterdam v. 07.20
 München a. 08.45
 München v. 10.30
 Larnaca a. 14.50
  
dagelij ks: LH 1769 / LH 2310  
T:  Larnaca v. 15.50
 München a. 18.30
 München v. 20.10
 Amsterdam a. 21.40
  

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 260,-

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten
Paphos Almyra   14 20

Amara Hotel  73 58
Anassa   63 45
Asimina Suites Hotel  15 20
Columbia Beach Resort  31 27

  Elysium   15 18
  Parklane  74 60
Larnaca Almyra   134 97

Amara Hotel  53 39
Anassa   170 125

  Asimina Suites Hotel  131 91
Columbia Beach Resort  107 76

  Elysium   134 97
                                 Parklane  52   37

Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Mercedes of gelij kwaardig (max. 3 inzittenden). In geval 
van grotere reisgezelschappen of veel bagage wordt gebruik gemaakt van een minibus.

Autohuur
De arrangementen van hotel Anassa en hotel Columbia bieden wij  inclusief autohuur van gerenom-
meerde verhuurbedrij ven aan en deze zij n gebaseerd op een middenklasse categorie die wordt opge-
haald en ingeleverd op de luchthaven. Wilt u geen gebruik maken van een huurauto of deze voor een 
kortere periode huren dan kunnen wij  transfers voor u regelen van en/of naar de luchthaven. Indien 
gewenst kunnen wij  een huurauto laten afl everen bij  uw hotel. Voor nadere informatie vraag onze 
Luxury Travel Consultants. 

Service ter plaatse
Tij dens uw verblij f zal onze host(ess) contact met u opnemen. Hij /zij  zal u lokale informatie verstrek-
ken, uw retourvlucht bevestigen en u informeren over uw transfer terug. 

i  
Alle door ons aangeboden hotels op Cyprus bieden gratis wifi  op de kamer aan.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staan onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Grieks/ Turks, maar er wordt ook veel Engels gesproken.
Valuta: Euro
Tij dsverschil: Het is in Cyprus 1 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort of identiteitskaart.

Klimaat
Cyprus heeft een Middellands Zeeklimaat gecombineerd met invloeden van een woestij nklimaat. In 
de zomermaanden is het warm en erg droog. Een zuchtje zeewind zorgt echter voor een behaaglij k 
klimaat in de kustplaatsen. De winterperiode is zacht en relatief nat en in het Troodosgebergte kan 
zelfs sneeuw vallen. 

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse lucht-
havens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u graag deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden om uw auto tij dens uw vakantie te parke-
ren. Op Schiphol bevelen wij  u P6 Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking .

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, 
Düsseldorf en Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol en Eindhoven Airport is dit 
de Aspire Lounge, op Rotterdam Airport is dit de Prima Vista Lounge, op Düsseldorf Airport de Hugo 
Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  op de luchthaven van Paphos, dan wel Larnaca een loungebezoek voor u 
regelen voor de speciale prij s van € 25,- per persoon. Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf 
bij  boeking te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij kheid 
om tegen een toeslag te vliegen in een meer comfortabele stoel of klasse, zoals de Comfort stoel, de 
Premium -  of soms de Business Class. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants naar de mogelij kheden.

Meet & Greet
U wordt bij  aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze lokale 
agent om u te assisteren bij  uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze. 

TRANSAVIA   TRANSAVIA   EUROWINGS   LUFTHANSA

CYPRUS

ma, o, za: HV 5517 / HV 5518  
H:  Amsterdam v. 14.55
 Paphos a. 20.00
T:  Paphos v. 20.45
 Amsterdam a. 00.15 *
*  Aankomst de volgende dag  

di:  HV 5313 / HV 5314  
H:  Amsterdam v. 06.25
 Larnaca a. 11.35
T:  Larnaca v. 12.20
 Amsterdam a. 16.00
  
do, zo: HV 5313 / HV 5314 *  
H:  Amsterdam v. 14.45
 Larnaca a. 19.55
T:  Larnaca v. 20.40
 Amsterdam a. 00.20**
*  Van 30 juni t/m 26 augustus 
 ook op vr, niet op do  
**  Aankomst de volgende dag  

do, za: EW 9902 / EW 9903  
H:  Düsseldorf v. 12.30
 Larnaca a. 17.25
T:  Larnaca v. 18.15
 Düsseldorf a. 21.40

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.

PAPHOS LARNACA
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dagelij ks: LH 989 / LH 630  
H:  Amsterdam v. 11.15
 Frankfurt a. 12.20
 Frankfurt v. 14.05
 Dubai a. 22.35
  
dagelij ks: LH 631 / LH 986  
T:  Dubai v. 01.00
 Frankfurt a. 05.55
 Frankfurt v. 08.10
 Amsterdam a. 09.25
  
  
  

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de klasse tussen economy en 
business, Premium Economy, 

van harte aanbevelen

Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.545,-
Premium Economy Class € 293,-

Meet & Greet
U wordt bij  aankomst op de luchthaven van Dubai verwelkomd door een vertegenwoordiger van onze 
lokale agent om u te assisteren bij  uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar  Kilometers Tij dsduur in minuten

DUBAI
Dubai Stadshotels  10 15

Hotels Palm Island  45 45
Hotels Jumeirah Beach   30 30

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een BMW-5 serie of gelij kwaardig (1-2 personen), een Mercedes 
Viano of gelij kwaardig (3-4 personen) dan wel een Minivan (5-7 personen).

Service ter plaatse
Tij dens uw verblij f in Dubai zal een host van onze lokale vertegenwoordiging contact met u opnemen. 
Hij  zal u lokale informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

i  
Alle door ons gecontracteerde resorts in de Emiraten leveren deze dienst gratis.

Ter plaatse te betalen
In Dubai en de andere Emiraten geldt een toeristenbelasting van 20 Dirhams (ca. € 4,-) per kamer per 
nacht voor 5* hotels. Bij  een 2- of 3-slaapkamer suite of appartement wordt 2 dan wel 3x de toeslag 
berekend (onder voorbehoud van wij zigingen). De toeslagen zij n gebaseerd op de offi  ciële hotelclassi-
fi catie zoals deze ter plaatse gehanteerd wordt. U dient deze toeristenbelasting ter plaatse in het hotel 
af te rekenen. 

VIP Vertrekservice
Desgewenst kunt u bij  vertrek vanaf de luchthaven van Dubai gebruik maken van de Gold Marhaba 
Service inclusief de Marhaba Lounge bij  vertrek. Een snelle check-in, paspoortcontrole, douaneforma-
liteiten en buggytransfer naar de lounge worden voor u verzorgd. In afwachting van uw retourvlucht 
kunt u in de Marhaba Lounge relaxen en heeft u de beschikking over wireless internet, magazines, 
internationale kranten (alcoholische) drankjes, lichte maaltij den en snacks.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bij zondere wensen staat onze toegewij de medewerkers van de Silverjet Service Desk tot 
uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegenheid van het vieren 
van een bij zondere datum  Champagne  Theater- of dinerreserveringen maken  Wij  regelen het graag. 
Vraag onze Luxury Travel Consultants om advies.

Bestemmingsinformatie
Taal: Arabisch, maar er wordt overal Engels gesproken.
Valuta: UAE Dirham.
Tij dsverschil: In de winter is het in de Emiraten 3 uur later, in de zomer 2 uur later.
Elektriciteit: 230V. Adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is.
Ramadan: De ramadan in 2022 vindt plaats van 01 april t/m 30 april. In deze periode wordt er in de hotels
van Dubai vrij wel overal alcohol geschonken (onder voorbehoud van wij zigingen).

Klimaat
In Dubai schij nt vrij wel altij d de zon, regent het zelden en is het er altij d warm. In de wintermaanden 
aangenaam warm, waardoor Dubai een ideale winterzonbestemming is, maar in de zomer kan het er 
vrij  warm worden. Omdat Dubai-Stad aan zee ligt en de zeewatertemperatuur hoog is, koelt het hier ’s 
nachts minder snel af. Dit in tegenstelling tot binnenlandse woestij ngebieden.

imousineservice vanaf u  huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelij kwaardig) in een van de accommodaties van deze be-
stemming boekt voorzien wij  u van een limousineservice naar en van een van de Nederlandse luchtha-
vens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij  u deze service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij  verschillende mogelij kheden aan om uw auto tij dens uw vakantie te 
parkeren. Op Schiphol bevelen wij  u Terminal Valet Parking van harte aan  
Kij k voor meer informatie op onze website: www.silverjet.nl/parking.

ounge aanbiedingen luchthavens bij  vertrek alsmede op de bestemming
Boekt u een reis bij  Silverjet Vakanties, dan kunt u bij  vertrek vanaf Schiphol, D sseldorf en Brussel 
gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, op Düsseldorf 
Airport de Hugo Junkers of de Open Sky Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.
Voor de terugreis kunnen wij  op de luchthaven van Dubai een loungebezoek voor u regelen voor de 
speciale prij s van € 25,- per persoon (baby’s zij n gratis). Loungebezoek voor de terugreis dient u vooraf 
bij  boeking te reserveren.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tij dens uw vlucht bestaat bij  veel luchtvaartmaatschappij en de mogelij k-
heid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele klassen, zoals de 
Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. Vraag onze afdeling Verkoop 
naar de mogelij kheden.

VIP Aankomstservice
Op de luchthaven van Dubai wordt u met de professionele Silver Marhaba Arrival Service bij  aankomst 
bij  de gate persoonlij k verwelkomd. Aansluitend wordt u begeleid naar de douane voor een versnelde 
doorgang en worden de douaneformaliteiten en paspoortcontrole door de Marhaba-assistente in orde 
gemaakt. U wordt geassisteerd met de bagage en naar de auto met chauff eur gebracht. Vanwege het 
feit dat vooral s avonds laat veel vliegtuigen min of meer tegelij kertij d aankomen in Dubai en er daar-
door lange wachttij den ontstaan raden wij  u ten zeerste aan deze service bij  te boeken. 

KLM   EMIRATES   EMIRATES   LUFTHANSA

EMIRATEN  Dubai

dagelij ks: KL 427 / KL 428  
H:  Amsterdam v. 14.30
 Dubai a. 23.10
T:  Dubai v. 00.50
 Amsterdam a. 05.55
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vliegtip ! 
Voor meer beenruimte en comfort 

kunnen wij  u de Economy Comfort Zone 
stoel, gelegen voorin het Economy Class 

gedeelte, van harte aanbevelen

  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.416,-
Comfort Zone stoel €  180,-

dagelij ks: EK 148 / EK 147  
H:  Amsterdam v. 15.20
 Dubai a. 23.59
T:  Dubai v. 08.05
 Amsterdam a. 13.15
  

o, vr, zo: EK 150 / EK 149  
H:  Amsterdam v. 21.50
 Dubai a. 06.30*
T:  Dubai v. 14.45
 Amsterdam a. 20.00
* Aankomst de volgende dag  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class  € 2.493,-
First Class € 5.118,-

dagelij ks: EK 056 / EK 055  
H:  Düsseldorf v. 15.25
 Dubai a. 23.55
T:  Dubai v. 08.30
 Düsseldorf a. 13.25
  
do, vr, zo: EK 058 / EK 057  
H:  Düsseldorf v. 21.15
 Dubai a. 05.40*
T:  Dubai v. 14.20
 Düsseldorf a. 19.15
*  Aankomst de volgende dag  
  
  
  
  
  
  
  

  
Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 2.293,-
First Class € 4.918,-

Onderstaand tonen wij  u de meest aanbevolen vliegverbindingen, daarnaast kunnen wij  tal van andere maatschappij en en luchthavens van vertrek reserveren.

De in deze brochure vermelde prij zen zij n indicatieprij zen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreff ende maand en in de laagste 
boekingsklasse van de hierboven in de eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij . Prij s (inclusief belastingen en brandstofheffi  ng), 

boekingsklasse en vliegschema zij n gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op 20 november 2021 en zij n onder voorbehoud van wij zigingen.

DUBAI
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ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWAARDEN
Onderstaand publiceren wij  slechts een selectie van onze Algemene 
Informatie en Voorwaarden, zoals deze gehanteerd werden op het 
moment van publicatie van deze brochure (december 2021). Voor de 
volledige en laatst geupdate tekst van deze voorwaarden verwij zen 
wij  u naar onze website www.silverjet.nl/voorwaarden.   
Tevens ontvangt u bij  de off erte voor uw aanvraag het complete over-
zicht van de meest recente Silverjet Vakanties voorwaarden en van 
de ANVR Reizigersvoorwaarden per mail. 

ANVR-REIZIGERSVOORWAARDEN 
EN ALGEMENE REISVOORWAARDEN 
SILVERJET VAKANTIES

Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is aangesloten bij  de Algemene 
Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Deze 
vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en be-
vordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen in 
deze brochure en op onze website worden aangeboden onder de 
ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakket-
reizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten 
en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing 
zij n op alle aanbiedingen in deze brochure en op onze website, tenzij  
uitdrukkelij k wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 

Deze ANVR-Reizigers-voorwaarden zij n opgenomen in
de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op
reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigers-
voorwaarden ook andere belangrij ke informatie. 
De ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige informatie 

zij n te vinden op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf  

Indien u een Silverjet vakantie boekt bij  een ANVR reisburo of een
Zelfstandig Reis Adviseur  dan gelden in basis de ANVR-Reizigers-
voorwaarden. Wanneer betreff ende wederverkoper aanvullende 
diensten (bv. een huurauto) toevoegt aan de Silverjetreis dan gelden
de ANVR GRA-voorwaarden (GRA betekent Gekoppeld Reis Arran-
gement). Een afschrift daarvan kunt u bij  uw wederverkoper ver-
krij gen. De GRA-voorwaarden zij n ook gepubliceerd op www.anvr.nl

De navolgende bepalingen zij n door Silverjet Vakanties zelf vast-
gesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen 
geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond 
in het kader van de Co rdinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van 
de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden 
zelf toegestane afwij kingen of toevoegingen kunnen deze eigen 
bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden 
en zij n uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden 
daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om 
de positie van de reiziger verder te versterken.

ANNULERING
Silverjet Vakanties hanteert de volgende annuleringskosten op alle 
arrangementen:
• Bij  annulering tot de 8e kalenderdag (exclusief) 
 v r de vertrekdag: de volledige aanbetaling 
• Bij  annulering vanaf de 8e kalenderdag (inclusief) 
 tot de 3e kalenderdag (exclusief) v r de vertrekdag: 50% 
 van de reissom of de volledige aanbetaling als deze hoger is;
• Bij  annulering vanaf de 3e kalenderdag 
 (inclusief) de volledige reissom (=100%)

Af ij kende annuleringsvoor aarden
Wij  maken u nadrukkelij k attent op het feit dat sommige hotels in
bv. het hoogseizoen, rond feestdagen en in geval van een vroeg-
boekactie strengere betalings- en annuleringsbepalingen hanteren.
In voorkomende gevallen informeren wij  u bij  boeking over deze
afwij king. Voor afslagtij den bij  golfarrangementen zij n wisselende
voorwaarden van toepassing, waarover u ook geïnformeerd wordt
bij  boeking. Voorts gelden bij  veel vluchtreserveringen  eveneens 
afwij kende annuleringsvoorwaarden, vaak 100% kosten direct na 
boeking. In geval van dergelij ke uitzonderingen zij n wij  genoodzaakt 
af te wij ken van bovenstaande voorwaarden. Wellicht een extra 
reden om bij  boeking een passende verzekering af te sluiten. 

itzondering i.g.v. buitenge one omstandigheden
Er kunnen zich buitengewone omstandigheden voordoen (denk aan
een pandemie zoals corona) die wij zigingen in onze voorwaarden 
wenselij k of zelfs noodzakelij k maken. 
Op het moment van uitkomen van de brochure Zomerzon 2022 (decem-
ber 2021) hebben wij  in nauwe samenwerking met alle hoteliers en
luchtvaartmaatschappij en onze aanbetalings-, ij zigings- en annu-
leringsvoor aarden tot nader order aanzienlij k kunnen versoepelen.

De laatste updates van dergelij ke tij delij ke afwij kingen in de voorwaar-
den vindt u terug op onze website: www.silverjet.nl/voorwaarden  

Op de bevestiging/factuur van uw reservering vermelden wij  de voor
u van toepassing zij nde en geldende voorwaarden van dat moment.

REISSOMMEN & AANBETALINGEN
Bij  het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling 
van tenminste 15% van de totale overeengekomen reissom, 
verhoogd met (indien van toepassing) de volledige ticketprij s, binnen 
8 kalenderdagen te zij n voldaan. Het restant van de reissom moet 
uiterlij k 28 dagen voor vertrek in het bezit zij n van Silverjet Vakanties. 
Boekingen welke gemaakt worden binnen 28 dagen voor vertrek 
dienen in zij n geheel per omgaande te worden voldaan. Na ontvangst 
van het volledige bedrag geven wij  de reisbescheiden af. 
Af ij kende condities, soms van toepassing in geval van specials of 
bij  zeer exclusieve accommodaties met name in het hoogseizoen, 
worden aan u bekend gemaakt bij  boeking. Meestal houdt dit een 
verhoogde aanbetaling in, soms tot wel 100%. In dergelij ke gevallen 
dient u ook rekening te houden met strengere annuleringscondities 
(zie ook afwij kende annuleringsvoorwaarden).

Aanpassing reissom
Silverjet Vakanties behoudt zich het recht voor tot 20 dagen voor
vertrek de reissom te verhogen i.v.m. wij zigingen van vervoers-
kosten, brandstoftoeslagen, verschuldigde belastingen, actuele 
wisselkoersen of eventuele consequenties i.v.m. geluidshindermaat-
regelen en/of milieubelastingen. Voor zover deze kosten bekend 
waren bij  het vaststellen van de indicatieprij zen van onze reizen 
(november 2021) zij n zij  daarin opgenomen. Het is echter niet 
uitgesloten dat na het verschij nen van de brochure een heffi  ng alsnog 
moet worden aangepast. Deze zal per omgaande worden aangepast 
op de website, daar vindt u de meest actuele prij s incl. de laatste 
wij zigingen en op de factuur worden aangegeven. Verhogingen zullen 
niet worden doorberekend vanaf het moment dat de gehele reissom 
op de bankrekening van Silverjet Vakanties is bij geschreven. In geval 
er niet rechtstreeks aan Silverjet Vakanties wordt betaald dient het 
reisbureau/ de Zelfstandig Reis Adviseur de gehele reissom aan 
Silverjet Vakanties te hebben voldaan.

Aanbetaling lo  cost airlines en vervroegd geprinte 
lij ndiensttickets
Voor elke zgn. low cost vliegreservering brengen wij  de volledige
ticketprij s (naast de reguliere aanbetaling, meestal 15%) als aan-
betaling in rekening om reden dat direct bij  boeking de tickets 
(automatisch en elektronisch) geprint worden en daarmee direct
betaald zij n. Voor dergelij ke boekingen hebben wij  de betalings-
voorwaarden hierop moeten aanpassen. Deze aanbetaling dient 
binnen 8 kalenderdagen na boeking in ons bezit te zij n en wordt met
de restbetaling verrekend. Soms kan het ook voor lij ndiensten nood-
zakelij k of voordelig zij n een reservering te maken waarbij  de 
tickets direct geprint moeten worden. Hiervoor gelden dezelfde 
betalingsvoorwaarden. 

BESTRIJD KINDERMISBRUIK, 
OOK IN HET BUITENLAND!
Wij  steunen actief de ANVR en Defence for Children 
- ECPAT in de bestrij ding van kinderuitbuiting in vakan-
tielanden. Wij  nodigen u uit met ons alert te zij n en ver-

moedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl, 
ook als dit begaan is in het buitenland

DUURZAAMHEID
Bij  het samenstellen van onze reizen met 
inachtneming van een hoge mate van service, 

comfort, kwaliteit en fl exibiliteit houden wij  ook rekening met mens, 
milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor u een 
ultieme belevenis is, maar ook komende generaties kunnen blij ven 
genieten van aantrekkelij ke bestemmingen. Of het nu gaat om 
vakanties waarbij  u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur 
beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlij k lokaal gerecht proeft. 
Wij  noemen dat duurzaam genieten: dat de euforie van een vakantie 
op alle fronten een goed gevoel geeft. In het besef dat het complex 
is om duurzaam te reizen, weten wij  bij  Silverjet dat het kan. Om 
hier een positieve impuls aan te geven zij n wij  een samenwerking 
aangegaan met Justdiggit, een organisatie die zich inzet om op grote 
schaal de aarde te vergroenen. Voor iedere bij  ons geboekte reiziger 
doen wij  een fi nanciële bij drage aan deze organisatie. Hiermee 
leveren we een belangrij ke bij drage aan de duurzame ontwikkelingen 
op veel bestemmingen. Voor u als reiziger, maar ook voor de lokale 
bevolking op de vakantiebestemming.

GREENSEAT
Silverjet Vakanties realiseert zich goed dat de schoon-

heid van de natuur onderdeel is van een onvergetelij ke vakantie en 
steunt daarom GreenSeat. GreenSeat biedt u de mogelij kheid de 
schadelij ke uitstoot van uw vliegreis te compenseren door de aanplant 
en bescherming van bossen wereldwij d.  Silverjet Vakanties steunt 
ook deze organisatie door het doen van een jaarlij kse bij drage maar 
ook u kunt hieraan eenvoudig uw steentje bij dragen en daarmee een 
bij drage aan het tegengaan van het klimaatprobleem leveren, zodat u 
blij vend kunt genieten van de mooiste vakantiebestemmingen. Meer 
weten en meedoen  Ga naar www.greenseat.nl.

PREFERENTIE OF ESSENTIE
Silverjet Vakanties zal zich uiteraard optimaal inspannen om aan
eventuele preferenties (lees: voorkeuren), bij  boeking opgegeven,

te voldoen. Echter een garantie hiervoor kan nooit worden gegeven. 
Wilt u slechts boeken indien aan uw speciale wens(en) wordt voldaan 
dan is sprake van een essentie. Uw wensen worden schriftelij k aan-
gevraagd en door de leverancier schriftelij k bevestigd, waarmee uw
verzoek gegarandeerd is. De kosten voor een essentie bedragen  30,-
per bevestigde aanvraag. Een aantal van onze accommodaties beschikt
over voorzieningen voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. 
Silverjet Vakanties wil v.w.b. de beschikbaarheid altij d zekerheid 
kunnen bieden en zal de aanvraag van deze speciale voorzieningen als 
een essentie behandelen. Zij  zal de accommodatieverschaff er om een 
schriftelij ke bevestiging vragen.

RESERVERINGSKOSTEN
Wij  brengen u voor iedere boeking eenmalig  35,-  reserveringskosten
 in rekening.

STICHTING CALAMITEITENFONDS 
REIZEN
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is tevens aange-
sloten bij  de Stichting Calamiteitenfonds  Reizen. De 

garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deel-
neemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: 
-  (een deel van) uw reissom terugkrij gt indien wij  de reis als gevolg
  van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
-  de noodzakelij ke meerkosten vergoed krij gt indien wij  als gevolg
 van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij  u ver-
 vroegd moeten repatriëren. 
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp ver-
oorzaakte abnormale gebeurtenis. Zie ook www.calamiteitenfonds.nl.

STICHTING GARANTIEFONDS 
REISGELDEN
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is aangesloten bij  
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U kunt dit

controleren via www.sgr.nl Binnen de grenzen van de SGR-garan-
tieregeling vallen de in deze brochure en op onze website gepu-
bliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie 
houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zij n vooruitbetaalde 
reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij  door fi nancieel 
onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor 
zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van 
bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. 

Eigen bij drage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij  
een bij  SGR aangesloten reisorganisatie  5 per persoon per boeking 
(kinderen t/m 1 jaar zij n gratis). Jarenlang was garantie op uw geboekte 
vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er 
voor u zij n, zodat u onbezorgd op reis kunt blij ven gaan. 

WIJZIGINGSKOSTEN
Tot 15 dagen voor vertrek:
• Een wij ziging (zoals wij ziging van verzorging, type kamer, naam,
  preferentie/essentie of vervoer) is eenmalig kosteloos toegestaan.
  Uitsluitend aanvullende kosten (indien van toepassing) die hotels
 en/of luchtvaartmaatschappij en in rekening brengen voor bv. een
  extra hotelnacht of vluchtwij ziging naar een hogere tariefsklasse
  worden aan u doorbelast. 
Voor iedere volgende wij ziging tot 15 dagen voor vertrek brengen wij  
u  50,- in rekening naast de aanvullende kosten van hotels en/of een 
luchtvaartmaatschappij .

Vanaf 15 dagen voor vertrek en tij dens u  verblij f:
• Hiervoor brengen wij  u eenmalig  50,-  in rekening naast, indien
 van toepassing, de aanvullende kosten die hotels en/of lucht-
 vaartmaatschappij en in rekening brengen voor bv. extra hotel-
 nachten of een wij ziging van uw vlucht naar een andere dag / tij d.

Silverjet Vakanties is een handelsnaam van:
Traveljet Vakanties BV, Kvk nr 8075155

Dit programma wordt u aangeboden door:
SI VER ET VAKANTIES, Nederland
Vlij tseweg 230, 7317 AN APELDOORN
Tel.: 055-357 5500
E-mail: info silverjet.nl
Website: www.silverjet.nl

Silverjet Vakanties is lid van IATA
(International Air Transport Association).
IATA deelnemersnummer 57 2 1252 5
ANVR deelnemersnummer 4213
SGR deelnemersnummer 2686

C P RIGHT Silverjet Vakanties
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 
zonder schriftelij ke toestemming van Silverjet Vakanties. Voor alle 
aanbiedingen, de gewenste reisduur en de juiste prij s vraag uw reis-
adviseur of kij k op www.silverjet.nl.
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