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DE WERELD IS MIJN THUIS

Het was de eerste verre reis die ik maakte, mijn eind- examen was 
nog nat, ik werd uitgezwaaid door mijn ouders die trots waren op 
hun zoon, maar ook bezorgd zoals ouders nou eenmaal zijn, kinderen 
moet je los laten staat in de boeken, maar in de praktijk valt dat niet 
mee. Ik weet er nu alles van.

Zoveel uur vliegen en je landt in een andere wereld. Niets lijkt op 
thuis. Ik voel nog de klamme warmte toen ik het vliegtuig uitkwam, 
een warmte zo heel anders dan de zomerdagen thuis. 
Ik weet ook nog de eerste brom mer die voorbijkwam met schrijlings 
gezeten achterop een vrouw in tempel kledij, wit en geel gedrapeerd, 
met op haar hoofd de hoog opgestapelde offerandes die ze met één 
hand vasthield, de andere lag op de schouders van haar man. Hij 
glimlachte in het voorbijgaan. Ik had nog nooit zoiets moois gezien. 
Alsof het één geheel was, die man en vrouw en hun brommer, alsof 
ze organisch bij elkaar hoorden. 

De eerste dagen sliep ik in The Legian, een vijfsterren cadeau van mijn 
ouders, aan de zacht golven de zee in Seminyak en heb ik alleen maar 
gekeken, bijkans ademloos, en gezwegen, alsof een woord van mij de 
betovering zou breken. Ik was overdonderd door zoveel schoonheid 
en wellevendheid. De glooiende rijstvelden, de zonsop- en ondergang, 
zelfs het krassend kwaken van de bruine eenden die me ’s morgens 
ijselijk vroeg wakker maakten, klonk als melodieuze muziek. 

Ik werd overdonderd door het respect voor de tempel optochten, het 
verkeer week ervoor, zelfs de vrachtwagens met hun tot in de hemel 
opgestapelde last, manden, meubels, brommers, machines, want wat 
ze ook vervoeren, de Balinezen stapelen alles. Ik werd stil van de met 
doeken omhangen voorouder beelden, de huisgoden en tempels, met 
altijd een zacht rokende offerande daarvoor gezet, als voer voor de 
mieren, want zelfs mieren zijn kinderen van de god.

Niets is ontvankelijker dan een eerste blik in een andere wereld. Hoe 
onervarener die blik, hoe romantischer het beeld. Ik wilde niet weg 
uit Bali. Ik at rijst met ge bakken banaan als ontbijt en taalde niet naar 
kaas. Ik liep rond op sloffende slippers en in een sarong, vergeef het 
mij. 
Toen ik toch terugging, uiteindelijk (je kunt het leven niet eeuwig in de 
wachtkamer laten zitten), knelde mijn westerse onderbroek als een 
ijzeren kuisheidsgordel, de veters van mijn leren schoenen knevelden 
mijn vrij gevochten tenen. En toen ik thuis was, dacht ik, dat wil ik 
weer. En weer. En weer.

En toen ben ik echt gaan reizen, professioneel, voor mijn werk, met 
steeds diezelfde honger naar nieuw en onbekend, die eerste stap op 
terra incognita, naar gebieden waar de draken zijn, hic sunt dracones, 
zoals de oude kaartmakers schreven op gebieden die ze niet kenden, 
die vreemd waren en eng. Soms stond ik net zo versteld als op Bali, 
soms stond het me tegen.

En toen ging ik wonen op Bali. Het stomste wat ik ooit heb gedaan. 
Je moet nooit dagelijks maken wat bijzonder is, dat werkt averechts. 
Maar dat wist ik toen nog niet. 
De droom die Bali was, werd verstoord door ruzie met de timmerman 
die nooit op tijd kwam, de overheid die nooit de juiste papieren gaf, 
een lekkende wc, beloftes die niemand nakwam, rotte bananen bij 
het ontbijt. 
Thuis is niet op reis en andersom.

Ik heb mijn huis op Bali verkocht en trok verder de wereld in. Alles 
oogde weer nieuw en fris en spannend boven dien.
Ik werd omvergeworpen door India, verbijsterd door Vietnam, 
ontroerd door Maleisië, verliefd op Mexico, opgezweept door Amerika, 
gebruind door de Malediven. De wereld is mijn thuis.

 Ivo Weijel
 Freelance Publicist

Ik weet nog de eerste keer dat ik op Bali was, 
vijfenveertig jaar geleden zowat, 

alsof ik terugkijk op een leven dat het mijne niet is, 
de foto’s zijn verbleekt. 
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Ultiem genieten met Silverjet Vakanties.

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

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

fantastische locaties, met een sublieme verzorging en excellent eten.
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TRAVEL IN STYLE

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

en luxe vakanties en daar zijn wij trots op! Zodra u uw vakantiewensen in 

onze handen legt komt u in contact met onze ervaren Luxury Luxury Travel 

Consultants die bijzondere, soms niet alledaagse wensen omzetten in 

onbetaalbare herinneringen. Vanuit onze eigen passie voor reizen op het 

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

adviseren. Op het moment dat wij uw vakantie mogen verzorgen gaat uw 

boeking al op reis door ons pand. Samen met onze gemotiveerde collega’s 

achter de schermen verzorgen wij met veel enthousiasme alle elementen van 

uw boeking, allemaal vanuit dezelfde drijfveer. Uw verwachtingen overtreffen! 

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

diverse prachtige rondreizen met privéchauffeur en doen wij u een aantal  

verrassende suggesties van combinatiereizen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

een combinatie van het swingende Havana met de uitgestrekte zandstranden 

van Varadero. Of combineer de strandparadijsjes Mauritius, de Seychellen of 

de Malediven met een paar dagen shoppen in Dubai of Abu Dhabi. 

In Azië hebben we diverse privérondreizen samengesteld, zoals bijv. door 

Java en Bali en door Thailand, het Land van de Glimlach. Daar naast hebben 

wij de mooiste rondreizen en combinaties samengesteld op onze nieuwe 

bestemmingen Maleisië (gecombineerd met Borneo) en Vietnam (gecom-

bineerd met Cambodja). Deze reizen zijn zo samengesteld dat u niet elke dag 

uw koffer weer uit en in hoeft te pakken. Aan u de keus en vergeet niet dat u 

al onze rondreizen kunt verlengen met een ontspannen strandvakantie, zoals 

u van Silverjet Vakanties mag verwachten; verzorgd tot in het kleinste detail!

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

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

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

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

vakantiegevoel. 

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

raden wij u een reisbagage- en ziektekostenverzekering nadrukkelijk aan, 

alsmede een annulerings-/onderbrekingsverzekering. Alle mogelijke finan-

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

een voortijdige annulering of onderbreking van uw vakantie zijn hiermee 

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

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

naar een zorgeloze vakantie!

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

privétransfer thuis opgehaald worden door een professionele chauffeur die 

u rechtstreeks voor de vertrekhal afzet? Zo ontspannen kan uw vakantie 

beginnen. En natuurlijk staat de chauffeur ook bij terugkomst voor u klaar 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.

Wilt u liever met uw eigen auto naar de luchthaven? 

Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan. U parkeert 

uw auto direct voor de vertrekhal (tussen terminal 2 en 3), vanwaar deze door 

betrouwbare Valet Parking medewerkers naar een overdekte en bewaakte 

parkeergarage op het Schipholterrein gebracht wordt. Bij terugkomst staat 

uw auto weer klaar op dezelfde plek als waar u deze afgegeven had. 

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

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

mag u, wanneer u vertrekt vanaf Schiphol, Düsseldorf of Brussel Airport, altijd 

gratis gebruik maken van een luxe Executive Lounge. Geniet van de gratis 

drankjes, hapjes en diverse dagbladen. 

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

een Executive Lounge voor u reserveren. Een ontspannen start van uw reis!

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

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

een uitermate exclusieve omgeving en onder het genot van luxe hapjes en 

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

de paspoortcontrole en het bagagetransport voor u verzorgd. Als het tijd is om 

te gaan instappen vindt in deze lounge exclusief voor u de veiligheidscontrole 

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

vliegtuig gebracht. En, bijkomend voordeel, u hoeft zich pas een uur voor 

vertrek bij het VIP Centre op Schiphol te melden. 

Exclusiviteit ten top!

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

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

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

U hoeft alleen nog maar te genieten van het vooruitzicht op een exclusieve en compleet verzorgde vakantie.
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TRAVEL IN STYLE

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

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

Luxury Travel Consultants stellen alles in het werk om uw wensen te 

realiseren.

 

Onze reizen zijn gebaseerd op rechtstreeks vliegen vanaf Schiphol in de 

Economy Class met een door ons geselecteerde vliegmaatschappij. Wilt u 

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

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

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

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

Daarnaast heeft u op alle bestemmingen de mogelijkheid Business Class 

of naar een aantal bestemmingen zelfs First Class te vliegen, waarbij luxe, 

privacy en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Deel uw wensen 

en wij nemen de mogelijkheden met u door.

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

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

private jet. Wij bieden moderne en luxe jets voor 6 tot 100 personen, waarmee 

alle luchthavens snel en uitermate comfortabel bereikbaar zijn. 

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

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

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

om, ondanks de toeslag die luchtvaartmaatschappijen hiervoor vragen, uw 

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

met kleine kinderen reist wilt u toch verzekerd zijn van stoelen naast elkaar 

en mogelijk heeft u specifieke voorkeur voor een stoel aan het raam of juist 

aan het gangpad. Tijdens het inchecken kort voor vertrek krijgt u uw wensen 

lang niet altijd meer gehonoreerd en worden stoelen soms zelfs toegewezen 

zonder hierin een eigen keuze te kunnen maken. Reserveert u stoelen gelijk 

bij boeking dan heeft u naast de keuze voor een standaard stoelreservering 

meestal ook nog wel de mogelijkheid om stoelen met extra beenruimte of een 

zogeheten ‘2-seater’ te reserveren. Zo ervaart u net even wat meer comfort 

tijdens de vlucht. Onze Luxury Travel Consultants helpen u graag bij het 

maken van de juiste keuze.

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

paspoortcontrole en douane formaliteiten te omzeilen door gebruik te maken 

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

wordt u versneld door de douane en paspoortcontrole geleid. Op een aantal 

luchthavens kunnen wij deze exclusieve service voor u verzorgen. 

Ook bij terugkomst op Schiphol kunnen wij een dergelijke service voor u 

regelen door bij aankomst gebruik te maken van de VIP Lounge. U wordt direct 

bij het verlaten van het vliegtuig opgewacht om per luxe limousine naar het 

VIP Centre gereden te worden. Hier kunt u onder het genot van een hapje 

en een drankje in alle rust op uw ruimbagage wachten, terwijl intussen de 

formaliteiten versneld geregeld worden. Toppunt van exclusiviteit!

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

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

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

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

mogelijk, bijvoorbeeld per stretched limousine of helikopter. 

Vraag naar de mogelijkheden bij onze Luxury Travel Consultants.

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

Overweeg dan een huurauto tijdens uw vakantie. Ook een aanrader wanneer 

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

vanaf de luchthaven voor de gehele verblijfsduur een royale huurauto voor 

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

direct een huurauto instappen maar toch liever het gemak en comfort van 

een privétransfer dan regelen wij deze voor u en kunnen wij de huurauto de 

volgende dag bij uw vakantieadres laten afleveren. 

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

Travel Consultants adviseren u graag.

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER
Ter gelegenheid van ons 20-jarig jubileum bieden wij 

u bij het boeken van een complete vakantie uit deze 

brochure een gratis jaarabonnement van het magazine 

National Geographic Traveler aan. Naast het opdoen van 

inspiratie kunt u wegdromen bij de unieke reisverhalen 

en adembenemende foto’s van de mooiste plekken op 

aarde. Leesplezier gegarandeerd!

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

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

of reis heerlijk comfortabel in de Business Class. De ultieme ‘Travel in Style’ liefhebber vliegt natuurlijk in First Class. 

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

In deze brochure vindt u bij ieder zorgvuldig 

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 ‘Hotels speciaal voor 

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

resorts op thema en doelgroep geordend met 

aanvullende informatie over mogelijke thema-

aanbiedingen. Zo kunt u in één oogopslag zien 

welke hotels iets speciaals voor u in petto hebben.  

ACTIVE
Voor een uitgebalanceerde mix van genieten, actie 

en avontuur. Active staat voor hotels en resorts 

met de allerbeste sportfaciliteiten, op het land en 

vaak ook op het water. De sportieve voldoening 

is gegarandeerd en zo worden de uiteenlopende 

wensen van u en uw reisgezelschap vervuld.

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

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

ëerd door het hanteren van een minimum 

leef tijd. Veelal betekent dit dat gasten vanaf 12 

jaar welkom zijn, soms oplopend tot 18 jaar. De 

restaurants, Spa en overige voorzieningen zijn 

hierop ingericht.

ALL-INCLUSIVE
Dit is zorgeloos vakantie vieren. Vooraf weten 

waar u aan toe bent qua uitgaven en heerlijk voor 

de kinderen die hun eigen pad kunnen kiezen. 

Ge niet van uitstekende maaltijden in geselec-

teerde restaurants, snacks en, drankjes. Ook zijn 

de meeste faciliteiten onbeperkt inbegrepen. 

BOUTIQUE
Kleinschalige, sfeervolle hotels met een persoon-

lijke service. U ervaart een intieme sfeer en 

beleeft het ‘home away from home’ gevoel. Vaak 

zijn deze boutique hotels gevestigd in bijzondere 

locaties. Bijvoorbeeld herenhuizen, kasteeltjes 

en kloosters met een authentieke uitstraling voor 

een extra dimensie aan uw vakantie.

CULINAIR
In deze hotels is het ultiem genieten van ‘fine 

dining’ of gourmetrestaurants. De hotels en 

resorts met dit thema genieten vaak inter na-

tionale faam omdat het restaurant verbonden 

is aan een Michelin-sterrenkok. Voeg de unieke 

ervaring van een topniveau Michelin-sterren-

restaurant toe aan uw vakantie.

DESIGN
De liefhebber van design geniet van de archi-

tectuur en inrichting van écht onder scheidende 

hotels met een trendy look. Door een mix van 

authenticiteit en modern is de stijl op z’n minst 

uitzonderlijk te noemen. Veelal met de signatuur 

van een bekende designer en soms zelfs met een 

bijzondere kunstcollectie. 

FAMILY
U geniet pas als uw kinderen genieten, bij 

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 golfmogelijkheden, 

zowel voor beginnende golfers als veeleisende 

spelers. De golfbaan behoort tot het hotel of ligt 

direct in de buurt en bevindt zich veelal in een 

schitterende omgeving. Golfen onder sublieme 

omstandigheden, waar u zich de koning te rijk 

voelt.

HERITAGE
Vervlogen tijden herleven in klassieke gebouwen 

uit vorige eeuwen met de grandeur van weleer. U 

verblijft in voormalige paleizen of huizen van rijke 

kooplieden, soms klassieke (koloniale) hotels die 

al decennia lang tot de ‘grande dames’ van een 

stad worden gerekend en wereldberoemd zijn.

HIDEAWAY
De naam verklapt het al, dit zijn accommodaties 

met een unieke, verscholen ligging waar de rust 

vanzelfsprekend is en de natuur een heilzame 

werking heeft. Verwonder u over de ruimte 

en stilte. Die in de huidige hectische wereld zo 

zeldzaam is geworden.

HONEYMOON
Onze aanbevolen honeymoon-hotels herkent u 

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

lec  tie van sfeervolle, romantische hotels op 

on  vergetelijke bestemmingen. Waar wij vele 

aan trekkelijke extra’s of spectaculaire kor tin gen 

voor u als pasgehuwden hebben geregeld.

HUWELIJKSJUBILEUM
Luxe hotels en resorts die met u meedenken 

om de viering van uw huwelijksjubileum tot 

iets onvergetelijks maken. Intiem of juist groots 

en feestelijk, deze hotels bieden u aange name 

extra’s of aantrekkelijke kortingen.

SENIOREN
Wijsheid komt met de jaren en u heeft alle recht 

om van uw leeftijd te profiteren. Veel van onze 

hotels bieden kortingen of geven iets extra’s 

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

Het zijn normale eigentijdse tophotels met als 

enig verschil deze blijk van waardering voor uw 

levensjaren.

WELLNESS
Welzijn is een luxe uit de oude wereld die wij 

tegenwoordig weer volledig omarmen. Zelfs voor 

diegenen zonder interesse in traditionele of ultra-

moderne Spa’s is een verblijf in wellness resort 

zeer de moeite waard. Al is het alleen maar voor 

een weldadige massage na een lange vlucht.

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

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

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

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

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

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

brochure zijn opgenomen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen binnen hun 

klasse, in die zin kunnen wij ze allemaal van harte aanbevelen. 

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

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

keuze te assisteren of raadpleeg uw reisbureau of lokale reisagent.

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

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

door verschillende criteria laten leiden, zoals de opvallende architectuur, de 

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

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

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

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

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

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

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

die wij aanbieden onder het label ‘Speciaal aanbevolen’.

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

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

accommodaties verbleven. Hiertoe werken wij samen met Tripadvisor, de 

grootste hotelbeoordelingswebsite ter wereld.

Tripadvisor hanteert een ‘bolletjes’-systeem:

5 = uitmuntend; 3 = goed;

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

4 = zeer goed; 1 = niet aan te raden

3,5 = goed tot zeer goed;

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

beoordelingen zijn verzameld op 15 juni 2018. Sindsdien kunnen wijzigingen 

zijn opgetreden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KLEINSCHALIG EN PERSOONLIJK
Op zoek naar een luxe hotelervaring in een intieme setting? Dan bent u aan het 

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

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

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

unieke ervaring. Van mondaine designhotels tot 18e-eeuwse omgebouwde 

herenhuizen en van historische landhuizen tot afgelegen privé-eilanden.

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

uitstek voor wie gastronomisch wil tafelen in een bijzonder kader. Een 

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

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

een keten met maar liefst 530 leden verdeeld over 64 landen op 5 continenten. 

Elk hotel heeft een uniek karakter en nodigt zijn gasten uit om te genieten van 

bijzondere restaurants.

BIJZONDER LOGEREN
Dit zijn meer dan hotels alleen. Een hotel met het label DESIGN HOTEL is 

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

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

gastvrijheid een vanzelfsprekendheid is en de culturele authenticiteit 

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

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

Design Hotels verdeeld over 58 landen wereldwijd.

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

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

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

die een speciaal plekje in ons hart hebben veroverd.



13 - SILVERJET VAKANTIES



14 - SILVERJET VAKANTIES

DE SILVERJET COLLECTIE

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

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

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

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

relatie tot de prijs.

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

handige icoontjes. Zie hieronder hun betekenis.

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

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

bij dient te betalen voor een hogere snelheidsverbinding. Meer informatie 

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

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

meestal vanwege de afgelegen ligging en de excursiemogelijkheden in de 

omgeving waarbij eigen vervoer essentieel is. Deze hotels zijn herkenbaar 

aan bovenstaand icoontje. Wilt u toch gebruik maken van onze privétransfer 

en de auto een dag later bij uw hotel in gebruik nemen? Onze Luxury Travel 

Consultants informeren u graag.

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

geschikt zijn om u de herinnering van uw leven te geven zijn voorzien van een 

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

afgestemde services maar ook zijn er aantrekkelijke voordelen speciaal voor 

u als pasgehuwden.

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

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

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

extra te ondersteunen bij het maken van uw keuze.

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

staat een uitgebreid overzicht van de aanwezige voorzieningen en eventueel 

seizoengebonden openstellingen.

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

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

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

watersporten altijd een vergoeding gevraagd wordt, tenzij wij het tegendeel 

vermelden.

Bij wellnesscentra zijn massages, therapieën en lichaamsbehandelingen 

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

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

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

KAMERBEZETTINGEN
In de paragraaf ‘Accommodatie’ vindt u het aantal kamers, een indicatie van 

de grootte en het, door het hotel bepaalde, maximaal aantal personen. Omdat 

wij geloven in de luxe van comfort hebben wij in enkele gevallen dit aantal 

naar beneden bijgesteld. Staat er bij de vermelding van de kinderen geen 

leeftijd vermeld, dan is de maximale leeftijd 11 jaar. Kinderen die ouder zijn 

worden als volwassenen beschouwd. Bij hotels die een andere leeftijdsgrens 

hanteren, vermelden wij dit.

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

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

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

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

het complete overzicht bij het hotel van uw keuze.

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

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

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

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

kennen zij alle bestemmingen en accommodaties door en door. 

Mocht u dus liever met iemand persoonlijk spreken of aanvullende informatie 

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

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

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

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

Daarom onderstaande icoontjes om u te helpen bij de selectie.
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FAMILIEVAKANTIES

VOOR ELKE LEEFTIJD WAT WILS
Ieder gezin of familie heeft een eigen manier van samen zijn en ontspannen. 

En los van de tijd samen heeft ook ieder individu zijn of haar ideeën bij ‘iets 

leuks doen’.

Onze bestemmingen en accommodaties spelen hier bijzonder goed op in. 

We hebben speciale kindvriendelijke hotels met kindermaaltijden, grote 

familiekamers, ruime suites met meerdere slaapkamers, met elkaar ver-

bonden kamers of een complete villa met of zonder personeel, helemaal 

alleen voor u en uw familieleden. Zo kunt u uw vakantie op verschillende 

thema’s indelen en zorgen dat iedereen het naar de zin heeft.

Liever meerdere plekken ontdekken tijdens uw familievakantie? Een on ver-

getelijke culturele rondreis per huurauto langs fascinerende steden en 

indrukwekkende bezienswaardigheden behoort zeker ook tot de moge-

lijkheden. Dit alles in uw eigen reistempo en gevuld met activiteiten die 

geschikt zijn voor jong en oud.

IETS SPECIAALS TE VIEREN?
Heeft uw als gezin of familie een speciale reden om met elkaar op vakantie te 

gaan? Een huwelijksjubileum bijvoorbeeld? Graag denken wij met u mee om u 

en uw familie een zorgeloze en onvergetelijke tijd te bezorgen. 

Deel uw wensen met onze Luxury Travel Consultants en laat u verrassen.

ENKELE SUGGESTIES 

CARIBBEAN
- Hilton Aruba Caribbean Resort - Aruba  158

- Paradisus Varadero - Cuba  174

- Dreams Punta Cana Resort - Dominicaanse Republiek  184

- Half Moon Resort - Jamaica  189

MIDDEN-AMERIKA
- Paradisus La Esmeralda - Playa del Carmen, Mexico  198

INDISCHE OCEAAN
- Anantara Dhigu Maldives - Malediven  146

- LUX*South Ari Atoll - Malediven  150

- Niyama Private Islands - Malediven 151

- Kanuhura Resort - Malediven 149

- Constance Ephelia Resort - Seychellen  130

- Constance Lemuria Resort – Seychellen 132

- Trou aux Biches Resort & Spa - Maurtius  111

- Canonnier Golf Hotel & Spa - Mauritius  113

- Hotel Maritim - Mauritius  112

- One&Only Le Saint Géran - Mauritius 120

AZIË

THAILAND
- Soneva Kiri 82

- Hua Hin Marriott Resort & Spa, Hua Hin  87

- Santiburi Beach Resort&Spa - Koh Samui  92

- Phuket Marrriot Resort & Spa Nai Yang  98

- Rosewood Phuket 102

INDONESIË
- St. Regis Bali Resort - Bali  30

- Grand Hyatt Bali 32

- Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve - Bali 37

Samen genieten en met elkaar bijzondere ervaringen delen.

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

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

Tijd voor elkaar, tijd om te luisteren, te lachen en samen nieuwe herinneringen te maken.
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PRIJSWIJZER & OVERIGE BROCHURES

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

mogelijke contracten afgesloten. Bij iedere accommodatie vermelden wij 

indicatieprijzen voor een tweetal type kamers, bij privéreizen vermelden wij 

één type. Deze zijn gebaseerd op de voordeligste vertrekdatum in de genoemde 

maand en, tenzij anders vermeld, op basis van twee samenreizende personen 

inclusief de op dat moment van toepassing zijnde aanbiedingen. 

Deze aanbiedingen worden genoemd onder de gepubliceerde prijsindicaties 

bij iedere accommodatie. 

Alle prijzen zijn inclusief vluchten, belastingen, brandstofheffingen en alle 

overige onvermijdbare kosten, zoals bekend op de datum waarop deze 

indicatieprijzen zijn samengesteld (juni 2018). Variabele prijzen, zoals 

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

aan een opmars bezig. Het betekent dat prijzen fluctueren afhankelijk van 

vraag en aanbod, tijdsduur tot aan vertrek, periode van verblijf, belang rijke 

evenementen, onverwachte gebeurtenissen of andere criteria. Dat maakt 

het voor u als consument niet altijd even inzichtelijk, maar u kunt er ook uw 

voordeel mee doen. 

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

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

bepaal de doelgroepen, zoals gezinnen met kinderen, honeymooners, 

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

bekend waren ten tijde van de samenstelling van deze brochure staan 

bij elke accommodatie onder de prijsindicatietabel vermeld en zijn in de 

prijzen meeberekend. Juist vanwege deze variabele prijzen en op sommige 

bestemmingen door koerswisselingen zijn de pakketprijzen, vermeld in deze 

brochure, slechts ter indicatie.

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

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

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

brochure beschreven type kamers die niet in de prijzenblokjes worden 

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

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

van vliegmaatschappijen en de accommodaties.

VLIEGMAATSCHAPPIJEN
Achterin deze brochure publiceren wij voor alle bestemmingen reisinforma-

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

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

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

er is ook rekening gehouden met de meest comfortabele mogelijkheid vanuit 

Amsterdam, wel in de voordeligste boekingsklasse. 

Mocht op het moment van uw boeking de voordeligste klasse zijn volgeboekt 

op de door u gewenste reisdatum dan verhoogt dit natuurlijk de reissom. 

Anderzijds introduceren de maatschappijen in de loop van het jaar regel matig 

actietarieven waardoor de prijzen lager uitvallen.

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

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

via onze Luxury Travel Consultants.

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

zich in een sprookje van Duizend-en-een 

nacht. Geniet van een zonzeker klimaat, 

parelwitte zandstranden en de ontelbare 

mogelijkheden om te shoppen. 

Of over weeg een onovertroffen combi-

natie met de Seychellen, Mauritius of de 

Malediven.

SPANJE - PORTUGAL - 
MAROKKO
2018-2019
Geniet van de aangename wintertem-

peraturen in zuidelijk Europa en Marokko. 

Wilt u liever veel zien? Dan is een auto reis 

in Andalusië of Marokko een optie, ge nieten 

van culturele hoogtepunten. 

De comfortabele hotels onderweg hebben 

we natuurlijk voor u geregeld. Natuurlijk 

kunt u deze autoreizen verlengen met een 

heerlijk strandresort.  

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

Bij Silverjet boekt u de meest unieke cruises 

naar alle uithoeken van de wereld. 

Deze brochure bevat uitsluitend de meest 

bijzondere cruises van door ons gese-

lecteerde toprederijen. 

Raadpleeg deze brochure voor uw Luxe-, 

Expeditie-, Yacht- en Zeilcruise en ervaar de 

reis van uw leven.
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INDONESIË & SINGAPORE

In het zuidoosten van Azië strekt zich de 

Indonesische archipel uit, sinds jaar en dag een 

bijzonder populaire bestemming en ongetwijfeld 

een van de mooiste landen in deze regio: zo exotisch, 

sappig groene rijstvelden tegen vulkaanhellingen, 

parelwitte stranden, tropisch regenwoud, unieke 

flora en fauna en een hartelijke bevolking. Indonesië 

is nauwelijks een land te noemen. De archipel is 

zo divers, er leven zo veel verschillende culturen, 

er zijn zo veel verschillende land schap pen dat 

Indonesië eigenlijk een werelddeel op zich is. 

Meer dan 15.000 eilanden, aan weerszijden van de 

evenaar gelegen tussen het Aziatische continent en 

Australië. Van oost naar west beslaat het zo’n 5000 

km. Honderden verschillende bevolkingsgroepen 

die voor een deel nog hun eigen taal en gebruiken 

hebben weten te behouden. 

JAVA
Ongetwijfeld zijn Java en Bali de meest bezochte 

eilanden onder vakantiegangers. Het eiland Java 

met zijn 120 miljoen inwoners biedt boeiende 

steden, slapende vulkanen, plantages, rijstvelden 

en indrukwekkende cultuurmonumenten. Yogya-

karta in het centrale deel van het eiland is met recht 

’s lands cultuurhoofdstad met tal van beziens-

waardigheden. Niet al te ver van deze stad vindt u 

de wereldberoemde tempelcomplexen Borobudur 

en Prambanan. Onze privéreis, de Gordel van 

Smaragd biedt een uit ge breide kennismaking met 

Oost-Java en Bali (zie pag. 26-27).

BALI
Vrijwel niemand brengt een bezoek aan Indonesië 

zonder ook Bali, het Eiland der Goden aan te doen. 

Voor velen is dit eiland zelfs het enige reisdoel. Bali 

is een hindoeïstische enclave in een overwegend 

islamitisch land. Dat maakt het eiland zo bijzonder 

en uniek. De hindoeïstische cultuur is te zien aan 

de tempels, klederdracht, feesten en dansen op 

Bali. De sawa’s (rijstvelden) van Bali behoren tot 

de mooiste van Indonesië en er zijn vele prachtige 

stranden. 

Witte stranden, kristal helder water, eindeloze rijstvelden en majestueuze vulkanen. Boeddhistische en hindoeïstische tempels, 

moskeeën, stille dorpjes, maar ook miljoenensteden. Zomaar een greep uit wat typerend is voor Indonesië. 

De bruisende metropool Singapore is een kruispunt tussen twee wereldenen met recht een toegangspoort tot het Verre Oosten. 

Een uistekende keuze in combinatie met een reis naar Maleisië of Indonesië.

LOMBOK & SUMBA
Hoewel ook op het naast Bali gelegen eiland Lombok 

het toerisme in opkomst is, gaat het er hier veel 

rustiger aan toe dan op het beroemde zustereiland. 

In veel opzichten kan Lombok in toeristische zin 

worden vergeleken met hoe het enkele decennia 

geleden op Bali was. Een uitstekende keuze voor de 

rustzoeker dus! 

Sumba is een van de minst bekende van de Kleine 

Sunda eilanden. Het heeft echter veel te bieden: 

prachtige hagelwitte stranden, een ruig en groen 

binnenland en traditionele dorpjes waar de tijd lijkt 

te hebben stil gestaan. Surfers van over de hele 

wereld reizen naar Sumba voor bijzonder goede 

surfgolven.

KOMODO & RAJA AMPAT
Ontdek de Indonesische wateren op het luxe 

zeilschip Alila Purnama. In exclusief gezelschap 

vaart u in de Komodo of Raja Ampat archipel (zie 

pag.41).

SINGAPORE
Singapore bestaat uit een hoofdeiland met 

daaromheen 63 kleinere eilanden. Al in de 14e 

eeuw was het toenmalige Temasek (zeestad) door 

zijn strategische geografische ligging de natuurlijke 

ontmoetingsplaats voor Chinese jonken, Arabische 

dhows, Indische zeilschepen en Portugese oorlog-

sschepen. Rond 1400 zag een voorbijvarende 

Suma traanse vorst per abuis een katachtige aan 

voor een leeuw en herdoopte de stad in ‘Singa 

Pura’, stad van de leeuw. De naam zoals we hem 

tegenwoordig kennen was geboren.

Het huidige Singapore is een van de grootste 

havens ter wereld en een welvarend economisch, 

financieel en industrieel handelscentrum. Als 

kos mo politische moderne stad is Singapore een 

metro pool vol contrasten. U kunt er eindeloos 

shoppen in een van de vele luxe winkelcentra aan 

de bekende straat Orchard Road, alsmede bij de 

kunstmatig aangelegde baai van Marina Bay. In het 

trendy Marina Bay vindt u ook vele restaurantjes en 

uitgaansmogelijkheden. Wij selecteerden hier het 

befaamde Raffles Singapore, de Mandarin Oriental, 

Westin Singapore en Swissotel Merchant Court..

Nieuw in ons aanbod is het Bawah Reserve. Een 

‘private island resort’ gelegen in de Anambas-

archipel, ca. 300 km te oosten van Singapore. 

Singapore is het vertrekpunt van vele cruises zoals 

de 24-daagse Myanmar Discovery (zie pag. 25). 

Meer luxe cruisevakanties vindt u in de Silverjet 

Luxe Cruise Vakanties 2018-2020 brochure.

JAVA ZEE

ZUID-CHINESE ZEE

INDISCHE OCEAAN

PACIFIC

Sumatra

Java
Bali

Sulawesi 

Kalimatan

Flores

Timor
Lombok

Sumba

Komodo

Raja
Ampat

Ujung Pandang
(Makassar)   

MedanMedan

Yogyakarta

Bandung
JAKARTA

Solo

Bawah

Singapore

MALEISIË

BRUNEI
MALEISIË

OOST TIMOR
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RAFFLES SINGAPORE
CITY | HERITAGE

MANDARIN ORIENTAL SINGAPORE

CITY | WELLNESS

       DELUXE

    Courtyard Suite

Dit beroemde en in koloniale stijl gebouwde hotel telt 2 etages en ligt zeer centraal, op korte 

afstand van de talloze overdekte winkelcentra. Na een grondige renovatie van 18 maanden opent 

dit bijzondere hotel eind 2018 zijn deuren weer. 

FACILITEITEN
Receptie, lounge, fitnessruimte, zwembad en 2 jacuzzi’s. Voorts vindt u er het Raffles Hotel 

Museum en meer dan 40 zeer exclusieve winkels en boetieks. De Raffles Amrita Spa biedt een 

uitgebreide keuze aan massages en behandelingen. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 

U heeft de keuze uit ruim 10 restaurants en diverse bars.

ACCOMMODATIE
Alle 103 elegante en in koloniale stijl ingerichte suites hebben teakhouten vloer en zijn voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, minibar en kluisje. Complete badkamer met aparte douche. 

Bezetting op basis van aanwezige bedden.

Courtyard Suite (ca. 58 m², max. 3 pers.): elegante suite op begane grond met woon- en 

slaapgedeelte. Gemeenschappelijke veranda met zicht op binnenplaats.

Palm Court Suite (ca. 78 m², max. 3 pers.): ruimere suite met zicht op palmentuin. 

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

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Courtyard Suite 2107 2122 2107 2122 2107

Palm Court Suite  2236 2251 2236 2251 2236

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

viseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Het 19 etages tellende Mandarin Oriental is zeer centraal gelegen en biedt een panoramisch 

uitzicht over Marina Bay en de skyline van Singapore. Orchard Road met de vele luxe winkelcentra 

ligt op enkele minuten van het hotel. 

FACILITEITEN
Receptie, spectaculaire atriumlounge, tropische tuin met 25-meterzwembad, zonneterras met 

ligbedden en cabanas, Oriental Spa, fitnessruimte en wifi in het gehele hotel. Voor maaltijden en 

drankjes heeft u de keuze uit 6 bars en restaurants variërend van Chinees, Japans-Californische 

fusion tot een Steakhouse.

ACCOMMODATIE
Alle 527 kamers en suites zijn zeer comfortabel en modern ingericht. Alle voorzien van minibar, 

flatscreen-tv, dvd-speler, kluisje. Luxe badkamer met aparte douche.

Ocean View Kamer (ca. 33 m², max. 2 pers.): kamer met uitzicht op het zwembad, Marina Bay en 

de Singapore Flyer.

Mandarin Kamer (ca. 49 m², max. 3 pers.): met balkon en zicht skyline van Singapore. 

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

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Ocean View Kamer 1425 1425 1425 1598 1425

Mandarin Kamer 1558 1558 1558 1709 1558

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

viseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SINGAPORE

Ocean View Kamer
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SWISSOTEL MERCHANT COURT
CITY

THE WESTIN SINGAPORE

CITY | WELLNESS

    

     Premier Kamer

Premier Kamer

Het Swissotel Merchant Court heeft een ideale ligging aan de Singapore rivier op loopafstand van 

het gezellige Clarke Quay met veel restaurants. Ook China Town, Orchard Road en Marina Bay 

liggen niet ver weg.

FACILITEITEN
Het is na een dag winkelen of bezienswaardigheden bezoeken prima vertoeven bij het grote 

zwembad met waterglijbaan, jacuzzi en zonneterras. 

De Amrita Spa biedt oosterse en westerse massages en lichaamsbehandelingen. Er zijn twee 

restaurants. Ellenborough Market Café met specialiteiten van over de gehele wereld en de Blue 

Potato bij het zwembad voor barbecuegerechten met uitzicht op Clarke Quay.

ACCOMMODATIE
De 476 fraaie kamers en suites zijn ingericht met een zitje, airconditioning, flatscreen-tv, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje en badkamer met bad/douche.

Premier Kamer (ca. 28 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met zitje.

Swiss Kamer (ca. 32 m², max. 3 pers.): modern ingerichte ruime kamer. 

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

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Premier Kamer Tuinzicht 1237 1237 1237 1408 1237

Deluxe Kamer Zeezicht 1271 1271 1271 1436 1271

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

viseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

The Westin Singapore is strategisch gelegen nabij de nieuwe cruise terminal en de haven. Het 

hotel beslaat de 33e t/m 46e verdieping en biedt panoramische uitzichten over de stad, Marina 

Bay en de Zuid-Chinese zee.

FACILITEITEN
Grote infinitypool met zonneterras op de 35e verdieping. Tevens een Heavenly Spa en moderne 

fitnessruimte. Er zijn drie restaurarants. Seasonal Tastes is het all-day dining restaurant. Het 

trendy Cook & Brew serveert klassieke gerechten in een modern jasje. Voor een sandwhich en 

verse vruchtensappen kunt u terecht in Daily Treats.

ACCOMMODATIE
Alle 305 kamers en suites zijn comfortabel en modern ingericht. Alle voorzien van minibar, 

flatscreen-tv, dvd-speler, kluisje. Luxe badkamer met aparte douche.

Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): stijlvolle kamer met stadszicht.

Premier Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): kamer met zitje en uitzicht op de Marina Bay. 

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

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Delxue Kamer  1343 1358 1343 1488 1343

Premier Kamer 1389 1404 1389 1513 1389

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

viseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SINGAPORE
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INDONESIË | Bawah Island

BAWAH RESERVE
ALL-INCLUSIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Deluxe Beach Suite

Het Bawah Reserve is een ‘private island resort’ dat zich bevindt in een ongerept 

paradijs van zes Indonesische eilanden die deel uitmaken van de Anambas-

archipel. Het all-inclusive resort is gelegen in een ‘Marine National Park’, zo’n 

300 km ten oosten van Singapore en alleen toegankelijk per watervliegtuig. 

Het resort bestaat uit slechts 35 suites en bungalows gebouwd van duurzame 

materialen als gerecycled teakhout en bamboe. De eilanden tellen 13 stranden 

en worden omringd door 3 lagunes en 9 koraalriffen die u al snorkelend of 

duikend kunt verkennen. De bijzondere flora en fauna van de eilanden ontdekt u 

door een van de wandelroutes te volgen. Op Bawah Island komt u helemaal tot 

rust en in verbinding met de natuur. Omdat het watervliegtuig ’s ochtends vroeg 

vertrekt dient u voorafgaand minimaal 1 nacht in Singapore te verblijven. 

FACILITEITEN
Aan het strand, bij de pier ligt een fraaie infinitypool met zonneterras en 

poolbar. Verder zijn er een kleine boetiek, bibliotheek en een tennisbaan. Voor 

watersporten kunt u terecht in het Activity Center. De Aura Spa biedt een scala 

aan massages, lichaams- en schoonheidsbehandelingen. Tevens worden er 

pilates- en yogalessen gegeven en zijn er meditatiesessies. 

Een verblijf in Bawah Reserve is volgens een all-inclusive concept dat het 

volgende omvaT: à la carte ontbijt, lunch en diner, non-alcoholische dranken, 

bagage uitpakservice, dagelijkse laundryservice, massages en behandelingen in 

de Spa (1 x per dag), niet gemotoriseerde watersporten (kajakken, paddleboarden 

en zeilen) en activiteiten zoals natuurwandelingen met een gids. 

Treetops is het ‘all day’ dining restaurant onder het bladerdak van een tropische 

woudreus, voor Indonesische en internationale gerechten. De Boat House op 

het strand serveert moderne gerechten voor lunch en diner. Voor een sunset 

cocktail is de Boat House een geschikte locatie. The Gouper is de beach- en 

poolbar met een ‘chill lounge’ atmosfeer. Hoog tussen de bomen ligt de Jules 

Verne bar voor snacks en drankjes en een jungle feel. 

ACCOMMODATIE
Alle 35 Suites en Bungalows zijn vrijstaand, hebben een rustieke inrichting en 

zijn voorzien van airconditioning, iPad, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje 

en snorkelmateriaal (geen televisie). Badkamer met ligbad en buitendouche. 

Veranda met zitje en loungebank. 

Garden Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 1 kind): fraai ingerichte suite met 

kingbed, schrijftafel en ruime veranda en zicht op de tuinen. Het strand ligt op 

ca. 50 meter.

Beach Suite (ca. 70 m², max. 2 volw. + 1 kind): suite met kingbed, schrijftafel 

en veranda met zeezicht. Voor de veranda, op het strand staan ligbedden en 

parasols. 

Deluxe Beach Suite (ca. 115 m², max. 2 volw. + 1 kind): bestaande uit een Beach 

Suite met daarnaast een apart woonpaviljoen met zithoek, eettafel en terras 

met loungebank. 

Overwater Bungalow (ca. 105 m², max. 2 volw.): romantisch gelegen boven 

het water. Open plan woon-/slaapkamer met kingbed en zitje, ruim terras met 

loungebedden en via een trapje toegang tot de turkoois blauwe lagune. 

Deluxe Beach Suite - 2 slaapkamers (ca. 180 m², max. 4 volw. + 1 kind): 

bestaande uit 2 Beach Suites met in het midden een apart woonpaviljoen met 

zithoek, eettafel en terras met loungebank.

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

en naar Singapore, luchthavenbelasting, Executive Lounge en transfer per ferry en watervliegtuig.

Kamertype nov feb apr jul okt

Garden Suite 5398 5398 5398 5398 5398

Deluxe Beach Suite 6687 6687 6687 6687 6687

Gratis nachten: 4=3 en 8-6 bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/12/19.

Honeymoon:  champagne, huwelijkscadeau en 1 xromantisch diner voor 2 personen.

Vroegboekkorting: 10% indien 90 dagen voor aankomst geboekt.

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

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

30 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bawah-island/bawah-reserve
https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bawah-island/bawah-reserve
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MYANMAR DISCOVERY
Kosmopolitische steden met ultramoderne wolkenkrabbers worden afgewisseld met eindeloze rijstterrassen en paradijselijke stranden kleurige 

floating markets; Azië is fascinerend en zit vol met contrasten! Bezoek spirituele tempels of beleef de onderwaterwereld van Maleisië en Thailand.

Dag 1 -4: Vliegreis van Amsterdam naar Singapore.

U begint aan een 4-daags landarrangement met 

o.a. een boottocht over de rivier, een stadstour met 

een fietstaxi en een diner in ‘Sky on 57’. U verblijft 

3 nachten in een luxe hotel in Singapore. Met ultra-

mo derne wolkenkrabbers in combinatie met een 

mengeling van Chinese, Indiase en Maleisische 

invloeden, is Singapore een dynamische stad die rijk 

is aan contrast en kleur en een harmonieuze mix van 

cultuur, keuken, kunst en architectuur tentoonspreidt. 

Dag 5: Singapore; inscheping.

U gaat aan boord van de Seven Seas Mariner.

Dag 6: Cruisedag op zee.

Dag 7: Penang, Maleisië; 07.00-16.00 uur.

Het is de toegangspoort tot Maleisië en ook de 

oudste Britse nederzetting van het land. Het woord 

‘Pinang’ in het Maleis verwijst naar de areca-

nootpalm, een delicatesse gekauwd door miljoenen 

in het Verre Oosten.

Dag 8: Sabang, Indonesië; 12.00-20.00 uur. 

Het is een stad met een interessante mix van 

vissersdorpjes en koloniale villa’s op zes eilanden. 

Avontuurlijke reizigers genieten van wandelen door de 

vulkanische bergen, terwijl degenen die rust  zoeken 

hun plek zullen vinden op de ongerepte stranden.

Dag 9: Cruisedag op zee.

Dag 10-12: Yangon, Myanmar; 15.00-17.00 uur (2 

dagen later). Yangon is de meest heilige plaats in het 

land. Bezoek de beroemste tempel van het land, de 

Scwedagon Pagoda. Vlakbij is de kolossale liggende 

Boeddha, bijna net zo groot als het beroemde 

standbeeld in de stad Bago. Ook een bezoek aan 

de Bogyoke Aung San Market is de moeite waard. 

U heeft maar liefst drie dagen de tijd om deze stad 

te bewonderen.

Dag 13: Cruisedag op zee.

Dag 14: Phuket, Thailand; 08.00-22.00 uur.

Dit prachtige eiland staat bekend als de ‘Parel van 

Thailand’ en biedt ongerepte stranden, weelderige 

vegetatie, traditionele dorpjes en zeegezichten over 

de turquoise wateren van de Phang-Nga-baai.

Dag 15: Langkawi, Maleisië; 08.00-16.00 uur.

Langkawi heeft kleurrijke mythen en legendes, 

dramatische bergen en uitgestrekte, ongerepte 

stranden. Ontdek de impact van rijstlandbouw in 

met een bezoek aan de Laman Padi Langkawi.

Dag 16-17: Cruisedagen op zee. 

Dag 18: Kuala Lumpur, Maleisië; 09.00-20.00 uur.

Kuala Lumpur, intrigeert bezoekers met zijn 

diversiteit en multiculturele karakter. De oude 

stadswijk heeft uitgestrekte winkelpanden die 

verwijzen naar het koloniale verleden, terwijl 

mo der ne gebouwen, zoals de iconische Petronas 

Towers, een inkijk geven in de financiële ambities. 

Een stad met cultureel kleurrijke wijken gewijd aan 

Chinese, Maleis en Indiase gemeenschappen.

Dag 19-20: Cruisedagen op zee.

Dag 21: Sihanoukville, Cambodja; 08.00-18.00 uur.

De vrij jonge stad Sihanoukville is een van de 

toeristische centra van Cambodja en de enige 

havenstad van het land. Zowel de kust van het 

vasteland als van de kleine naburige eilandjes 

hebben mooie witte stranden en lenen zich goed 

voor snorkelen en duiken.

Dag 22-23: Bangkok, Thailand; aankomst 12.00 uur.

U heeft ruimschoots de tijd om deze ‘City of Angels’ 

te ontdekken. Een stad vol met contrasten, tempels, 

moderne winkelcentra en goede restaurants. Een 

bezoek aan de ‘floating market’ mag niet ontbreken.

Vliegreis terug naar Amsterdam.

Dag 24: Aankomst Nederland.

24-daagse cruisevakantie met de Seven Seas Mariner

Vertrekdatum 5 februari 2019 

Indicatieprijs per persoon € 9.050,-

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis heen naar Singapore en terug vanaf Bangkok • 

Luchthavenbelasting en havengelden. • Executive Lounge op 

Schiphol. • Transfers voor de cruise • 4 -daags landarrangement 

voor de cruise • Keuze uit diverse excursies aan boord • 15 

overnachtingen aan boord van de Seven Seas Mariner op basis 

van all inclusive in een suite met balkon.

Neem voor de ddd

Sumatra

Yangon

Langkawi
Penang

Kuala Lumpur

Sabang

Singapore

Phuket

Sihanoukville

Bangkok

Schwedagon Pagoda, Yangon

INCLUSIEF DIVERSE EXCURSIES IN ELKE HAVEN

Seven Seas Mariner | Regent Seven Seas Cruises | AZIË

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/combinatiereizen/view/135/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/combinatiereizen/view/135/
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INDONESIË | Java & Bali | Privéreis

DE GORDEL VAN SMARAGD

Dag 1-2: Amsterdam - Yogyakarta - Borobudur

U vliegt per Garuda naar Yogyakarta, waar u in de 

middag van dag 2 zult aankomen. Per privétransfer 

wordt u naar het Plataran Borobudur gebracht. Dit 

resort ligt op de heuvels van Tanjungan op slechts 1 

km van de beroemde Borobudur-tempel. U verblijft 

hier 2 nachten.

Dag 3: Borobudur

Vroeg in de ochtend bezoekt u ‘s werelds grootste 

boeddhistische monument ter wereld, de Borobudur. 

Deze stoepa is rond het jaar 800 gebouwd en is 

prachtig gedecoreerd met reliëfs over het leven van 

Boeddha. Op de bovenste etages van dit bouwwerk 

bevinden zicht maar liefst 132 Boeddhabeelden 

waarvan 72 in stoepa’s. Het aanraken van deze 

Boeddhabeelden brengt volgens het volksgeloof 

geluk. Eeuwenlang was dit complex vergeten en 

lag het onder dikke lagen vulkanisch as. Nu kunt u 

hier in alle rust genieten van dit indrukwekkende 

bouwwerk.

Dag 4: Borobudur - Yogyakarta (50 km)

Vandaag bezoekt u een ander wereldberoemd 

tempelcomplex, maar dan van het hindoeïstische 

geloof, de Prambanan. Dit complex werd gebouwd 

tijdens de hoogtijdagen van de hindoe-Javaanse 

architectuur in de 9e en 10e eeuw en is het grootste 

hindoebouwwerk van Java. Het wordt gedomineerd 

door een 46 meter hoog Shiva-heiligdom. In de 

middag rijdt u door naar het culturele centrum van 

Oost-Java, Yogyakarta. Hier verblijft 2 nachten in het 

Phoenix Hotel gelegen in hartje van de stad vlakbij 

de populaire winkelwijk Malioboro. 

Dag 5: Yogyakarta

Voor het proeven van de Javaanse kunst in de 

zuiverste vorm bent u hier op de juiste plaats. De 

oude Javaanse hofcultuur met musici, dansers en 

traditionele ambachtslieden zijn hier ontstaan. U 

bezoekt de Kraton, het paleis waar de Sultan van 

Yogyakarta en zijn hofhouding nog steeds wonen. 

In vroegere tijden was het paleis min of meer 

een eigen stad waar meer dan 25.000 mensen 

verbleven. Het paleis bestaat uit vele gebouwen 

die fraaie voorbeelden zijn van de Javaanse 

bouwkunst. ‘s Middags bezoek aan het waterpaleis, 

Taman Sari, enkele batikwerkplaatsen en andere 

huisnijverheidfabriekjes.

Dag 6: Yogyakarta - Bromo (440 km)

Na een vroeg ontbijt neemt u rond 07:00 uur de trein 

voor een ruim 4 uur durende rit in een airconditioned 

treinstel naar Mojokerto. De trein rijdt door valleien, 

langs groene sawa’s en pittoreske kampongs. Na 

aankomst in Mojokerto rijdt u per auto in zo’n 3,5 

uur naar het Jiwa Jawa Bromo resort, gelegen in 

Wonotoro vlakbij de Bromo-vulkaan. Door de ligging 

op de helling hebben alle kamers en het restaurant 

panoramische uitzichten. U verblijft hier 2 nachten.

Dag 7: Bromo

De beroemdste vulkaan van Java, de Bromo, is 

2.392 meter hoog en heeft een bijzondere ligging 

in een zandzee van 8 bij 10 kilometer. Een bezoek 

aan de Bromo begint gewoonlijk midden in de nacht 

om bij zonsopgang de eerste zonnestralen over 

het betoverende maanlandschap van de krater 

te kunnen zien. Het kan er rond die tijd zeer druk 

met toeristen zijn. Daarom kunt u met Silverjet de 

Bromo ook later op de ochtend bezoeken. U kunt 

dan in alle rust de imposante vulkaankrater en het 

omliggende landschap bewonderen. 

Dag 8: Bromo-Ijen (ca. 225 km)

Vandaag reist u verder oostwaarts. Eerst per auto 

naar de kustplaats Probolinggo waar u de trein 

rond 11:00 uur neemt naar Banjuwangi. De rit 

in een airconditioned treinstel duur ca. 2,5 uur. 

Na aankomst wordt u per privétransfer in ca. 30 

minuten naar het Jiwa Java Ijen Resort gebracht 

waar u 2 nachten verblijft. Het resort is gelegen in 

een adembenemende omgeving tussen bergen en 

plantages.

Dag 9: Ijen

’s Ochtends bezoekt u de Ijen vulkaan. Deze is 2.250 

meter hoog en heeft een turkooizen kratermeer, dat 

een van de zuurste meren op aarde is. Om bij de 

krater te komen maakt u een wandeling van 1,5 uur. 

In de krater wordt zwavel gewonnen die in gestolde 

vorm in bamboe manden door ‘mijnwerkers’ 

naar boven wordt getransporteerd. Op de terug 

weg naar uw hotel staat nog een bezoek aan een 

koffieplantage op het programma.

Dag 10: Ijen-Menjangan (Bali)

Vandaag neemt u afscheid van Java. Per luxe 

speedboot maakt u de overtocht naar Bali. Onderweg 

is er bij Menjangan island tijd om te snorkelen of te 

zwemmen. U verblijft 2 nachten in het Menjangan 

Plataran, gelegen in de prachtige natuur van het 

West Bali National Park. De comfortabele villa’s 

bieden uitzicht op het bos of de zee. 

Dag 11: Menjangan

Vrije dag om uit te rusten na alle indrukken die u 

op Java de afgelopen week heeft opgedaan. Het 

Menjangan Plataran biedt de mogelijkheid om de 

omliggende stranden en het bos onder begeleiding 

van een gids al paardrijdend te verkennen. 

Dag 12: Menjangan-Ubud/Zuid Bali-Amsterdam

Per privétransfer wordt u vandaag gebracht naar 

de luchthaven voor uw vlucht naar Amsterdam. 

Onderweg passeert u de rijstterrassen en bergen 

bij Munduk en de Ulan Danu tempel aan het Beratan 

meer. U kunt naar wens uw verblijf op Bali een paar 

dagen verlengen in een van de Silverjet-hotels. 

Dag 13: Aankomst Amsterdam

Aankomst in Amsterdam in de ochtenduren.

De Gordel van Smaragd, 13 daagse reis met privéchauffeur 

en gids.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

In een tweepersoonskamer  2297  2297  2302  2521  2353

Hotels

Borobudur Plataran Borobudur 4*

Yogyakarta The Phoenix Hotel 4*

Bromo Jiwa Jawa Bromo 4*

Ijen Jiwa Jawa Ijen 4*

Menjangan Plataran Menjangan 4*

Bij de prijs inbegrepen:

• Vleigreis naar Yogyakarta en van Bali en luchthavenbelastingen.

• Executive Lounge op Schiphol..

•  Privétransfers en vervoer over land in een comfortabele auto of 

minibus met airco en privéchauffeur en airco treinstel.

• Begeleiding door Engelssprekende gids.

• Beschreven excursies inclusief entreegelden.

•  10 overnachtingen op basis van logies/ontbijT: 2 nachten  bij 

de Borobudur in een Garden Plunge Pool Villa, 2 nachten in 

Yogyakarta in een Executive Kamer, 2 nachten bij de Bromo in 

een Junior Suite, 2 nachten bij Ijen in een Suite en 2 nachten in 

Menjangan in een Forest Villa.

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 kennis maken met enkele hoogtepunten van het Indonesische eiland Java: de fameuze tempelcomplexen 

Borobudur en Prambanan, het culturele centrum van Oost-Java, Yogyakarta en de beroemde vulkanen Bromo en Ijen. 

De reis sluit af met een verblijf aan het strand in het West Bali National Park.

Mojokerto

Banjuwangi
Ijeng

Probolinggo
Soerabaja

Denpasar

Yogyakarta

Sumatra

Borneo

Bali

Sulawesi 

Kalimatan

Java 

BromoBromo

Borobudur

MALEISIËMALEISIË

SINGAPORE

Menjangan

https://www.silverjet.nl/nl/gordel-van-de-smaragd
https://www.silverjet.nl/nl/gordel-van-de-smaragd
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BALI, LOMBOK & SUMBA

Met recht is het eiland Bali een unieke reisbestemming te noemen! De hindoeïstische cultuur is te zien aan de tempels en klederdracht. 

Daarnaast zijn er vele prachtige  stranden. Een luxe vakantie of huwelijksreis naar Bali is dan ook een onvergetelijke ervaring. 

trekt. Het landschap is ruig en de stranden van 

Sumba zijn subliem. Langs de zuidkust van Sumba 

heeft Silverjet een pareltje ontdekt; het zeer 

exclusieve Nihi Sumba.

Een vakantie op Lombok of Sumba is zeer goed te 

combineren met een verblijf op Bali.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP BALI HEEFT VOORAL MANDAPA, A RITZ-

CARLTON RESERVE ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 37

Bali’s bekendste stranden strekken zich uit over 

het zuiden van het eiland. Op het schiereiland in 

het uiterste zuiden treft u aan de oostkant het 

brede zandstrand van Nusa Dua met vele luxe 

accommodaties, ideaal voor wie op zoek is naar 

rust en luxe in resorts met veel voorzieningen. Wij 

bieden hier het exclusieve St. Regis Bali Resort bij 

de Bali National Golf Club, het Grand Hyatt en het 

pasgeopende en mooi gelegen resort The Apurva 

Kempinski Bali aan. In de levendige badplaats ligt 

het populaire Hyatt Regency. 

Langs de zuidwestkust van Bali is de plaats 

Seminyak het laatste decennium omgetoverd tot 

een trendy vakantiebestemming met een breed 

en rustig strand. Vier uw vakantie in stijl in het 

trendy Alila Seminyak, The Legian of The Club at 

The Legian, stuk voor stuk accommodaties van de 

hoogste kwaliteit. Iets ten noorden van Seminyak 

ligt het nieuwe design resort Como Uma Canggu.

Ook Bali’s oostkust biedt verschillende badplaatsen. 

Manggis is vooral populair onder duikers en  

 

snorkelaars. Het comfortabele Alila Manggis is hier 

een uitstekend adres. 

Ongetwijfeld is het kunstenaarsdorp Ubud de 

bekendste plaats van Bali. Wij bieden u hier het 

comfortabele Alila Ubud en het uiterst luxueuze 

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve.

LOMBOK
Vanwege het feit dat Lombok eeuwenlang bij Bali 

heeft behoord, zijn de Balinese invloeden vooral aan 

de westkust van het eiland nog steeds merkbaar. 

Het hindoeïsme overheerst hier en men spreekt 

er ook een Balinees dialect. De rest van het eiland 

wordt bijna geheel bewoond door islamitische 

Sasakkers, met een taal en cultuur welke alleen op 

Lombok voortkomt. Pal voor de Gili-eilanden treft u 

op een unieke locatie aan het strand van Medana 

Beach het exclusieve The Oberoi Lombok, volgens 

velen het beste hotel van het eiland.

SUMBA
Ten zuid-oosten van Lombok bevindt zich Sumba, 

een eiland dat ten onrechte nog weinig bezoekers 

Java

 Straat van

Bali

BALI ZEE

INDISCHE
OCEAAN

Seminyak

Kuta
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Bali jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Dagtemperatuur in °C 30 30 30 30 29 28 28 28 29 29 30 30

Watertemperatuur in °C 28 28 28 28 28 28 27 27 28 28 29 29

Zonne-uren per dag 6 6 7 5 5 5 5 6 6 7 6 6

Dagen met enige neerslag 20 22 13 13 8 9 13 7 4 11 17 17



29 - SILVERJET VAKANTIES

Bali | INDONESIË

BALI EXPERIENCE

Royal High Tea Escape Mozaic Kookles

Royal High Tea Escape

ROYAL HIGH TEA ESCAPE
Geniet van een unieke high tea in een luxe tent gelegen langs een rivier in de 

binnenlanden van Bali. Na aankomst krijgt u eerste een voetenbad gevolgd door 

een Balinese massage van een uur. Hierna wordt een ‘high tea’ geserveerd 

met hors d’oevres en zoete hapjes. De tenten hebben een romantische flair 

en ademen een sfeer van vroegere tijden. Geniet onder het geluid van de 

kabbelende rivier van de diverse lekkernijen. Na de ‘high tea’ heeft u de keuze 

om een yogales te volgen of deel te nemen aan een Balinese dansles. Voordat 

u terugkeert naar uw hotel maakt u nog een wandeling naar een nabijgelegen 

tempel.

Privé-excursie: €295 p.p. 

KOOKLES MOZAIC RESTAURANT
Het Mozaic Restaurant in Ubud belichaamt de filosofie van ‘Cuisine du Marché’ 

- een combinatie van seizoengebonden ingrediënten van de Indonesische 

eilanden met moderne Franse kooktechnieken en presentaties- in een elegante 

omgeving met een onberispelijke service. Sinds enkele jaren geven de chefs van 

Mozaic kooklessen voor zowel kookliefhebbers als professionals. Suggestie: 

In de tuinen van het restaurant met uitzicht op de rijstvelden van Ubud, wordt 

door Mozaic met topklasse apparatuur gewerkt te midden van hedendaagse 

Aziatische architectuur.

Recreatieve lessen van een halve dag concentreren zich op de kunst van het 

ontdekken van verse Balinese ingrediënten en het toepassen van de filosofie 

van Mozaic door middel van kooktechnieken uit de moderne Franse keuken. 

Deze gerechten zijn eenvoudig thuis te reproduceren. 

Een dagcursus richt zich op kooktechnieken, specifieke ingrediënten, soorten 

gerechten of op het ontwikkelen van recepten voor restaurants. 

Privéles halve dag incl. luxe transfer: €290 p.p.

Privéles hele dag incl. luxe transfer: €375 p.p.

UBUD DELUXE
Verken de omgeving van Ubud, het culturele hart van Bali. U brengt eerst een 

bezoek aan Puri Saren Agung, waarde Koninklijke familie Ubud regeerde van 

eind 1800 tot 1917. Daarna staat een van de kunstgalerijen en het museum in 

Ubud op het programma. Hier vindt u een uitgebreide collectie schilderijen van 

Balinese, Indonesische en buitenlandse kunstenaars in klassieke Balinese en 

hedendaagse stijlen. Daarna passeren we het groen van Tegallalang met zijn 

rijstvelden en kokospalmen, om de heilige bron van Tirta Empul te bezoeken, 

die wordt omringd door een groot heiligdom voor de Hindoegod Indra. Hier zijn 

zwembaden waarvan wordt aangenomen dat ze sterk genezende krachten 

hebben. Op de heuvel achter deze tempel ligt een presidentieel gastenverblijf 

gebouwd door de vroegere president Soekarno. U geniet van een lunch in een 

restaurant tussen de rijstvelden. Het laatste bezoek deze middag is aan de Goa 

Gajah (olifantengrot & tempel) uit de 11e eeuw.

Privé-excursie: €160 p.p.

FIVE ELEMENTS
Five Elements omvat holistische Balinees geïnspireerde therapieën die 

worden toegediend door traditionele Balinese therapeuten met behulp van 

oude wijsheden die generaties lang worden doorgegeven van vader op zoon 

en moeder op dochter. Volgens het Balinese principe van Sekala-Niskala, wat 

inhoudt dat we allemaal in twee werelden te gelijkertijd leven; de geziene of 

bewuste wereld Sekala, en de onzichtbare of psychische wereld Niskala. De 

therapeuten roepen tijdens elke sessie de hulp van hogere Balinese geesten 

en goden aan. Ervaar een dag van healing en wellness met een massage, een 

veganistische maaltijd, Sakti-ritueel en meditatie. Dit alles langs de oevers van 

de Ayungrivier.

Privé-behandeling incl. luxe transfers: €590 p.p.
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ST. REGIS BALI RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

St. Regis Suite

Aan een van de mooiste zandstranden van Nusa Dua ligt het St. Regis Bali 

Resort. Met panoramische uitzichten op de zee bevindt dit resort zich te midden 

van weelderige tuinen en wordt het omringd door blauwe lagunes. De eigen-

tijdse materialen in combinatie met traditioneel Indonesisch ontwerp geven de 

ruime suites en villa`s een warme, luxe uitstraling. Met recht is het St. Regis het 

topresort van Bali. Ideaal voor een rustige strandvakantie in een luxe omgeving. 

FACILITEITEN
Imposante lobby met uitzicht op zee, lounge met fauteuils, boetiek, 

businesscenter en bibliotheek. Drie zwembaden met ligbedden en poolbar: 

een groot lagunezwembad, een zwembad bij het strand met een kinderbad 

en een spabad. De Remède Spa beschikt over een moderne Thalasso Pool, 

12 behandelkamers en 2 Spa suites. U kunt hier kiezen uit vele westerse en 

Aziatische behande lingen. U heeft de keuze uit verschillende restaurants. 

Boneka: open voor het beroemde St. Regis ontbijt met o.a. kreeftomelet en ei met 

kaviaar en dinerbuffet. Kayuputi: ‘fine dining’ restaurant gelegen aan het strand. 

King Cole Bar: elegante lounge bar voor ‘afternoon tea’, ‘evening cocktails’ en 

champagne met livemuziek. Vista Bar: poolbar bij het strand en met uitzicht 

op zee. Gourmand Deli: voor thee, koffie, wijn en delicatessen. 24-uurs room-

service.

ACCOMMODATIE
De 123 suites en villa’s zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, dvd-

speler, hifiset, Bose iPod dockingstation, minibar, kluisje en inloopkast. Ruime 

marmeren badkamer met ligbad, flatscreen-tv en aparte regendouche. Uw 

persoonlijke butler staat 24 uur per dag voor u klaar. Hij serveert koffie of thee 

in de kamer, pakt uw koffer uit of laat het bad ‘s avonds voor u vollopen.

St. Regis Suite (ca. 92 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): warm gedecoreerde 

suite met een entree, woon-/slaapkamer met zithoek, inloopkast en bureau, 

marmeren badkamer en ruim balkon met zitje en sofa. 

St. Regis Suite Zeezicht (ca. 92 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): als de St. 

Regis Suite, maar gelegen op een hogere verdieping. Balkon met uitzicht op zee.

St. Regis Pool Suite (ca. 189 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite op de 

begane grond met terras van 90 m² met ligbedden, tropische tuin en plungepool.

Gardenia Villa (ca. 411 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime villa die 

veel privacy biedt, met slaapkamer met en suite badkamer, stijlvol ingerichte 

woonkamer met zithoek en tropische tuin met groot terras, bale en 

privézwembad.

Lagune Villa - 1 slaapkamer (ca. 370 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 

villa met aparte woon- en slaapkamer. Vanaf het terras met ligbedden en 

privézwembad heeft u toegang tot het grote lagune zwembad dat centraal in het 

resort ligt. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Strand Villa (ca. 604 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): villa, van alle com fort 

voorzien met aparte woon- en slaapkamer, terras met privézwembad en grote 

tuin met directe toegang tot het strand (limousineservice binnen Nederland 

in begrepen).

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

St. Regis Suite 2284 2284 2346 2412 2346

Lagune Villa - 1 slaapkamer 3023 3023 3273 3465 3273

Extra: 1 x buffetdiner in restaurant Boneke Restaurant voor 3 personen (exclusief drankjes) bij ver-

blijf van min. 5 nachten. Bovendien 1 x gratis Balinese massage van 60 minuten in de Remede Spa 

en een Aqua Vitale Pool-behandeling bij verblijf van min. 7 nachten van 01/11/18 t/m 24/12/18, van 

11/01/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: bij verblijf van 01/11/18 t/m 24/12/18, van 11/01/19 t/m 24/12/19 10% indien 

30 dagen voor aankomst geboekt , 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 20% indien 120 

dagen voor aankomst geboekt (muv. Grande Astor Presidental Suite en Strand Residence).

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

of volpension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

2.009 reviews

Artist Impression

Cliff Junior Ocean Pool Suite

https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/st-regis-bali-resort
https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/st-regis-bali-resort
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THE APURVA KEMPINSKI BALI
WELLNESS

    

Artist Impression

Cliff Junior Ocean Pool Suite Artist Impression

Bovenop een majestueuze klif van Nusa Dua, met adembenemende uitzichten 

op de Indische Oceaan en de tropische tuinen opent eind 2018 The Apurva 

Kempinski Bali. Het hotel is de belichaming van luxe aan het en presenteert 

zich als een majestueus openluchttheater van Indonesische elegantie. Apurva is 

Sanskriet voor uniek en dit omarmt zeker de toewijding van het personeel om 

de gasten een bijzondere en luxe vakantie-ervaring te bezorgen. Van de Balinese 

architectuur, de tropische tuinen met waterpartijen tot de esthetiek van het 

design wordt het vakmanschap weerspiegeld in het hele resort. Bij de inrichting 

van de ruime kamers en suites is aan elk detail aandacht besteed. Geniet hier 

van een perfecte vakantie en vergeet alle dagelijkse beslommeringen. De 

luchthaven van Bali ligt op ca. 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Zeer imposante entree met lounge, receptie, boetieks en een adembenemend 

uitzicht over het resort en de zee. Centraal in het resort ligt een groot zwembad 

omringd door een zonneterras met ligbedden en parasols. Aan het strand 

bevindt zich de Reef Beach Club met een infinitypool en beachbar. De FamilyVIP 

organiseert in het resort voor kinderen en teenagers dagelijks leerzame en 

gezellige activiteiten. De behandelingen in de Apurva Spa zijn gebaseerd op de 

Javaanse Rupasampat Ahyabiantara filosofie waarbij de uiterlijke schoonheid 

in balans dient te zijn met de innerlijke schoonheid. Het fitnesscenter heeft 

moderne apparatuur en een panoramisch uitzicht op zee. De verzorging is op 

basis van logies/ontbijt. Pala is het ‘all day dining’ restaurant met internationale 

en Indonesische specialiteiten. Op het dakterras van Pala is een gezellige 

Rooftop Bar. Het restaurant van de Reef Beach Club is de gehele dag geopend 

voor snacks en Aziatische en internationale gerechten. Voor een pre-dinner 

cocktail bij zonsondergang leent het terras van de Beach Club zich prima. Bij 

het Koral Restaurant kunt u dineren omringd door een groot aquarium; een 

bijzondere belevenis. Izakaya by Oku is een Japans specialiteitenrestaurant met 

een open keuken. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 475 kamers en suites zijn stijlvol ingericht en beschikken over airconditioning, 

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

ligbad en separate douche. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. Gasten die 

verblijven in een (Junior) Suite hebben toegang tot de Cliff Lounge met eigen 

zwembad. Gedurende de dag worden hier lichte maaltijden, snacks en drankjes 

geserveerd.

Grand Deluxe Ocean Court Kamer (ca. 65 m², max. 3 pers.): elegant ingerichte 

kamer met schrijftafel, zitje en balkon met uitzicht op het resort en de tuinen.

Grand Deluxe Lagune Kamer (ca. 80m², max. 3 pers.): ruime kamer gelegen op 

de begane grond, met ruim terras met zitje, ligbedden en directe toegang tot het 

lagune zwembad.

Cliff Junior Pool Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met zithoek, balkon met ligbedden, plungepool en uitzicht op de tropische tuinen.

Cliff Junior Ocean Pool Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): open plan woon-/

slaapkamer met zithoek, balkon met ligbedden, plungepool en zeezicht.

Ocean Front Junior Pool Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): open plan woon-/

slaapkamer met zithoek, balkon met ligbedden en plungepool. Gelegen bij het 

strand en met frontaal zeezicht. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Grand Deluxe Ocean Court (voor alleengebruik) 2651 2651 2651 2681 2651

Grand Deluxe Ocean Court 1699 1718 1718 1748 1718

Cliff Junior Pool Suite 2040 2040 2040 2070 2040

Extra: 1 x 60 minuten massage voor 2 personen bij min. 7 nachten verblijf; bij min 11 nachten verblijf 

tevens 1 x gratis lunch voor 2 personen.

Honeymoon: welkomstdrankje, bloemen, fruit, bruidstaart en 1 x special turn down service.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/18 t/m 26/12/18 en van 06/01/19 t/m 31/10/19 in-

dien 90 dagen voor aankomst geboekt; 10% indien 45 dagen voor aankomst geboekt en 5% indien 30 

dagen voor aankomst geboekt.

https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/the-apurva-kempinski
https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/the-apurva-kempinski
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GRAND HYATT BALI
CULINAIR | DESIGN | WELNESS

    

Grand Suite

Het Grand Hyatt Bali is een weids opgezet kwaliteitsresort gelegen aan het 

zandstrand van Nusa Dua. De weelderige tropische tuinen van het resort 

worden doorkruisd door watervallen en beekjes die naar zee stromen. Vanuit 

de imposante open lobby heeft u een fraai uitzicht over het strand en de zee. 

In het ontwerp en inrichting van het resort zijn de Balinese invloeden subtiel 

verweven met moderne architectuur. De vele faciliteiten maken het Grand Hyatt 

uitermate geschikt voor een vakantie met het hele gezin. In de omgeving van 

het hotel liggen diverse winkels, restaurants en de Bali Golf & Country Club. De 

luchthaven en Denpasar bevinden zich op ca. 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Grote lobby, receptie, loungebar en boetieks. Over het resort verspreid liggen 

maar liefst 5 zwembaden met 2 glijbanen, zonneterrassen, comfortabele 

ligbedden, parasols en een poolbar. Voor de kinderen is er de Camp Nusa Kids 

Club met een uitgebreid activiteitenprogramma. Verder een fitnessruimte, 3 

tennisbanen, 9-holes putting green en diverse watersportmogelijkheden aan 

het strand zoals windsurfen, kanoën en zeilen. De Kirya Spa is gebouwd in de 

stijl van een klassiek Balinees waterpaleis. De 24 behandelkamers, omringd 

door waterpartijen, stralen een serene rust uit. De Grand Hyatt Bali beschikt 

over meerdere restaurants zoals het Garden Café voor internationale gerechten, 

Salsa Verde voor mediterrane specialiteiten en het Japanse restaurant Nampu. 

In Pasar Senggol kunt u genieten van Indonesische specialiteiten terwijl u kijkt 

naar een culturele show. De Salsa Bar met een panoramisch uitzicht over Bali is 

de plaats voor een exotische cocktail tijdens zonsondergang.

ACCOMMODATIE
De 636 kamers, suites en villas zijn modern ingericht met Balinese invloed en 

beschikken over tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met 

bad en aparte douche. Terras of balkon. Gasten die in de Club Kamers, Suites 

en Villa’s verblijven hebben toegang tot de Grand Club Lounge voor ontbijt en 

snacks, lichte maaltijden en drankjes gedurende de dag.

Grand Kamer (ca. 48 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): fraaie kamer met

balkon of terras en tuinzicht.

Ocean View Kamer (ca. 48 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): fraaie kamer met

balkon of terras en zeezicht.

Grand Club Kamer (ca. 48 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): als Grand Kamer

met tuinzicht, maar met gebruik van de Grand Club Lounge.

Grand Club Deluxe Kamer (ca. 56 m², max. 2 pers.): ruimere kamer met tuinzicht

en gebruik van de Grand Club Lounge faciliteiten.

Grand Suite (ca. 141 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite met aparte

woon- en slaapkamer, ruim balkon met beperkt zeezicht.

Grand Executive Suite ca. 141 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite met 

aparte woon- en slaapkamer, ruim balkon met beperkt zeezicht. Gelegen in de 

oostvleugel en met gebruik van de Grand Club Lounge.

Villa Beratan (ca. 192 m², max. 4 volw. + 2 kind.): Balinese Villa met 2 slaapkamers,

woonkamer, tuin met terras, privézwembad en jacuzzi. Ook te boeken met 3

slaapkamers (Villa Tamblingan).

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Grand Kamer (voor alleengebruik) 2068 2068 2068 2098 2068

Grand Kamer 1427 1427 1427 1457 1427

Ocean View Kamer 1533 1533 1533 1563 1533

Honeymoon: huwelijksgeschenk, 1 x ontbijt op de kamer en 1 x gratis diner voor 2 personen bij min. 

9 nachten verblijf.

Long Stay: bij verblijf van min. 9 nachten 1 x gratis diner en 1 x 30 minuten massage voor 2 personen.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 26/12/18 en van 05/01/19 t/m 31/10/19 in-

dien 90 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

4.166 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/grand-hyatt-bali
https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/grand-hyatt-bali
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Artist Impression

TweepersoonskamerArtist Impression

Na een lange verbouwing en renovatie opent het Hyatt Regency Bali eind 

2018 haar deuren. Dit iconische resort, gelegen aan Sanur Beach is compleet 

vernieuwd. De befaamde Balinese uitstraling in de bouwstijl en de 9 hectare 

aan weelderige tropische tuinen en vijvers zijn uiteraard behouden gebleven. De 

vernieuwde Spa is voor wellnessliefhebbers een must.  Het geheel maakt Hyatt 

Regency Bali een gemoedelijk resort gelegen aan het fraaie zandstrand van 

Sanur. Gastvrijheid en persoonlijke service staan hier  hoog in het vaandel. Op 

loopafstand van het resort bevinden zich meerdere restaurants. De luchthaven 

van Denpasar ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie open lobby met receptie en loungebar die uitzicht biedt op de tuinen. 

Drie zwembaden, een kinderbad, poolbar en zonneterrassen met ligbedden 

en parasols. Voor kinderen is er de Camp Hyatt kidsclub. De Hyatt Spa heeft 

meerdere behandelkamers en biedt een uitgebreide selectie aan lichaams-

behandelingen zoals aromatherapie en Balinese massages. Het moderne 

fitness center is 24 uur per dag geopend. De verzorging is op basis van 

logies/ontbijt. Omang Omang presenteert ’s ochtends een ontbijtbuffet met 

internationale en Aziatische favorieten. Indonesische en westerse gerechten 

worden geserveerd voor lunch en diner. Pizzaria bevindt zich aan het strand. 

Hier kunt u terecht voor pizza’s, pasta’s en andere Italiaanse specialiteiten voor 

lunch en diner. Voor tropische cocktails en andere verfrissende dranken is er de 

bar van Pizzaria. De Piano Lounge bij de lobby is de gehele dag geopend voor 

snacks, koffie, thee en andere dranken. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 363 kamers zijn stijlvol ingericht en voorzien van airconditioning, 

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

douche. Balkon of terras met zitje. Gasten die in de Club Kamers verblijven 

hebben toegang tot de Regency Club met eigen zwembad. Hier worden 

gedurende de dag snacks, lichte maaltijden en drankjes geserveerd.

Tweepersoonskamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met 

balkon en resortzicht.

Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele 

kamer met balkon en zeezicht.

Deluxe Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met 

balkon of terras met loungebank, zitje en tuinzicht.

Premium Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer met 

balkon met loungebank, zitje en zeezicht.

Club Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met balkon, 

resortzicht en toegang tot de Regency Club.

Club Kamer Zeezicht (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met 

balkon en zeezicht. Inclusief toegang tot de Regency Club.

Deluxe Club Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met balkon of terras met loungebank, zitje en tuinzicht. Inclusief toegang tot de 

Regency Club.

Premium Club Kamer (ca. 39 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime kamer 

met balkon met loungebank, zitje en zeezicht. Inclusief toegang tot de Regency 

Club.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Tweepersoonskamer (voor alleengebruik) 1951 1951 1951 1981 1951

Tweepersoonskamer 1372 1372 1372 1399 1372

Deluxe Kamer 1444 1444 1444 1474 1444

Club Kamer 1568 1568 1568 1598 1568

Honeymoon: huwelijksgeschenk, 1 x ontbijt op de kamer en 1 x gratis diner voor 2 personen bij min. 

9 nachten verblijf.

Long Stay: Bij verblijf van min. 9 nachten 1 x gratis diner voor 2 personen en 1 x 30 minuten massage 

voor 2 personen.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 26/12/18 en van 05/01/19 t/m 31/10/19 in-

dien 90 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/hyatt-regency-bali
https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/hyatt-regency-bali


34 - SILVERJET VAKANTIES

INDONESIË | Bali | Seminyak

THE OBEROI BALI
BOUTIQUE | DESIGN | WELNESS

       

Luxury Lanai Kamer Zeezicht

The Oberoi Bali is een uniek boutique resort gelegen in een tropische tuin aan 

het zandstrand van Seminyak. De groene gazons, lotusvijvers, traditionele rieten 

daken en ruime terrassen creëren een rustgevende en stijlvolle sfeer. De kamers 

en villa’s zijn opgetrokken uit natuursteen en versierd met lokaal houtsnijwerk. 

Een verblijf in The Oberoi Bali is een echte authentieke Balinese ervaring. De 

ligging in het hartje van Seminyak zorgt dat u op loopafstand een grote keus 

heeft aan winkels, restaurants en bars. De luchthaven van Denpasar ligt op ca. 

40 minuten rijden. Een verblijf in The Oberoi Bali is goed te combineren met The 

Oberoi Lombok.

FACILITEITEN
Elegante entree met receptie, boetiek en uitzicht op zee. Aan het strand ligt een 

35 meter lang zwembad omringd door zonneterras met ligbedden en parasols. 

Tevens is er een poolbar. De Oberoi Spa biedt een grote selectie aan behandelingen 

waaronder Balinese, Thaise en westerse massages. De Spabehandelpaviljoens 

zijn fraai gelegen en omringd door tropische tuinen en lotusvijvers. Verder is er 

een modern fitnesscenter en tennisbaan. In het amfitheater worden tweemaal 

per week traditionele Balinese dansen opgevoerd. De verzorging is op basis van 

logies/ontbijt. Het à la carte ontbijt wordt dagelijks geserveerd in het Frangipani 

Café dat aan het strand is gelegen. Het Kura Kura fine dining restaurant is 

geopend voor lunch en diner en heeft westerse en Indonesische specialiteiten 

op het menu staan. De Kayu Bar leent zicht prima voor een pre-dinner cocktail 

bij een prachtige zonsondergang. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 74 kamers en villa’s hebben een fraaie inrichting met natuurlijke materialen 

zoals marmer, ratan en hout. Ze beschikken alle over airconditioning, 

flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Ruime badkamer met ligbad en separate douche. Terras met zitje.

Luxury Lanai Kamer Tuinzicht (ca. 56 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer 

met kingbed, sofa, schrijftafel en terras met zitje en tuinzicht. Ook boekbaar met 

gedeeltelijk zeezicht.

Luxury Lanai Kamer Zeezicht (ca. 56 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime kamer 

met kingbed, sofa, schrijftafel en terras met zitje. Gelegen op de eerste rij vanaf 

het strand en met zicht op de tuinen en de zee.

Luxury Villa Tuinzicht (ca. 200 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan woon-/

slaapkamer, ruime badkamer en groot terras met zitje en ligbedden. Ook 

boekbaar met zeezicht.

Luxury Pool Villa Tuinzicht (ca. 350 m², max. 2 volw. + 1 kind): open plan 

woon-/slaapkamer, ruime badkamer en groot terras met zitje en ligbedden en 

privézwembad van ca. 25 m². Ook boekbaar met zeezicht.

Royal Pool Villa Zeezicht (ca. 400 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime villa met apart 

woon- en slaappaviljoen, ruim terras met zitje en ligbedden en privézwembad 

van ca. 25 m² en zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Luxury Lanai Kamer Tuinzicht (alleengebruik) 3034 3034 3034 3365 3086

Luxury Lanai Kamer Tuinzicht 1999 1999 2023 2181 2023

Luxury Lanai Kamer Zeezicht 2279 2279 2299 2459 2299

Combinatie: gratis transfers tussen Lombok en Bali bij combinatie van The Oberoi Lombok en The 

Oberoi Bali. Min 2 nachten per hotel en min 6 nachten totaal verblijf. van 01/11/18 t/m 21/12/18 en 

van 07/01/19 t/m 31/03/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19.

Extra: 50% korting op tweede kamer voor max 2 kinderen t/m 11 jaar.

Honeymoon: Wedding cake, bloemen, 1 x 60 min Spa behandeling voor 2 personen bij min. verblijf 

van 3 nachten.

Kamerkorting: 25% bij min verblijf van 3 nachten van 01/11/18 t/m 21/12/18, van 07/01/19 t/m 

31/03/19 en van 01/11/19 t/m 26/12/19.  25% bij min 6 nachten verblijf van 01/04/19 t/m 31/07/19 

en van 01/09/19 t/m 31/10/19 en 20% bij min 4 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18, van 07/01/19 t/m 31/07/19 en van 

01/09/19 t/m 31/10/19 indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

1.840 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/the-oberoi-bali
https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/the-oberoi-bali
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Seminyak | Bali | INDONESIË

ALILA SEMINYAK
DESIGN | WELLNESS

     DELUXE

Alila Ocean Suite

Dit designhotel is fraai gesitueerd, pal aan het strand van het gezel lige 

Seminyak. Voor het moderne interieur van het hotel is gebruik gemaakt van 

veel natuurlijke materialen. De stijlvolle open lobby met zicht op de oce aan 

creëert een zeer ruimtelijk gevoel. Op loopafstand vindt u hier vele chique cafés, 

restaurants en andere uitgaansgelegenheden zoals de befaamde Ku De Ta, 

La Lucciola en Potato Head. De prima ligging, vernieuwende inrichting en het 

uitstekende serviceniveau staan garant voor een heerlijke Balinese vakantie. 

Het hotel bestaat uit een aantal gebouwen. Silverjet biedt alleen de suites aan in 

de twee gebouwen die aan het strand ligging. 

FACILITEITEN
Indrukwekkende entree met receptie en lobby-lounge. De drie grote zwembaden 

zijn bij het strand gelegen en hebben elk een zonneterras met ligbedden 

en parasols. De Alila Spa biedt een breed assortiment aan Azia tische en 

internationale lichaamsbehandelingen en massages. Voorts is er een fitness-

center met moderne apparatuur. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. 

Het  Sea Salt Restaurant is ge le gen bij een van de zwembaden en beschikt over 

een groot terras. U kunt er te recht voor ontbijt in buffetvorm en à la carte lunch 

en diner. Probeer hier zeker de ‘Seafood buzz with Japanese touch’. The Beach 

Bar is geopend voor snacks, een lichte lunch en koude drankjes. Tot diep in de 

nacht kunt u hier relaxen onder het genot van een tropische cocktail. 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
De 144 suites die Silverjet aanbiedt zijn alle gelegen in de twee gebouwen die 

aan het strand liggen. De suites hebben een moderne inrichting met Balinese 

accenten en beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, minibar, espresso-

apparaat, theezetfaciliteiten en kluisje. Luxe badkamer met ligbad en/of 

separate douche. Ruim balkon met loungebank.

Deluxe Studio (46 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met balkon of terras 

met zitje en uitzicht op een zwembad. Badkamer met douche. Dit kamertype 

is gelegen in het bijgebouw dat d.m.v. een loopbrug van ca. 40 meter met het 

hoofdgebouw is verbonden.

Deluxe Terrace Suite (ca. 60 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan 

woon-/slaapkamer met kingbed en sofa. Terras met ligbedden en resortzicht.

Deluxe Ocean Suite (ca. 60 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan 

woon-/slaapkamer met kingbed en sofa. Balkon met zeezicht.

Alila Terrace Suite ca. 72 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime open plan 

woon-/slaapkamer met kingbed en sofa. Terras met ligbedden en resortzicht.

Alila Ocean Suite (ca. 72 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruime open plan 

woon-/slaapkamer met kingbed en sofa. Balkon met zeezicht.

Club Suite (ca. 117 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite met aparte woon- 

en slaapkamer Ruim balkon met zeezicht.

Beach Suite (ca. 177 m², max. 4 volw. + 2 kind.): slaapkamer met kingbed en en 

suite badkamer, woonkamer met sofa(bed), zithoek en badkamer en eetkamer 

met tafel. Groot terras of balkon. Gelegen aan het strand.

Alila Penthouse (ca. 811 m², max. 9 pers.): suite met 3 slaapkamers, en 

suite badkamers, woonkamer, eetkamer en keuken. Groot dakterras met 

privézwembad van 72 m². Panoramisch uitzicht op de oceaan.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Studio (voor alleengebruik) 2697 2697 2697 2727 2697

Deluxe Studio 1745 1745 1745 1775 1745

Alila Ocean Suite 2585 2585 2585 2615 2585

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

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.435 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/alila-seminyak
https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/alila-seminyak


36 - SILVERJET VAKANTIES

INDONESIË | Bali | Echo Beach

COMO UMA CANGGU
ACTIVE | DESIGN | WELNESS

    

Patio Kamer Como Penthouse

Gelegen aan de zuidwestkust nabij de beroemde Tanah Lot-tempel biedt het 

in 2018 geopende Como Uma Canggu een ultieme vakantiebelevenis op Bali. 

Het hedendaagse Aziatische ontwerp gecombineerd met stijlvol Italiaans design 

gaat hier naadloos over in het tropische landschap van groene rijstvelden en 

vulkanisch zandstrand met prachtige surfgolven. Como Uma Canggu heeft een 

laid-back sfeer en straalt Balinese rust en vitaliteit uit en biedt u alle comfort 

en persoonlijke service die u van een topresort mag verwachten. De Tanah Lot-

tempel ligt op ca. 30 en de luchthaven van Denpasar op ca. 45 minuten. 

FACILITEITEN
Stijlvolle entree met receptie en boetiek. Bij de entree bevindt zich ook de 

Como Shambala Spa met 7 behandelkamers en een breed assortiment aan 

Aziatische en internationale massages en lichaamsbehandelingen. Verder 

zijn er een fitness-, twee yoga- en twee pilatesstudio’s. Regelmatig worden er  

’s ochtends bij het strand ook yogalessen gegeven. Centraal in het resort ligt een 

115 meter lang lagunezwembad met zonneterras. Bij de Como Beach Club is een 

tweede zwembad gelegen. Voor kinderen worden er in de Play by Como Space 

kidsclub diverse activiteiten georganiseerd. Wilt u leren surfen dan kan dat in de 

surfschool van het resort. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. De Como 

Beach Club bij het strand is de gehele dag geopend en serveert internationale en 

Indonesische specialiteiten. Hier kunt u ook terecht voor de lekkerste cocktails. 

Voor gezonde salades, smoothies en groentenshakes is er de Glow Juice Bar. 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 119 kamers, suites en residences hebben een modieuze inrichting en 

beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, Nespresso-

apparaat, minibar en kluisje. Badkamer met ligbad en douche.

Canggu Kamer (ca. 36 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met sofa, 

badkamer met douche en resortzicht (geen balkon).

Patio Kamer (ca. 45 m², max. 2 pers.): ruime kamer gelegen op de begane grond 

met patio met ligbedden.

Studio Kamer (ca. 70 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met terras 

met zitje en resortzicht.

Junior Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): woonkamer met zithoek en toilet, aparte 

slaapkamer met en suite badkamer en patio.

Residence - 1 slaapkamer (ca. 90 m², max. 3 pers.): slaapkamer met en suite 

badkamer, keuken, grote living met zithoek, groot balkon met loungebank, zitje 

en uitzicht op de Indische Oceaan. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Lagoon Pool Residence - 1 slaapkamer (ca. 95 m², max. 3 volw.): slaapkamer 

met en suite badkamer, keuken, grote living met zithoek, ruim terras met 

loungebank, zitje en directe toegang tot het lagunezwembad. Ook boekbaar met 

2 slaapkamers.

Uma Pool Residence - 2 slaapkamers (ca. 290 m², max. 5 volw.): slaapkamer 

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

suite badkamer, keuken, eetkamer en living. Groot terras loungebank, zitje en 

privézwembad van ca. 30 m².

Como Penthouse (ca. 400 m², 7 volw.): duplex suite met entree en slaapkamer 

met kingbed, tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, elk met en suite 

badkamer, keuken, eetkamer en living. Balkon met loungebank, zitjes en 

zeezicht. Trap naar bovenverdieping met slaapkamer met kingbed, inloopkast, 

badkamer en groot terras met privézwembad van ca. 30 m² en panoramisch 

zeezicht. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Patio Kamer 1668 1698 1668 1698 1668

Residence - 1 slaapkamer 2094 2118 2094 2118 2094

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 14/07/19, van 16/09/19 t/m 21/12/19 indien 

90 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf 

van 15/07/19 t/m 15/09/19 indien geboekt voor 31/12/18.

2.009 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/como-uma-canggu
https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/como-uma-canggu


37 - SILVERJET VAKANTIES

Ubud | Bali | INDONESIË

MANDAPA, A RITZ-CARLTON RESERVE
FAMILY | HIDEWAY | WELLNESS

       DELUXE

Reserve Suite

Mandapa Pool Villa

Mandapa is Sanskriet voor tempel en beschrijft daarmee goed de mystiek van 

dit resort dat rustig gelegen is in een vallei langs de Ayung-rivier. U vindt er 

alle comfort en persoonlijke service die u van een Ritz-Carlton gewend bent 

en die van belang zijn zijn voor een ultieme vakantiebelevenis. Het resort is 

opgetrokken in Balinese stijl met suites en villa’s die gesitueerd zijn rondom 

rijstvelden en langs de rivier. Hier beleeft u het echte Ubud-gevoel en komt u 

volledig tot rust. 

FACILITEITEN
Stijlvolle entree met uitzicht over het resort en de omliggende vallei. 

Riant zwembad gelegen te midden van de rijstvelden en omringd door 

een zonneterras. Voor kinderen is er de Mandapa Camp kidsclub met een 

leerzaam ‘mini explorers’ activiteitenprogramma met veel aandacht voor de 

natuurlijke omgeving. De Mandapa Spa beschikt over verschillende baden en 

behandelkamers en biedt een groot assortiment aan oosterse en westerse 

massages en schoonheidsbehandelingen. Verder is er een modern fitnesscenter 

en zijn er elke ochtend en avond yogasessies (gratis). Sawah Terrace is het all-

day dining restaurant met fraai terras en uitzicht op de rijstvelden. De groenten 

uit de organische tuin van de chefkok vormen de basis voor lokale gerechten. Het 

gourmetrestaurant Kubu is opgetrokken uit bamboe en serveert culinaire 6- en 

8-gangen menu’s. Voor een afternoon tea of lunch kunt u terecht in The Library. 

De Pool Bar is er voor snacks, lichte lunches en koele drankjes gedurende de 

dag. 24-uurs butlerservice.

ACCOMMODATIE
De 60 suites en villa’s zijn zeer smaakvol ingericht en voorzien van air-

conditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, inloopkast en 

kluisje. Luxe badkamer met ligbad en separate douche. 

Reserve Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met  

ter ras met loungebank en zitje. Uitzicht op rijstvelden en regenwoud. 

Verbindings deur mogelijk.

Mandapa Suite (ca. 145 m², max. 3 pers.): ruime suite met slaapkamer en aparte 

woonkamer met zithoek en eettafel. Groot terras met loungebank en zitje. 

Pool Villa (ca. 430 m², max. 3 pers.): vrijstaande villa met slaapkamer (kingbed), 

inloopkast en luxe badkamer. Balinese tuin met zonneterras, privézwembad van 

30 m² en indoor living met loungebank. Ook boekbaar als Rice Terrace Pool 

Villa met zicht op de rijstvelden of als River Front Pool Villa gelegen aan de 

Ayung-rivier.

Reserve Pool Villa (ca. 995 m², max. 5 pers.): villa gelegen langs de rivier en 

bestaand uit 2 aparte paviljoens elk met een slaapkamer, badkamer en terras. 

Grote indoor living, terras met ligbedden en privézwembad van ca. 80 m². 

Mandapa Pool Villa (ca. 2000 m², max. 7 pers.): villa gelegen langs de rivier en 

bestaande uit 3 aparte paviljoens elk met een slaapkamer, badkamer en terras. 

Grote indoor living, tuin, terras met ligbedden en privézwembad van ca. 170 m².

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis van 

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Reserve Suite (voor alleengebruik) 3022 3022 3022 3166 3027

Reserve Suite 1891 1896 1891 1981 1896

Pool Villa - 1 slaapkamer 2425 2430 2425 2529 2430

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18, van 07/01/19 t/m 31/01/19, van 

12/02/19 t/m 12/04/19, van 29/04/19 t/m 30/05/19, van 31/08/19 t/m 27/09/19 en van 07/10/19 

t/m 31/10/19. 

Honeymoon: bloemen en cake bij en 1 x Aromatherapy massage van 45 min. voor 2 personen bij min. 

3 nachten verblijf in een Suite en 2 nachten verblijf in een Villa.

Vroegboekkorting: 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 30 dagen voor aan-

komst geboekt.

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT RESORT IS ONZE PERSOONLIJKE FAVORIET. DE PRACHTIGE LIGGING IN DE 

VALLEI EN DE SERVICE VAN DE BUTLERS MAKEN HET EEN UNIEK RESORT.

1.013 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/mandapa-a-ritz-carlton-reserve
https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/mandapa-a-ritz-carlton-reserve
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INDONESIË | Bali | Manggis & Ubud

Superior Kamer Superior Kamer

ALILA MANGGIS
BOUTIQUE

ALILA UBUD
BOUTIQUE | DESIGN

           

Het stijlvolle Alila Manggis is met recht een van de best bewaarde geheimen 

van Bali. Het resort bestaat uit 4 gebouwen van slechts 2 verdiepingen gelegen 

rondom het zwembad dat met tropische palmbomen is omzoomd. De luchthaven 

van Denpasar ligt op ca. 90 minuten rijden.

FACILITEITEN
In de grote tuin, omzoomd door palmbomen ligt een zwembad met zonneterras, 

ligbedden en parasols. In de Alila Spa kunt u terecht voor een scala aan massages 

en lichaamsbehandelingen. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het 

Sea Salt restaurant gelegen aan het strand serveert lokale en internationale 

specialiteiten voor ontbijt, lunch en diner. 

ACCOMMODATIE
De 53 kamers en suites beschikken over een minibar, flatscreen-tv, koffie-/

theezetfaciliteiten, kluisje en balkon of terras met loungebed.

Superior Kamer (ca. 34 m², max. 2 volw. + 1 kind): kamer op de begane grond. 

Deluxe Kamer (ca. 34 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 1e verdieping.

Suite (ca. 114 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen aan de zeezijde van het resort 

op de eerste verdieping met woonkamer en slaapkamer. Zeezicht.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Superior Kamer 1177 1177 1177 1253 1238

Deluxe Kamer 1234 1234 1234 1321 1299

Extra: 1x authentiek Balinese diner bij verblijf van min. 3 nachten. Bovendien per persoon een Spa 

Alila Signature massage van 60 minuten bij verblijf van min. 5 nachten.

Gratis nachten: 4=3, 8=6 en 12=9 bij verblijf van 01/11/18 t/m 23/12/18, van 06/01/19 t/m 15/07/19 

en van 16/09/19 t/m 31/10/19.

Long Stay: bij min 7 nachten gratis Chasing The Sunrise tour en bij min 10 nachten gratis halve dag 

tour Oost Bali.

Vroegboekkorting: 15% indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 60 dagen voor aan-

komst geboekt.

Alila Ubud is tegen een helling gelegen, boven de Ayung rivier, te midden van 

terrasvormige rijstvelden, koffie- en cacaoplantages en eeuwenoude jungle. 

De in Balinese stijl opgetrokken kamers en villa’s zijn op een unieke wijze 

geïntegreerd in de natuurlijke omgeving. Ubud ligt op slechts 20 autominuten 

(gratis shuttleservice). 

FACILITEITEN
Spectaculaire infinitypool, zonneterras met ligbedden en parasols. Fraaie 

Alila Spa met de Ayung rivier en een weelderige tropische vegetatie als decor. 

Plantation Restaurant biedt een fusion van lokale Balinese specialiteiten en 

moderne Franse keuken, Cabana Lounge voor lichte gerechten, snacks en 

cocktails. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 56 kamers en villa’s zijn voorzien van airconditioning, minibar, kluis, gratis 

wifi en koffie-/theezetfaciliteiten. Badkamer met bad/douche. Balkon of terras.

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): op de 1e verdieping, zicht op de rivier.

Deluxe Kamer (ca. 65 m², max. 2 pers.): op de begane grond met tuinterras. 

Terrace Tree Villa (ca. 120 m², max. 3 pers.): vrijstaande villa gelegen tegen de 

helling van de heuvel, tussen de boomtoppen met uitzicht op de vallei. 

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., logies/ontbijt, vliegreis naar 

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Superior Kamer 1177 1177 1177 1253 1238

Deluxe Kamer 1234 1234 1234 1321 1299

Extra: 1x authentiek Balinese diner bij verblijf van min. 3 nachten. Bovendien per persoon een Spa 

Alila Signature massage van 60 minuten bij verblijf van min. 5 nachten.

Gratis nachten: 4=3, 8=6, 12=9  bij verblijf van 01/11/18 t/m 23/12/18 en 06/01/19 t/m 30/04/19.

Long Stay: bij min 7 nachten gratis Rice Paddy Trek tour en bij min 10 nachten gratis Hidden Sanc-

tuary Tour.

Vroegboekkorting: 10% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/alila-manggis
https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/bali/alila-ubud
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Medana Beach | Lombok | INDONESIË

THE OBEROI LOMBOK
BOUTIQUE | WELLNESS

    

Villa

The Oberoi Lombok is een heerlijk strandresort op een unieke locatie. Een ideale 

plek om te genieten van luxe en een uitstekende service. Een prima locatie voor 

een tropische honeymoon. Idyllisch gelegen in het noordwesten van het eiland 

Lombok aan een 200 m lange baai met een zandstrand. De paviljoens en villa’s 

zijn gesitueerd in een tropische tuin. Een aantal heeft uitzicht over de zee en 

de bekende Gili-eilanden. In het achterland gloort de Rinjani-vulkaan en bij 

helder weer kunt in de verte de heiligste berg van buureiland Bali zien liggen: 

de Gunung Agung vulkaan. De luchthaven van Lombok ligt op ca. 120 minuten 

rijden. Een verblijf in The Oberoi Lombok is zeer goed te combineren met The 

Oberoi Bali. 

FACILITEITEN
Fraaie open entree met lounge en receptie, bibliotheek en fitnessruimte. Grote 

infinitypool met terras, ligbedden, parasols en uitzicht over de zee. Dagelijks 

gratis ‘afternoon tea’ in de ‘thee bale’. Diverse (water)sportmogelijkheden zoals 

tennis, windsurfen, kajak en mountainbike. Het is ook mogelijk een dagtrip te 

maken naar de Gili-eilanden die voor de kust liggen. Deze eilanden hebben 

parelwitte stranden en staan bekend als goede duik- en snorkellocatie. De 

Oberoi Spa biedt een keur aan oosterse therapieën gebaseerd op ayurveda. 

Geniet in een van de open behandelpaviljoens bij het geluid van de ruisende zee 

van een ontspannende massage of lichaamsbehandeling. De verzorging is op 

basis van logies/ontbijt. De volgende gelegenheden staan tot uw beschikking: 

Sunbird Café, gelegen nabij het strand en geopend voor ontbijt en lunch. Het 

Lumbung Restaurant is geopend voor diner en serveert internationale en 

Aziatische gerechten. Voor een romantische avond kunt u dineren in één van de 

privé-balé’s die rondom het zwembad en bij het strand liggen. In de Tokek Bar 

kunt u terecht voor tropische cocktails bij zonsondergang. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 50 pavilions en villa’s zijn in lokale stijl gebouwd met gebruik van 

veel natuursteen en tropisch hout, smaakvol ingericht en beschikken 

over airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler, kluisje, minibar en koffie-/

theezetfaciliteiten. Badkamer met groot ligbad en aparte douche.

Luxury Pavilion (ca. 90 m², max. 2 volw. + 1 kind): sfeervol ingerichte kamer met 

ruim terras  met zitje en tuin- of zeezicht.

Luxury Villa (ca. 255 m², max. 2 volw. + 1 kind): vrijstaande villa met privétuin, 

terras met eettafel, ligbedden en tuin- of zeezicht.

Luxury Pool Villa  (ca. 255 m², max. 2 volw. + 1 kind): als Villa, met privézwembad 

van 40 m² en tuin- of zeezicht.

Luxury Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 255 m², maximaal 2 volwassenen + 1 kind 

vrijstaande villa met privé-tuin, terras met eettafel, ligbedden en terras met 

privé-zwembad van 40 m² en zeezicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamer.

Luxury Royal Pool Villa (ca. 375 m², max. 2 vow. + 1 kind): ruime vrijstaande villa 

met privé-tuin, terras met eettafel, ligbedden en terras met  groot privézwembad 

en zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Luxury Pavilion Tuinzicht (voor alleengebruik) 2761 2761 2399 2799 2838

Luxury Pavilion Tuinzicht 1919 1919 1733 2133 1974

Luxury Villa Zeezicht 2721 2721 2344 2744 2790

Luxury Pool Villa Zeezicht 1 slaapkamer 3199 3199 2699 3099 3268

Combinatie: gratis transfers tussen Lombok en Bali bij combinatie van The Oberoi Lombok en The 

Oberoi Bali. Min 2 nachten per hotel en min 6 nachten totaal verblijf. van 01/11/18 t/m 21/12/18 en 

van 07/01/19 t/m 31/03/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19

Honeymoon: Wedding cake, bloemen en 1 x 60 min Spa behandeling voor 2 personen bij min. verblijf 

van 3 nachten.

Kamerkorting: 30% bij min verblijf van 3 nachten van 01/11/18 t/m 21/12/18 en van 07/01/19 

t/m 31/03/19. 25% bij min verblijf van 3 nachten van 01/04/19 t/m 31/07/19 en van 01/09/19 t/m 

31/10/19; 30% bij min 6 nachten verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18, van 07/01/19 t/m 31/07/19 en van 

01/09/19 t/m 31/10/19 indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

807 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/116100/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/116100/
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INDONESIË | Sumba | Nihiwatu Beach

NIHI SUMBA
ALL-INCLUSIVE | ACTIVE | HIDEAWAY

    

Kasambi Estate - 4 slaapkamers

Kasambi Estate - 4 slaapkamers

Sumba is een van de minst bezochte eilanden van de Indonesische archipel. 

Verborgen in het spectaculaire landschap van dit vriendelijke eiland ligt het zeer 

exclusieve resort Nihi Sumba. Hier vindt u ongerepte jungle, prachtige rijstvelden 

en een van de mooiste snorkel- en duiklocaties van Indonesië. Surfers van over 

de gehele wereld reizen speciaal af naar Nihiwatu Beach voor de bijzondere 

linksdraaiende golf. De villa’s zijn gebouwd in lokale stijl waarbij gebruik is 

gemaakt van duurzame materialen. U wordt hier echt ondergedompeld in de 

cultuur van Sumba. Bijna al het personeel van het resort komt van Sumba en 

kan u veel vertellen over lokale gebruiken. Een verblijf in Nihi Sumba is meer 

dan een strandvakantie, het is een bijzondere ervaring. De luchthaven van 

Tambolaka (Sumba) ligt op ca. 90 minuten rijden.

FACILITEITEN
Aan het strand ligt het lange zwembad van de Nio Beach Club met zonneterras 

en poolbar. De Boat House Spa is gelegen bij het strand. Onderga hier een van 

de oosterse massages of lichaamsbehandelingen met op de achtergrond het 

geluid van de zee. Of ga op ‘Spa Safari’ naar een van de 3 spabehandelpaviljoens 

op een klif met uitzicht op rijstterrassen en de zee. De safari bestaat uit 

ontbijt, lunch en ongelimiteerde behandelingen. In het yogapaviljoen worden 

yoga- en pilateslessen gegeven. Verder kunt u snorkelen, duiken, paardrijden, 

mountainbiken en worden er ook excursies in de omgeving georganiseerd. 

Een verblijf in Nihi Sumba is volgens een all-inclusive concept dat het volgende 

omvaT: à la carte ontbijt, lunch en diner, snacks in de ochtend en middag, 

non-alcoholische dranken, dagelijkse laundryservice (6 stuks per persoon per 

dag), stand-up paddleboard en snorkelen, groepslessen yoga en meditatie en 

een tour naarhet Sumba Foundation project. Het Ombak restaurant serveert 

dagelijks Indonesische en internationale specialiteiten voor ontbijt en diner. De 

Nio Beach Club is overdag geopend voor snacks en lunch zoals pizza, salades en 

barbecue. Voor een pre-dinner cocktail of ander koel drankje is de Boat House 

bar een populaire locatie. Kaboku is een chique sushirestaurant gelegen aan 

het strand met slechts plaats voor 6 personen. Reserveren voor het 7-gangen 

dinermenu is dus noodzakelijk. Nihi Sumba heeft een eigen chocolade fabriek: 

Chris & Charly’s Chocolat Factory. Hier worden dagelijks workshops gegeven. 

Tijdens uw verblijf in Nihi Sumba is de Kapten (butler) uw aanspreek punt voor 

al uw wensen: een picknick aan het strand, een diner naast het zwembad van uw 

villa, een bezoek aan de organische tuinen? Het wordt voor u geregeld.

ACCOMMODATIE
Nihi Sumba bestaat uit Estates die meerdere villa’s omvatten en ‘losse’ villa’s. In 

totaal zijn er 37 villla’s. Deze zijn alle ingericht met natuurlijke materialen en in 

lokale stijl. De villa’s beschikken over airconditioning, plafondventilator, minibar 

en kluisje. Terras met outdoor living en privézwembad. 

Lulu Amahu Villa - 1 slaapkamer (ca. 250 m², max. 3 pers.): slaapkamer met 

en suite badkamer, woonkamer, groot terras met ligbedden, loungebank en 

privézwembad van ca. 17 m². Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Marrangga Honeymoon Villa - 1 slaapkamer (ca. 180 m², max. 2 pers.): villa met 

slaapkamer, luxe badkamer, terras met loungebank, ligbedden, privézwembad  

van ca. 20 m² en directe toegang tot het strand.

Kasambi, Wamoro of Lantoro Estate - 4 slaapkamer (ca. 450 m², max. 12 

pers.): bestaande uit 4 aparte paviljoens elk met open plan woon/slaapkamer, 

badkamer en terras, daarnaast een grote woonkamer met eettafel, zithoek en 

terras met privézwembad van ca. 25 m².

Mendaka Estate - 5 slaapkamer (ca. 600 m², max. 15 pers.): bestaande uit 5 aparte 

paviljoens elk met open plan woon/slaapkamer, badkamer en terras, waarvan 

3 met eigen plungepool, daarnaast een bibliotheek en grote woonkamer met 

terras, outdoor living, privézwembad van ca. 120 m² en panoramisch zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Lulu Amahu Villa - 1 slaapkamer 4189 4189 6759 8160 4923

Lamba Wave Front Villa - 1 slaapkamer 4189 4189 6759 8552 5085

424 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/sumba/nihi-sumba
https://www.silverjet.nl/nl/indonesie/sumba/nihi-sumba
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ALILA PURNAMA CRUISE

Komodo

Alila Purnama Master Suite

Raja Ampat

De Alila Purnama is een 46 meter lang traditioneel 

Indonesische Phinisi-schip dat beschikt over 5 

moderne comfortabele suites. 

In onze zomer doet de Alila Purnama de Komodo-

archipel aan. De komodovaraan spreekt tot ieders 

verbeelding en een reis naar de Komodo-eilanden 

om op zoek te gaan naar de beruchte reptielen 

staat op menig lijstje van nog te bezoeken plaatsen 

op de wereld.  U bezoekt o.a. Pulau Rinca, het op 

twee na grootste eiland van de groep. Vanaf het 

‘ranger station’ Loh Buaya gaat u op zoek naar 

de beruchte komodovaraan. Deze dieren lijken zo 

uit de film Jurassic Park te zijn komen lopen. U 

maakt een wandeling over het eiland welke naast 

de komodovaraan ook bekend staat om zijn diverse 

natuur. Zo leven hier onder meer ook waterbuffels, 

wilde zwijnen en apen.

In onze winter vaart de Alila Purnama in Raja Ampat 

dat gelegen is in het grootste Marine National Park 

van Indonesië, ten noordwesten van West-Papoea. 

Raja Ampat betekent ‘vier koningen’, verwijzend 

naar de eilanden Salawati, Batanta, Waigeo en 

Misool. Deze zijn omringd door een groot aantal 

verbazingwekkende, ongerepte kleinere eilanden 

met pittoreske stranden en steile, rafelige kalksteen 

kliffen. Deze archipel  bestaat uit ongeveer 610 

eilanden verspreid over 50.000 vierkante kilometer 

aan spectaculaire landschappen.

FACILITEITEN
De Alila Purnama beschikt over een bibliotheek 

en lounge. Verder is er op het dek veel ruimte om 

te ontspannen en te genieten van het uitzicht. Het 

grootste terras beschikt over loungebanken en 

ligbedden. Het schip is uitgerust met satteliet-wifi 

zodat u uw reisfoto’s kunt uploaden en in contact 

kunt blijven met het thuisfront. Dineren kan in de 

airconditioned eetkamer of op het terras. Voor 

massages en andere behandelingen kunt u een 

afspraak maken met de Spa-therapeut aan boord.

Alila Purnama heeft een eigen PADI-duikcentrum 

aan boord met volledige licentie voor beginners-

cursussen maar ook voor Advanced Open Water 

en diverse specialisaties. U kunt ook snorkelen, 

kajakken of stand-up paddleboarden. Voorts zijn er 

yogasessies.

ACCOMMODATIE
De 5 suites zijn stijlvol ingericht met op maat 

gemaakt meubilair van teak, rotan en andere lokale 

materialen.

Standaard Suite (17 m², max. 2 pers.): suite met 2 

patrijspoorten, queenbed of 2 eenpersoonsbedden, 

schrijftafel, airconditioning en badkamer met toilet 

en douche.

Master Suite (ca. 29 m², max. 2 pers.): ruime suite 

gelegen aan de achtersteven met ramen, een 

terras met loungebank, airconditioning, koffie-/

theezetfaciliteiten en badkamer met ligbad, 

separate douche en toilet.

Alila Purnama Cruise

Indicatieprijs per persoon per nacht in een Suite

 nov feb jul aug sep

Raja Ampat Cruise 1670 1670

Komodo Cruise   1580 1580 1580

Reisdata:

Raja Ampat Cruise: 19-25 november, 10-16 december 2018, 10-

16 januari 2019 en 22-27 februari 2019

Komodo Cruise: 01-07 juli, 26-31 augustus en 23-26 september 

2019.

Bij de prijs inbegrepen:

Ttransfers van en naar Alila Purnama (voor Raja Ampat vanuit 

Sorong, West-Papoea, voor Komodo vanuit Labuan Bajo, Flores), 

alle excursies, alle maaltijden, non-alcoholische dranken, on-

gelimiteerd aantal duiken, activiteiten als snorkelen, kajakken, 

stand-up paddleboard en entreegelden voor de Nationale Parken. 

Het 16-koppig personeel omvat een cruise director, professionele 

duikinstructeur, chef-kok en spatherapeut. 

Er is geen betere manier om de Indonesische wateren te ontdekken dan per cruise 

op het comfortabele zeilschip Alila Purnama. 

Komodo & Raja Ampat | INDONESIË

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/combinatiereizen/view/311/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/combinatiereizen/view/311/
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MALEISIË

Four Seasons Langkawi

Eeuwenlang trokken handelaars en ontdekkers, 

waaronder ook de Nederlanders, naar dit land in 

het hart van Zuidoost-Azië om hun geluk te zoeken 

of om een plaats te vinden waar zij zich konden 

vestigen. 

Gebruiken en talen afkomstig uit alle delen van de 

wereld, zoals China, India en Europa, vermengden 

zich met de rijke traditie van de inheemse bevolking 

tot een diverse en fascinerende cultuur. 

De Maleisische cultuur kan dan ook het beste worden 

omschreven als een smeltkroes van de meest 

uiteenlopende culturen die hun eigen tradities in 

ere houden. Zoals de Maleisische samenleving een 

mengeling van culturen is, zo is de keuken dat ook. 

Het is een combinatie van culinaire stijlen: Indiaas, 

Chinees, Thais, Indonesisch en Portugees: een 

spannende ‘haute cuisine’ dus.

Het westelijk deel van Maleisië ligt op een 

schiereiland, dat deel uitmaakt van het Aziatische 

vasteland. 

Midden in dit deel van het land ligt één van de 

oudste regenwouden ter wereld, de Taman Negara. 

Dit indrukwekkende en unieke oerwoud is de 

natuurlijke habitat voor honderden soorten vogels, 

vissen en planten die elders niet of nauwelijks meer 

voorkomen. 

In de Cameron Highlands, vernoemd naar de 

Engelse onderzoeker William Cameron, bedekken 

de theeplantages als groene tapijten de heuvels. 

Het gebied ademt nog altijd de sfeer uit van een oud 

Engels stadje. 

Maleisië laat menig reizigershart sneller kloppen. 

‘Boosdoeners’ zijn het  tropische klimaat, de natuurlijke schoonheid, de prachtige stranden, een rijke traditie 

en de fascinerende cultuur. En ook nog eens uitstekend te combineren met het aangrenzende Singapore.

Onze privéreis (zie blz. 44-45) laat u uitgebreid 

kennismaken met West-Maleisië. 

Voor lief hebbers van een strandvakantie selecteer-

den wij op de tropische eilanden Langkawi en 

Pangkor Laut de allerbeste resorts. 

Een vakantie in Maleisië is ook zeer goed te 

combineren met een bezoek aan de wereldstad 

Singapore dat op het zuidelijkste puntje van het 

Maleisische schiereiland ligt.

Het oostelijk deel van Maleisië ligt op het honderden 

kilometers afstand gelegen eiland Borneo en wordt 

gevormd door de deelstaten Sabah en Sarawak. 

Het is bekend om de uitgestrekte oerwouden en 

hoge bergtoppen. Op pag. 55 vindt u een veelzijdige 

privéreis door Sabah alwaar wij in de omgeving van 

Kota Kinabalu ook enkele prachtige resorts voor u 

hebben gecontracteerd.

HOTELVOORZIENINGEN
In de strandresorts van Maleisië kunnen uw 

kinderen gewoonlijk gratis gebruik maken van de 

Kids Clubs. In de meeste gevallen zijn ook de niet-

gemotoriseerde watersporten en de landsporten 

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

verlichting). Gemotoriseerde watersporten en 

babysitting zijn tegen betaling. Ook wanneer u 

gebruik wilt maken van de wellnessfaciliteiten 

is dit in de meeste gevallen tegen betaling. 

Uitzonderingen op bovenstaande regels vindt u 

bij de beschrijvingen van de betreffende hotels en 

resorts.

Straat van Malacca 

Golf van Thailand

ZUID CHINESE ZEE

CELEBES
ZEE

SULU ZEE

Langkawi

Penang

BorneoSumatra

Pankor
Laut

Dungun

Johor Baharu

Lahad Datu

Labuan

Kuching
Malacca

Kota Kinabalu Sandakan

Kuala Lumpur

INDONESIËINDONESIË

BRUNEI

VIETNAM

THAILAND

SINGAPORE

FILIPPIJNEN
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Four Seasons Langkawi
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MALEISIE | West Maleisië | Privéreis

VEELZIJDIG MALEISIË

Dag 1-2 Amsterdam - Kuala Lumpur - Malacca

U vliegt per KLM naar de luchthaven van Kuala 

Lumpur waar u in de loop van de middag van 

dag 2 zult aankomen. Per privétransfer wordt u 

naar Malacca gebracht. Hier verblijft u 2 nachten 

in het Casa del Rio hotel, een fraai boutique hotel 

gelegen aan de oevers van de Malacca-rivier en op 

loopafstand van het historische centrum.

Dag 3: Malacca

Het historische Malacca staat op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst. In de 15e eeuw groeide hier 

een vissersdorpje uit tot de belangrijkste haven 

in de regio. De stad vervulde een sleutelrol in de 

specerijenhandel en fungeerde als pleisterplaats 

voor handelaren uit China en India. Later werd 

Malacca overheerst door Portugal, Nederland 

en Engeland. Veel pleinen, straten en gebouwen 

herinneren hier nog aan. Zo ziet u er het oude 

Stadthuys op ‘Dutch Square’ en loopt u over de 

Jonker Street. Verder bezoekt u hier de Chinese 

Cheng Hoon Teng tempel en de 17e-eeuwse Chinese 

begraafplaats van Bukit China.

Dag 4: Malacca - Kuala Lumpur (150 km)

Onderweg naar Kuala Lumpur, de hoofdstad van 

Maleisië, ziet u links en rechts van de weg grote 

oliepalmplantages. ’s Middags staan de befaamde 

Batu-grotten op het programma. Na 272 treden 

bereikt u deze grotten met daarin een hindoetempel. 

U verblijft 2 nachten in het Shangri-La Kuala 

Lumpur Hotel (zie pag. 46 voor een beschrijving).

Dag 5: Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië, is een 

moderne metropool met ruim 2 miljoen inwoners.

De bekendste toeristische attractie is zonder 

twijfel de Petronas Twin Towers. De beide torens 

van 88 verdiepingen behoren met een hoogte van 

452 m tot de hoogste gebouwen ter wereld. Met 

name ’s avonds als de torens verlicht zijn, is het 

een ervaring om deze te bezoeken. Er is een groot 

aantal shoppingmogelijkheden zoals de Jalan Bukit 

Bintang of Bintang Walk en het KLCC shoppingcenter 

met honderden kwaliteitswinkels van bekende 

internationale merken. Vandaag maakt u een 

stadtour langs enkele van de bezienswaardigheden 

van Kuala Lumpur: het oude treinstation met zijn 

Moorse architectuur, de nationale moskee en het 

bekende Merdekaplein met het fraaie Sultan Abdul 

Samad gebouw. Voordat u naar uw hotel wordt 

gebracht stopt u nog bij de Petronas Twin Towers.

Dag 6: Kuala Lumpur-Cameron Highlands (210 km)

U verlaat Kuala Lumpur om door te reizen naar de 

Cameron Highlands, een hoogvlakte die 1500 m

boven zeeniveau ligt en daarmee het hoogste 

gebied is van het Maleisische vasteland. De weg 

naar uw hotel slingert door het landschap van 

theeplantages. Dat u op zo’n hoogte zit merkt u ook 

aan de temperatuur, die het hele jaar door rond de 20 

graden is. U verblijft 2 nachten in het kleinschalige 

Cameron Highlands Resort. Een resort in koloniale 

stijl gelegen te midden van de glooiende heuvels en 

theeplantages.

Dag 7: Cameron Highlands

Deze hoogvlakte werd in 1885 ontdekt door de 

Britse expeditieleider William Cameron. Later werd 

de hoogvlakte naar hem vernoemd. Voor Engelse 

en rijke Chinese handelaren werd het al sneleen 

toevluchtsoord vanwege de koelere temperaturen. 

In 1929 werden de eerste theeplantages aangelegd. 

Nog altijd is de thee van de Cameron Highlands een 

belangrijk exportartikel. Deze ochtend verkent u 

de omgeving en bezoekt u onder meer een lokale 

markt, een theeplantage en een theefabriek. In 

deze fabriek krijgt u een korte rondleiding waarbij 

u kunt zien hoe de geplukte blaadjes uiteindelijke 

thee worden. De alhier geproduceerde thee kunt u 

proeven en kopen.

Dag 8: Cameron Highlands-Ipoh-Penang (250 km)

Vandaag reist u in westelijke richting naar Penang. 

Onderweg wordt er een stop gemaakt in Ipoh, een 

stad in het begin van de 19e eeuw gebouwd langs 

de Kinta-rivier. In het historische centrum staan 

nog veel koloniale gebouwen zoals het stadshuis, 

de rechtbank en het treinstation. De ruim 13 km 

lange Penang Bridge brengt u van het vasteland 

naar het eiland. U verblijft hier 2 nachten in het 

gunstig gelegen koloniale Eastern & Oriental Hotel, 

een gebouw uit 1885. Het is zeer goed gelegen in 

George Town, de culturele hoofdstad van Penang.

Dag 9: Penang

U bezoekt vandaag enkele highlights van 

Penang zoals de Kek Lok Si Tempel, de grootste 

boeddhistische tempel van het eiland en zelfs van 

heel Maleisië. De bouw van de tempel begon in 1883 

maar nog steeds is de tempel niet helemaal gereed. 

Tevens staan Fort Cornwallis en Pitt Street op het 

programma. Pitt Street wordt ook wel ‘Street of 

Harmony’ genoemd aangezien er aan deze straat al 

enkele eeuwen kerken, tempels en moskeeën naast 

elkaar liggen. U eindigt de dag met een Trishaw-rit 

door de smalle straten van George Town.

Dag 10: Penang-Amsterdam

In de loop van de dag wordt u naar de luchthaven 

van Penang gebracht, vanwaar u met een overstap 

in Kuala Lumpur weer terugvliegt naar Nederland.

Dag 11: Amsterdam

Aankomst op Schiphol in de ochtenduren.

Strandverlenging

Een verlenging van uw reis met een verblijf aan 

een van de tropische stranden van Maleisië is goed 

mogelijk. Vanuit Penang kunt u naar Langkawi of 

Kota Kinabalu vliegen. Ook kunt u per auto naar het 

Pangkor Laut resort reizen.

Veelzijdig Maleisië, 11-daagse reis met privéchauffeur en gids.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

In een tweepersoonskamer 2898 2898 2929 2929 2929

Hotels

Malacca Casa del Rio 5*

Kuala Lumpur Shangri-La Hotel 5*

Cameron Highlands Cameron Higlands Resort 4*

Penang Eastern & Oriental Hotel 5*

Bij de prijs inbegrepen:

•  Vliegreis naar Kuala Lumpur en van Penang en luchthavenbe-

lastingen.

• Executive Lounge op Schiphol..

•  Privétransfers en vervoer over land in een comfortabele auto of 

minibus met airco met Engelssprekende privéchauffeur/gids.

• Beschreven excursies inclusief entreegelden.

•  8 overnachtingen op basis van logies/ontbijT: 2 nachten in Ma-

lacca in een Deluxe Lago Kamer, 2 nachten in Kuala Lulmpur in 

Deluxe Kamer, 2 nachten in Cameron Highlands in een Deluxe 

Kamer en 2 nachten in Penang in een Deluxe Suite.

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 zeer diverse privéreis laat u kennis maken met de veelzijdigheid van het Maleisisch schiereiland. 

De reis begint in de het historische Malacca en de bruisende metropool Kuala Lumpur, bekend om de Petronas Twin Towers. 

Het glooiende hoogland van de Cameron Highlands vormt het decor voor prachtige theeplantages. De reis eindigt op Penang, 

het eiland met een unieke mengeling van Maleisische, Chinese, Indiase en Brits-koloniale cultuur en architectuur.

Straat van Malacca 

Langkawi

Penang

Dungun

Johor Baharu

Kota Baharu

Kuala Terengganu

Malacca

Kuala Lumpur

Taman Negara
Ipoh

INDONESIË

THAILAND

SINGAPORE

Cameron
Highlands

https://www.silverjet.nl/nl/veelzijdig-maleisie
https://www.silverjet.nl/nl/veelzijdig-maleisie
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Cameron Highlands

Kok Lok Si Temple Malacca
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SHANGRI-LA HOTEL KUALA LUMPUR
CITY

BANYAN TREE KUALA LUMPUR

BOUTIQUE | CITY

    

    Deluxe Kamer

Banyan Retreat

Op een toplocatie in het centrum van Kuala Lumpur ligt het Shangri-La Hotel. Een hotel met zeer 

veel faciliteiten. Op loopafstand vindt u luxe winkelcentra, lokale markten, gezellige restaurants 

en bars met livemuziek.

FACILITEITEN
Fraaie entree met receptie en lobby-lounge. Zwembad met kinderzwembad en zonneterras. Spa 

met fitnesscenter. Voor maaltijden en drankjes heeft u de keus uit meerdere restaurants en bars 

zoals de Lemon Garden voor buffetontbijt en -diner, het Chinese restaurant Shang Palace en voor 

Japanse gerechten Zipangu.

ACCOMMODATIE
Alle 662 kamers en suites hebben een elegante inrichting en beschikken over airconditioning, 

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

Deluxe Kamer (ca. 37 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met zitje en schrijftafel en stadszicht.

Executive Suite (ca. 74 m², max. 3 pers.): woon- en aparte slaapkamer, toegang tot the Horizon 

Club Lounge.

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

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer 1285 1285 1297 1312 1297

Executive Sutie 1361 1361 1377 1387 1377

Gratis nachten: 3=2 bij verblijf in Executive Suite en Premier Selection Suite van 01/11/18 t/m 02/03/19, van 06/03/19 

t/m 28/04/19, van 03/05/19 t/m 18/09/19 en van 22/09/19 t/m 31/10/19.

 

De lobby van het in 2018 geopende Banyan Tree is gelegen op de 53e verdieping en biedt een 

panoramisch uitzicht over Kuala Lumpur. Het hotel is gunstig gelegen in de ‘Gouden Driehoek’, 

het commerciële en entertainmentgebied van de hoofdstad. Zo is er directe toegang tot het luxe 

Pavilion winkelcentrum. 

FACILITEITEN
Op de 53e verdieping ligt een fraai zwembad met zonneterras, de Banyan Tree Spa en een 

fitnesscenter met de nieuwste apparatuur. Op de 58e verdieping vindt u de Horizon Grill, het ‘all 

day dining’ restaurant. Voor cocktails en andere dranken is er de rooftop bar Vertigo. Afternoon 

tea wordt geserveerd in Altitude bij de lobby.

ACCOMMODATIE
Alle 55 kamers en suites hebben een moderne inrichting en zijn voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, minibar, espresso-apparaat en kluisje. Badkamer met ligbad en separate douche.

Banyan Retreat (ca. 55 m², max. 3 pers.):  ruime kamer met schrijftafel, sofa en stadzicht. 

Sky Suite (ca. 62 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met uitzicht op de Petronas 

Twin Towers.

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

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Banyan Retreat 1323 1323 1331 1341 1331

Sky Suite 1430 1430 1430 1440 1430

Vroegboekkorting: 15% indien 32 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 17 dagen voor aankomst geboekt.

MALEISIË | Kuala Lumpur
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Pangkor Laut | MALEISIË

PANGKOR LAUT RESORT
HIDEAWAY | WELLNESS

    

Beach Villa

Het exclusieve Pangkor Laut Resort is romantisch gelegen op een privé-eiland 

voor de westkust van Maleisië. Op het eiland van slechts enkele vierkante 

kilometers met idyllische stranden en tropische jungle liggen comfortabele 

villa`s en suites die gekenmerkt worden door Maleise architectuur, natuurlijke 

materialen en traditionele decoraties. Geniet van een tropische cocktail op het 

terras van uw suite, gebouwd op palen in het kristalheldere water van de zee 

die het eiland omringt. Pangkor Laut ligt ten noorden van Kuala Lumpur, ca. 3 

km voor de kust. U reist vanuit Kuala Lumpur in 4 uur naar de haven van Lumut, 

vanwaar een luxe hotelboot u in 45 minuten naar Pangkor Laut brengt. Vervoer 

per helikopter vanaf Kuala Lumpur direct naar Pangkor Laut behoort ook tot de 

mogelijkheden.

FACILITEITEN
Fraaie lobby met receptie, boetiek en bibliotheek. Twee zwembaden waaronder 

de ‘Frogpool’ voor kinderen met zonneterrassen, 3 tennisbanen, squash en 

diverse watersportmogelijkheden. Op het eiland zijn diverse wandeltochten 

mogelijk door het regenwoud die u kunt ondernemen. De luxueuze Spa Village 

is gelegen in een fraai aangelegde tuin met vijvers aan de zee. Het ‘state of 

the art’ Spacenter biedt naast een zeer uitgebreid aanbod aan massages en 

schoonheidsbehandelingen een zwembad, de ‘Jamu Spa Bar’, relaxpaviljoens en 

jacuzzi. Voorts is er een fitnesscenter met moderne apparatuur. De verzorging 

is op basis van logies/ontbijt. Feast Village: internationale en Aziatische keuken 

voor ontbijt en diner. Fisherman’s Cove: ‘fine dining’, visspecialiteiten en 

internationale cuisine. Uncle Lim’s Kitchen: Chinese specialiteiten voor diner. 

Chapman’s Bar: aan het strand, snacks en lichte maaltijden. Royal Bay Beach 

Club: chill-out lounge voor cocktails en andere drankjes. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De slechts 142 kamers en villa’s liggen tegen een heuvel, in de exotische tuin of 

op palen in zee. De architectuur is Maleis en bij de inrichting is gebruik gemaakt 

van natuurlijke materialen en traditionele decoraties. Alle kamers en villa’s 

zijn voorzien van airconditioning, tv, hifiset, luxe en suite badkamer met aparte 

douche en ligbad of openluchtbad. Terras of balkon.

Hill Villa (ca. 71-95 m², max. 2 volw. + 1 kind): tegen de heuvel gelegen met 

fraai uitzicht over de Royal Bay. Per lift bereikbaar, maar desalniettemin minder 

geschikt indien u slecht ter been bent.

Garden Villa (ca. 71-95 m², max. 2 volw. + 1 kind): in de tuin en deels rond het 

zwembad.

Beach Villa (ca. 95 m², max. 2 volw. + 1 kind): in de tuin op enkele tientallen 

meters van zee.

Zee Villa (ca. 55 m², max. 2 volw.): vrijstaand op palen in zee gebouwd. Met terras 

van ca. 25 m². De Zee Villa’s beschikken niet over tv.

Spa Villa (ca. 55 m², max. 2 pers. vanaf 16 jr.): gelegen in de ‘Spa Village’ en op 

palen in zee. De Spa Villa’s beschikken niet over tv.

Zee Suite (ca. 107 m², max. 2 volw.): op palen in zee gebouwd en luxueus 

ingericht. Aparte woon- en slaapkamer. Met terras van ca. 50 m².

Pavarotti Suite (ca. 100 m², max. 2 pers.): op de heuvel gelegen, enkele malen 

bewoond door de wereldberoemde tenor. Met woonkamer, slaapkamer, badka-

mer en een terras.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Hill Villa 1932 1962 1932 2047 1937

Beach Villa  2017 2047 2017 2139 2022

Extra: 1 x 50 minuten massage voor 2 personen bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18, van 11/01/19 

t/m 04/02/19 en van 14/02/19 t/m 31/10/19 in een Sea Villa, Sea Villa en een Sea Suite.

Long Stay: 10% korting bij min 5 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18, van 11/01/19 t/m 

04/02/19 en van 14/02/19 t/m 31/10/19.

Kamerkorting: 10% bij verblijf van 01/05/19 t/m 30/06/19.

Vroegboekkorting: 15% bij min 3 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18, van 11/01/19 t/m 

04/02/19 en van 14/02/19 t/m 31/10/19.

2.636 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/pangkor-laut/pangkor-laut-resort
https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/pangkor-laut/pangkor-laut-resort
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LANGKAWI

Het groene eiland Langkawi wordt omringd door stille stranden en de blauwe de Andaman Zee. 

Het ligt vlakbij de grens met Thailand en is uitermate geschikt voor lief heb bers van rust, strand en natuur.

Dit idyllische eiland biedt een grote verscheidenheid 

aan natuurschoon, van lange witte zandstranden 

tot een dichte jungle met tropische flora en fauna. 

De donkere klip pen voor de kust zijn begroeid met 

ongerept oerwoud en rijzen soms wel tot 60 meter 

uit de turkooizen zee steil omhoog. 

De binnenlanden met hun lan delijke ‘kampung’-

dorpjes en groene rijstvelden hebben hun 

traditionele charme behouden. 

Midden op het eiland verheft zich de 800 m hoge 

Gunung Raya-berg, waar u vanaf de top een 

spectaculair uitzicht heeft over de archipel.

Per jeep of motor kunt u in een dag makkelijk het 

eiland rond en bijvoorbeeld een bezoek brengen 

aan de markt in de hoofdplaats Kuah.

Een duik in een van de waterbassins van de 

in drukwekkende 91 m hoge Telaga Tujuh-waterval 

is een welkome verkoeling na een eilandtoer. En 

natuurlijk is Langkawi een ideale bestemming om 

al dui kend of snorkelend van de kleurrijke koraal-

riffen te genieten. 

In het zuiden van Langkawi, op enkele kilo meters 

van de hoofdplaats Kuah selecteerden wij het zeer 

exclusieve St. Regis Langkawi dat is gelegen aan 

een fraai privéstrand. 

In het noorden lieten wij ons oog vallen op het Four 

Seasons Resort Langkawi bij de Baai van Tanjung 

Rhu. Aan het brede zandstrand van de Baai van 

Datai in het noordwesten van Langkawi liggen dicht 

bij elkaar The Andaman en The Datai. 

Op slechts 15 minuten van de luchthaven van 

Langkawi kozen wij het pas geopende hotel The 

Ritz-Carlton Langkawi, een resort dat natuurlijke 

schoonheid combineert met cultuur en luxe.

De resorts op Langkawi bieden honeymooners 

uitstekende arrangementen. Daarnaast zijn er 

enkele uitstekende golfbanen zoals de Els Golf 

Course die bij The Datai en The Andaman is gelegen.

Kuah

Bohor Merah
The Datai

St Regis

Four Seasons

The Andaman

The Ritz-Carlton

Straat van Malakka

DATAI
BAY TA

NJ
UN

G 

RH
U 

BA
Y

Langkawi jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Dagtemperatuur in °C 29 31 31 31 30 29 28 28 28 28 30 29

Watertemperatuur in °C 27 28 28 28 29 29 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 8 8 8 8 7 6 6 6 6 6 6 7

Dagen met enige neerslag 6 4 6 7 12 13 10 12 14 13 7 5
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 Langkawi | MALEISIË

THE RITZ-CARLTON LANGKAWI
WELLNESS

    

Rainforest Deluxe Kamer

The Ritz-Carlton Langkawi kijkt uit op de Andaman Zee en wordt omringd door 

een 10 miljoen jaar oud regenwoud. Het combineert natuurlijke schoonheid, 

cultuur en luxe. Dit vijfsterrenresort combineert een moderne stijl met 

traditionele accenten en biedt veel privacy. Het resort is in 2018 geopend en bij 

de inrichting van de ruime suites en villa’s is aan elk detail aandacht besteed. 

Geniet hier van een perfecte vakantie weg van alle stress en de dagelijkse 

beslommeringen. De luchthaven van Langkawi ligt op ca. 15 minuten rijden.

FACILITEITEN
Entree met open lobby en lounge. Bij het strand bevindt zich een groot zwembad 

met kinderbad en omringd door zonneterras met ligbedden en parasols. Bij de 

Horizon Club en Restaurant ligt de ‘adults only’ infinitypool met adembenemend 

uitzicht over de Andaman Zee. Op het zandstrand staan ligbedden en parasols, er 

is beachservice en hier worden niet-gemotoriseerde watersporten aangeboden 

zoals kajakken en zeilen. De Ritz Kids Club organiseert voor kinderen binnen- 

en buitenactiviteiten. De behandelkamers van de Ritz-Carlton Spa zijn fraai 

gesitueerd op rotsen boven de zee. De Spa biedt een grote selectie aan oosterse 

en westerse lichaamsbehandelingen en massages. Voorts worden er yogalessen 

gegeven en zijn er 2 tennisbanen. De verzorging is op basis van logies ontbijt. 

Langkawi Kitchen is geopend voor ontbijt en diner en serveert Maleise, 

Indiase en Chinese specialiteiten. De Beach Bar & Grill is een grillrestaurant 

gelegen bij het strand en geopend voor lunch en diner. Hai Yan is een Chinees 

gourmetrestaurant geopend voor diner. Horizon is een ‘adults only’ restaurant 

en bar. Er worden Thaise en internationale gerechten geserveerd voor lunch en 

diner. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 119 kamers, suites en villa’s zijn zeer smaakvol ingericht en voor zien van 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, espressoapparaat en kluisje. Balkon of 

terras met zitje en loungebank. Ruime badkamer met ligbad en separate douche.

Rainforest Deluxe Kamer (ca. 75 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met kingbed of 2 eenpersoonsbedden, sofa en balkon met uitzicht op de tuinen.

Rainforest Junior Suite (ca. 100 m², max. 3 volw. + 1 kind): ruime .): open plan 

woon-/slaapkamer met kingbed met groot balkon en uitzicht op de tuinen.

Rainforest Villa (ca. 200 m², max. 3 volw. + 1 kind): vrijstaande villa met 

woonkamer, aparte slaapkamer en terras met ligbedden en privézwembad van 

ca. 20 m². 

Ocean Front Villa (ca. 200 m², max. 3 volw. + 1 kind): als Rainforest Villa maar 

met panoramisch uitzicht op zee.

Grand Ocean Front Villa (ca. 300 m², max. 3 volw. + 1 kind): villa gelegen op de 

rotsen bij zee, met woonkamer, aparte slaapkamer en terras met ligbedden en 

privézwembad van ca. 40 m².

Beach Villa (ca. 280 m², max. 3 volw. + 1 kind): villa gelegen aan het strand met 

woonkamer, aparte slaapkamer en terras met ligbedden en privézwembad van 

ca. 34 m². Vanaf het terras directe toegang tot het strand.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Rainforest Deluxe Kamer 2306 2306 2306 2799 2306

Beach Villa  2855 2885 6482 8183 6482

Gratis nachten: 4=3, 7=5 en 10=7 bij verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18, van 08/01/19 t/m 

03/02/19, van 10/02/19 t/m 22/03/19 en van 30/03/19 t/m 31/03/19.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18, van 08/01/19 t/m 03/02/19, van 

10/02/19 t/m 22/03/19 en van 30/03/19 t/m 31/03/19 indien 32 dagen voor aankomst geboekt; 10% 

indien 23 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

139 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/langkawi/the-ritz-carlton-langkawi
https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/langkawi/the-ritz-carlton-langkawi
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MALEISIË | Langkawi | Datai Bay

THE ANDAMAN
FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Rainfaorest Kamer

The Andaman ligt aan een ruim 1,5 km lang zandstrand in het noorden van 

Langkawi op enkele honderden meters van The Datai. Verscholen tussen het 

tro pisch regenwoud maar slechts enkele meters van het witte zandstrand 

biedt dit moderne resort u alle rust en comfort. Kijk niet vreemd op als u vanuit  

uw kamer een felgekleurde neushoornvogel ziet vliegen of er een aap door de 

exotische tuin loopt. Een verblijf in dit resort waar luxe en natuur perfect samen 

gaan biedt u en uw kinderen een onvergetelijke vakantie-ervaring. De 18-holes 

golfbaan van The Els Club ligt op ca. 1 km, naar de luchthaven is het ca. 45 min. 

rijden.

FACILITEITEN
Boetieks, businesscenter, wijnkelder, fitnessruimte, bibliotheek en gratis wifi. 

Riant zwembad omgeven door tropisch groen en terrassen met ligbedden. 

Voorts, gratis junglewandelingen, kidsclub, speeltuin, waterglijbaan en 

di verse watersportmogelijkheden (tegen betaling). De V Spa is fraai gelegen 

op een heuvel naast het resort. De verschillende behandelkamers hebben 

een bad, openluchtdouche, stoombad en open pavil joen met een panora-

misch uitzicht over de Datai Bay. Geniet hier van een van de vele massages 

en schoonheidsbehandelingen die in het Spa-menu staan. U kunt kiezen uit 

een aantal restaurants: The RestauranT: voor ontbijt, lunch en/of diner zowel 

binnen als buiten op het terras. The Japanese: Japanse specialiteiten inclu sief 

teppanyaki. Alleen geopend voor diner. Tepian LauT: heerlijke sandwiches of op 

hout gebakken pizza’s. Jalan RestauranT: fine dining restaurant bij het strand. 

24-uurs roomservice

ACCOMMODATIE
De totaal 178 kamers en suites zijn smaakvol ingericht met mooie natuurlijke 

lokale materialen. Alle kamers en suites zijn voorzien van flatscreen-tv, dvd-

speler, airconditioning, kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. De fraaie 

badkamer is voorzien van ligbad en separate douche. Kamers en suites met 

verbindingsdeur beschikbaar.

Deluxe Rainforest Kamer (ca. 43 m², max. 2 pers. ): comfortabele kamer met 

sofa, frans balkon en zicht op het regenwoud. Ook te boeken als Deluxe Treetop 

Kamer op hoger gelegen verdieping en onderbroken zeezicht. 

Luxury Garden Terrace Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): kamer op de begane 

grond met terras en tuinzicht.

Luxury Pool Access Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): kamer op de begane grond 

met vanaf het terras toegang tot een zwembad dat wordt gedeeld met een 

andere kamers.

Luxury Kamer Zeezicht (ca. 43 m², max. 3 pers.): kamer met klein balkon en 

zeezicht.

Studio Suite (ca. 43 m², max. 3 pers.): open plan suite met op het balkon een 

jacuzzi.

Executive Suite (ca. 86 m², max. 4 pers.): suite met woon- en aparte slaap kamer, 

ruim balkon met ligbedden en boekbaar met regenwoud of zeezicht.

Executive Pool Suite (ca. 86 m², max. 4 pers.): op de begane grond met groot 

terras met ligbedden en privézwembad van ca. 15 m². 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Rainforest Kamer 1899 1969 1899 1969 1899

Luxury Pool Access Kamer 2215 2278 2215 2278 2220

Gratis nachten:  5=4, 6=5, 7=5, 10=7 en 14=10 bij verblijf van 01/11/18 t/m 20/12/18, van 08/01/19 

t/m 31/01/19, van 11/02/19 t/m 24/03/19, van 01/04/19 t/m 15/04/19 en van 27/04/19 t/m 

31/10/19. Honeymoon: mousserende wijn en welkomstattentie. Kinderen in eigen kamer: 50% 

korting voor kinderen in eigen kamer bij min 7 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 20/12/18, van 

08/01/19 t/m 31/01/19, van 11/02/19 t/m 24/03/19, van 01/04/19 t/m 15/04/19 en van 27/04/19 

t/m 31/10/19. Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/18 t/m 20/12/18, van 08/01/19 t/m 

31/01/19, van 11/02/19 t/m 24/03/19, van 01/04/19 t/m 15/04/19 en van 27/04/19 t/m 31/10/19 

indien 92 dagen voor aankomst geboekt; 10% indien 62 dagen voor aankomst geboekt.

2.672 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/langkawi/the-andaman
https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/langkawi/the-andaman
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Datai Bay | Langkawi | MALEISIË

THE DATAI
DESIGN | GOLF

    

Deluxe Kamer

The Datai, ontworpen door Kerry Hill, is een van de bekendste en meest 

onderscheiden hotels van Maleisië. De mix van modern design en traditionele 

Maleisische bouwstijl geven het complex een exclusieve uitstraling. Gelegen 

tegen een heuvel midden in het regenwoud, maar grenzend aan een fraai strand 

en kristalheldere zee ademt The Datai exclusiviteit en rust uit. Naast het hotel 

ligt de 18-holes Els Club golfbaan die als een van de schilderachtigste golfbanen 

van Maleisië wordt beschouwd. De luchthaven ligt op ca. 45 minuten rijden. Het 

comfort, moderne design en de persoonlijke service in combinatie met een 

unieke locatie in het tropisch regenwoud aan een kilometers lang zandstrand 

zorgen voor een wel zeer speciale vakantie belevenis.

FACILITEITEN
Fraaie open lobby, receptie, lounge, bibliotheek en ‘The Datai Health Club’ met 

sauna, plungepools en fitnessruimte. Ruim zwembad (kinderen niet toegestaan), 

aan het strand nog een zwembad (kinderen toegestaan), poolbar en diverse 

ongemotoriseerde watersporten. The Datai Spa is fraai gelegen aan een 

kleine rivier in de tropische tuin en biedt diverse massages en schoon heids-

behandelingen. U kunt kiezen uit de volgende restaurants: The Dining Room: 

Maleisische en westerse keuken voor ontbijt, lunch en diner. The Pavilion: 

openluchtrestaurant met Thaise keuken. Alleen diner. The Lobby Lounge: 

cocktails en snacks ‘with a view’, dagelijks live jazz-trio. The Beach Club: voor 

‘al fresco’ lunch en diner. Gulai House: fine dining restaurant gelegen in het 

regenwoud met Indiase en Maleisische specialiteiten. 

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over in totaal 124 kamers en suites in het hoofdgebouw. 

De elegante en met donker hout ingerichte kamers zijn alle voorzien van tv, 

telefoon, Bose hifiset, dvd-speler, airconditioning, ventilator, kluisje, minibar en 

espresso-apparaat. Luxe badkamer met bad en aparte douche.

Deluxe Kamer (ca. 62 m², max. 3 pers.): fraaie kamer met uitzicht op het 

regenwoud.

Premium Kamer (ca. 62 m², max. 3 pers.): als Deluxe maar met balkon met zitje.

Canopy Suite (ca. 109 m², max. 3 pers.) comfortabele suite met woonkamer, 

slaapkamer en groot balkon.

Pool Suite (ca. 165 m² max. 6 pers.): gelegen nabij het strand, bestaat uit 2 

units met elk een slaapkamer, woon-/eetkamer en keuken. Twee van deze 

combinaties delen een zwembad en zonneterras.

Datai Suite (ca. 258 m², max. 6 pers.): riante woonkamer met apart eetgedeelte 

en compleet ingerichte keuken, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Zeer riant 

balkon met uitzicht over de Andaman Zee.

Beach Villa - 1 slaapkamer (ca. 218 m², max. 3 pers.): gelegen aan het strand 

met slaapkamer, luxe badkamer, aparte living, groot terras met ligbedden en 

privézwembad van ca. 15 m². Ook te boeken met 2 slaapkamers.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer 2637 4683 2916 2946 2921

Canopy Suite 3858 6576 3815 3846 3820

Beach Villa - 1 slaapkamer 5176 9769 5698 5728 5703

Gratis nachten: 4=3, 5=4, 7=5 en 10=7 bij verblijf van 01/11/18 t/m 20/12/18, van 07/01/19 t/m 

31/01/19, van 01/03/19 t/m 24/03/19 en van 31/03/19 t/m 31/10/19. 

Honeymoon: fruit, bloeme, cocolade en een fles champagne. 

Kinderen in eigen kamer: 50% korting bij een verblijf van 01/11/18 t/m 20/12/18, van 01/04/19 t/m 

31/07/19 en van 01/091/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 20/12/18, van 07/01/19 t/m 31/01/19, van 

01/03/19 t/m 24/03/19 en van 31/03/19 t/m 31/10/19 indien 32 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

2.478 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/langkawi/the-datai
https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/langkawi/the-datai
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FOUR SEASONS RESORT LANGKAWI
FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

Beach Villa

Het Four Seasons Resort Langkawi is een exclusief en luxueus resort met een 

elegante uitstraling gekenmerkt door een mix van Indiase, Moorse en Aziatische 

stijlen. Het resort bevindt zich in een ca. 8 ha. grote exotische tuin direct aan 

een parelwit strand van de Andaman Zee. De tropische ligging aan het strand, 

de persoonlijke service en het geboden comfort maken dit resort tot een 

topaccommodatie. De luchthaven van Langkawi ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Stijlvolle entree, receptie, lobby, lounge, businesscenter, fitnessruimte, 

verscheidene boetiekjes en bibliotheek met boeken, dvd’s en cd’s. In de grote 

tuinen bevinden zich 2 zeer fraai ontworpen zwembaden waarvan 1 adults only 

pool aan het strand en een groot ‘free form’ zwembad met jacuzzi’s. Voorts 

watersportmogelijkheden en de miniclub ‘Kids for all seasons’ met activiteiten 

en films voor kinderen van 5-12 jaar. 

Het resort beschikt over de volgende restaurants: Ikan Ikan: gelegen aan 

het strand met een exotische seafood mix en Maleise gerechten voor diner.  

Serai: de naam betekent ‘citroengras’ en de keuken biedt innovatieve gerechten 

uit China, India en Zuidoost-Azië voor ontbijt en diner. Rhu Bar: oftewel de 

‘Arabian Nights Lounge’, aan het strand in moorse stijl met felle kleuren, tradi-

tioneel batik en waterpijpen, cocktails, snacks en lichte maaltijden. Kelapa Grill: 

traditionele Italiaanse pizzaoven en cocktails, voor lunch en diner. 24-uurs 

in-room-dining.

ACCOMMODATIE
De 91 uit veel hout en glas opgetrokken paviljoens en villa’s liggen ver spreid 

over de tropische tuin. De paviljoens bevinden zich in units van 4, alle villa’s zijn 

vrij staand. Alle smaakvol ingericht en voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, 

cd- en dvd-speler, iPod-docking station en minibar. Luxe marmeren badkamer 

met bad en aparte douche. Grote veranda met zitje.

Pavilion (ca. 68 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 17 jaar): smaakvol ingerichte 

kamer met balkon of veranda in paviljoen dat is opgetrokken uit veel hout en 

glas. Ook boekbaar met gedeeltelijk zeezicht.

Beach Villa (ca. 220 m², max. 2 volw. + 4 kind. t/m 17 jaar): gelegen aan het 

strand en omringd door vijvers. Open plan woon-/slaapkamer, kingbed, 

Spabehandelkamer, openluchtdouche en plungepool.

Family Beach Villa (ca. 220 m², max. 2 volw. + 4 kind. t/m 17 jaar): gelegen aan het 

strand met open plan woon-/slaapkamer met kingbed, tweede slaapkamer met 

twee eenpersoonsbedden, playstation, ruime badkamer met openluchtdouche 

en plungepool.

Family Pool Villa  (ca. 590 m², max. 4 volw.): living, kitchenette, Spabehandelkamer, 

2 slaapkamers, 2 luxe badkamers, grote veranda en privé-zwembad (22 m²).

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Pavilion Tuinzicht begane grond 3394 3697 3649 3679 3399

Palvilion Tuinzicht 1e verdieping 3570 3875 3845 3875 3575

Beach Villa 7652 8466 8436 8466 7657

Honeymoon: mousserende wijn en bloemen bij aankomst en tevens badceremonie en 1 x 60 minu-

ten massage voor 2 personen bij verblijf in een villa.

Mealupgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van 01/11/18 t/m 20/12/18, van 09/01/19 t/m 

25/03/19 en van 01/04/19 t/m 31/10/19 in een villa.

Kamerkorting: 20% bij min 6 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 20/12/18, van 09/01/19 t/m 

25/03/19 en van 01/04/19 t/m 31/10/19 in een Pavillion kamer.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 20/12/18, van 09/01/19 t/m 25/03/19 en van 

01/04/19 t/m 31/10/19 in een villa indien 92 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf in een 

Pavillion kamer indien 62 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.459 reviews

MALEISIË | Langkawi | Tanjung Rhu Bay

https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/langkawi/four-seasons-resort-langkawi
https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/langkawi/four-seasons-resort-langkawi
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Bestemming | Langkawi | MALEISIË

ST. REGIS LANKAWI
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

St. Regis Pool Suite

Welkom in een idyllisch, verfijnd paradijs dat de St. Regis Langkawi is. Het is 

gelegen op het zuidelijke puntje van Langkawi dat bekend staat als ‘de parel van 

Kedah’. Met prachtige uitzichten op de Andaman Zee wordt dit exclusieve resort 

omringd door een eeuwenoud regenwoud en een privébaai met een parelwit 

zandstrand. De eigentijdse materialen in combinatie met traditioneel Maleis 

ontwerp geven de ruime suites en villa’s een warme en luxe uitstraling. Hier 

kunt u uw gedachten laten afdwalen en genieten van een perfecte vakantie. De 

luchthaven van Langkawi ligt op ca. 35 minuten rijden.

FACILITEITEN
Imposante lobby met uitzicht op zee, lounge, boetiek met luxe kledingmerken 

en businesscenter. Bij het strand ligt een zwembad met whirlpool, kinderbad 

en terras met ligbedden en parasol. Tevens is er een poolbar. Voor kinderen 

worden er diverse leerzame en leuke activiteiten georganiseerd. In de Iridium 

Spa kunt u kiezen uit vele westerse en oosterse behandelingen die in overleg 

met uw therapeut op maat worden samengesteld. Het fitnesscenter beschikt 

over moderne apparatuur, een sauna en stoombad. De verzorging is op basis van 

logies ontbijt. U heeft hier de keuze uit verschillende restaurants. L’Orangerie: 

open voor het befaamde St. Regis ontbijt en diner in buffetvorm. Kayaputi: het 

‘fine dining’ restaurant gelegen over het water. Een diner in Kayaputi is een 

onvergetelijke ervaring. De Gourmant Deli: voor koffie, thee, wijn en delicatessen. 

The St. Regis Bar: elegante lounge bar voor afternoon tea of cocktails. 24-uurs 

butlerservice.

ACCOMMODATIE
Alle 115 kamers en suites zijn zeer stijlvol ingericht. Al het meubilair en 

decoraties zijn exclusief ontworpen voor St. Regis Langkawi. De kamers en 

suites zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, 

Nespresso-apparaat, minibar, inloopkast en kluisje. Badkamer met ligbad en 

separate douche. Balkon of terras met zitje.

Premier Rainforest Kamer (ca. 47 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met 

schrijftafel, zitje en balkon met zicht op het regenwoud.

Premier Andaman Kamer (ca. 62 m², max. 2 pers.); open plan woon-/slaapkamer 

met groot balkon en zicht op de Andaman Zee.

St. Regis Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): woonkamer met eettafel, schrijftafel en 

zithoek, aparte slaapkamer met en suite badkamer en balkon met zitje. Uitzicht 

op het resort en de Andaman Zee.

St. Regis Pool Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.):  woonkamer met eettafel, 

schrijftafel en zithoek, aparte slaapkamer met en suite badkamer en terras met 

zitje en privézwembad. 

Panoramic Suite (ca. 200 m², max. 3 pers.): suite gelegen op de hoek van 

het hotel, met grote woonkamer, aparte slaapkamer en zicht zowel op het 

regenwoud als de Andaman Zee.

Sunset Villa (ca. 100 m², max. 3 pers.): overwater villa met woonkamer, aparte 

slaapkamer en terras met ligbedden en privézwembad 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Premier Rainforest Kamer 2459 2489 2528 3799 2533

St. Regis Suite 2855 2885 3088 4583 3093

Gratis nachten: 4=3 en 7=5 bij verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18, van 08/01/19 t/m 06/06/19 en 

van 01/09/19 t/m 31/10/19.

Honeymoon: champagne, snacks en 1 x turn down service tijdens verblijf.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18, van 08/01/19 t/m 31/10/19 indien 

92 dagen voor aankomst geboekt; 10% indien 32 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

534 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/langkawi/st-regis-langkawi
https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/langkawi/st-regis-langkawi
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SABAH

Een overweldigende natuur met eeuwenoude oerwouden die het thuisgebied vormen van de orang-oetan en de neusaap maken de 

Maleisische deelstaat Sabah tot een onvergetelijk reisdoel. De parelwitte stranden zorgen voor een heerlijk luxueuze omlijsting.

Het oostelijke deel van Maleisië bevindt zich op het 

eiland Borneo, waarvan het grootste deel bestaat uit 

het Indonesische Kalimantan. 

Het Maleisische deel ligt aan de noordkant van het 

eiland met de deelstaten Sarawak en Sabah en 

ingeklemd daartussen het oliestaatje Brunei. Bij 

Sukau in het binnenland van Sabah kunt u kennis 

maken met de wel zeer opvallende neusapen en 

vele exotische vogelsoorten. 

Niet ver hiervandaan, bij Sepilok bevindt zich het 

wereldberoemde orang-oetan rehabilitatiecentrum. 

Hier worden vooral jonge orang-oetans die door de 

houtkap en stropers wees zijn geworden voorbereid 

op een zelfstandig leven in en terugkeer naar het 

oerwoud. 

In het oosten van Sabah ligt de Danum Valley. Deze 

minder bekende vallei bevat een enorm tropisch 

regenwoud zoals u in natuurdocumentaires voor-

bij ziet komen; een Jungle waar de mens zich heel 

klein voelt.

Kota Kinabalu, de hoofdstad van Sabah, is de 

toegangspoort tot het Kinabalu National Park, 

vooral bekend om de gelijknamige, ruim 4.000 

meter hoge berg. U kunt hier ontspannen in de 

warmwaterbronnen van Poring en een wandeling 

maken over een hangbrug tussen de boomkruinen. 

Daarnaast zijn er in de directe omgeving van Kota 

Kinabalu prachtige stranden met heerlijke resorts 

om uw avonturen op u in te laten werken. 

Zo selecteerden wij op een tropisch eiland voor de 

kust van Kota Kinabalu het romantisch gele gen, 

exclusieve Borneo Eagle Resort. 

Aan het werkelijk fantastische zandstrand van 

Dalit Bay, op ongeveer 45 minuten rijden van 

Kota Kinabalu kozen wij voor het sfeervolle en 

informele topresort Shangri-La’s Rasa Ria met 

een eigen orang-oetan rehabilitatiecentrum en een 

belendende 18-holes golfbaan.

Labuan
Lahad Datu

Kota Kinabalu Sandakan

Shangri-La 
Rasa Ria

Borneo Eagle Resort

INDONESIË

BRUNEI

Sabah jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Dagtemperatuur in °C 27 27 28 29 29 29 28 28 28 28 28 28

Watertemperatuur in °C 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 27

Zonne-uren per dag 6 7 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6

Dagen met enige neerslag 7 8 7 11 14 12 11 13 13 16 16 14
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JUNGLE OF BORNEO

Borneo Rainforest Lodge

Dag 1: Kuala Lumpur-Sandakan

In de loop van de ochtend vliegt u van Kuala Lumpur 

naar Sandakan in het noorden van Sabah. Na 

aankomst volgt een transfer naar het Four Points 

by Sheraton in Sandakan waar u 1 nacht verblijft.

Dag 2: Sandakan-Sepilok-Sukau (100 km)

In de loop van de ochtend reist u per privéauto 

naar het orang-oetan rehabilitatiecentrum van 

Sepilok. Hier worden vooral jonge orang-oetans die 

door de houtkap en stropers wees zijn geworden 

voorbereid op een zelfstandig leven in en terugkeer 

naar het oerwoud van Borneo. Zo moeten ze leren 

in bomen te klimmen, nesten te bouwen en voedsel 

te verzamelen. U krijgt uitleg over het leven van 

de orang-oetan en bent aanwezig bij het voederen 

van deze bijzondere mensapen. Voor dit bezoek 

maakt u nog een korte wandeling door de jungle.

In de middag volgt een transfer per auto en boot 

naar de Sukau Rainforest Lodge gelegen aan de 

Kinabatagan-rivier. U verblijft hier 2 nachten in een 

comfortabele Villa.

Dag 3: Sukau

‘s Ochtends vroeg maakt u een tocht over de 

Kinabatangan-rivier. De boot brengt u naar het 

Kelenanap Ox-bow meer dat bekend staat om de 

vele exotische vogelsoorten, zoals de ijsvogel, die 

hier voorkomt. Als het weer het toestaat maakt u 

nog een korte wandeling door de jungle voordat u 

terugkeert naar de lodge voor het ontbijt. Aan het 

einde van de middag volgt een tweede boottocht 

over deze rivier op zoek naar de beroemde 

neusapen. De kans is groot dat u ook slangen en 

krokodillen ziet en met wat geluk misschien zelfs 

een orang-oetan. Rond zonsondergang bent u weer 

terug bij uw lodge.

Dag 4: Sukau - Danum Valley (ca. 110 km)

Vroeg in de ochtend vertrek u richting Danum Valley. 

Borneo bestaat voor een groot deel uit ourwoud en 

de biodiversiteit is hier zeer groot. Danum Valley 

is minder bekend maar het is een enorm tropisch 

regenwoud zoals u in natuurdocumentaires voor bij 

ziet komen; een Jungle waar de mens zich heel klein 

voelt. Hier leven orang-oetans, panters, olifanten, 

neushoornvogels, beren, gibbons, en nog heel veel 

meer kleine en grote dieren. Naast een bijzondere 

fauna is de flora hier ook zeer bijzonder. U verblijft 

hier 2 nachten in het Borneo Rainforest Lodge. In de 

middag krijgt u uitleg over het regenwoud. Na het 

diner gaat u op een ‘night drive’ door de jungle op 

zoek naar nachtdieren. 

Dag 5: Danum Valley

Deze ochtend maakt u onderleiding van een kundige 

gids  een ‘jungle trek’ door het oerwoud. Doel is het 

uitzicht punt van de Coffin Clifs. De tocht is zeker de 

moeite waard. Op de top krijgt u als beloning voor 

de inspanningen een panoramisch uitzicht over de 

vallei voorgeschoteld. ‘s Avonds ziet u nog meer 

nachtdieren op een korte wandeling.

Dag 6: Danum Valley-Lahad Datu-Kota Kinabalu

Een privétransfer brengt u naar de luchthaven van 

Lahad Datu. Hier vandaan vliegt u in ca. 45 minuten 

naar Kota Kinabalu, de hoofdstad van Sabah, waar 

de reis eindigt. U kunt uw reis verlengen met een 

van de resorts op Sabah of Langkawi.

Jungle of Borneo: 6-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

In een tweepersoonskamer 2269 2269 2375 2375 2375

Hotels

Sandakan Four Points by Sheraton 4*

Sukau Sukau Rainforets Lodge 4*

Danum Valley Borneo Rainforest Lodge 4* Deluxe

Bij de prijs inbegrepen:

• Vluchten Kuala lumpur-Sandakan en Lahad Datu-Kota Kinabalu.

•  Overnachting in Sandakan op basis van logies ontbijt en in Su-

kau en Danum Valley op basis van volpension.

• Beschreven excursies inclusief entreegelden.

•  Privétransfers en vervoer over land in een comfortabele auto 

met Engelssprekende privéchauffeur/gids. 

•  Op dag 2 t/m 5 tijdens het verblijf in Sukau en Danum Valley 

ecsursies in een internationale groep onder begeleiding van een 

Engessprekende gids..

In deze korte privéreis combineert u enkele highlights van Borneo: het stroomgebied van de Kinabatangan-rivier met zijn  

eeuwenoude oerwoud dat het thuis is van de orang-oetan en de neusaap, Sepilok met het orang-oetan rehabilitatiecentrum.
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CELEBES
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Privéreis | Sabah | MALEISIË

https://www.silverjet.nl/nl/jungle-of-borneo
https://www.silverjet.nl/nl/jungle-of-borneo
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MALEISIË | Sabah | Kota Kinabalu

BORNEO EAGLE RESORT
HIDEAWAY | WELNESS

    

Pool Villa

Pool Villa

Het exclusieve Borneo Eagle Resort is romantisch gelegen op een tropisch 

eiland voor de kust van Kota Kinabalu. Op het eiland Pula Tiga van slechts 15 

km² met idyllische stranden en tropische jungle liggen 13 comfortabele villa’s 

die gekenmerkt worden door Maleise architectuur, natuurlijke materialen en 

traditionele decoraties. Borneo Eagle Resort is een oord voor rustzoekers. 

Maar het is zeker de moeite waard om de rijke flora en fauna van het eiland 

te ontdekken. Rondom het eiland is een prachtige onderwaterwereld die u al 

snorkelend of duikend kunt verkennen. U bereikt het resort vanaf de luchthaven 

van Kota Kinabalu na ca. 15 minuten rijden en ca. 20 minuten per resort-

speedboot. 

FACILITEITEN
Open lobby met receptie. Aan het strand ligt een infinitypool omringd 

door zonneterras met ligbedden en parasols. Er is tevens een poolbar. De 

spabehandelingen van de Echo Wellness Spa worden gegeven in de privacy 

van uw eigen villa. De Echo Wellness Spa heeft een uitgebreid aanbod van 

massages en lichaamsbehandelingen. Op het Spamenu staan veel holistische 

behandelingen waarbij gebruikt wordt gemaakt van het vulkanische zand van 

Pulau Tiga. Er worden diverse niet-gemotoriseerde watersporten aangeboden 

zoals kajakken en zeilen. 

De verzorging is op basis van logies ontbijt. Het resort beschikt over de volgende 

restaurants en bars. The Eagles NesT: modern ingericht restaurant gelegen aan 

het strand, serveert moderne westerse en Aziatische gerechten. The Landing: 

beachbar voor drankjes voor of na het diner met bij helder weer zicht op Mount 

Kinabalu. The Sand bar: bij het zwembad voor snacks, lunch en verfrissende 

dranken. Een romantisch diner op het strand kan uiteraard verzorgd worden. 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 13 vrijstaande villa’s liggen bij het strand en zijn ingericht met veel natuurlijke 

materialen. Ze beschikken over flatscreen-tv, iPod-dockingstation, Nespresso-

apparaat, minibar, yogamat en kluisje. Terras met zitje en ligbedden. Badkamer 

met ligbad en separate douche. 

Pool Villa (ca. 171 m², max. 3 pers.): woonkamer met eettafel en zithoek, 

aparte slaapkamer met kingbed en en suite badkamer. Terras met ligbedden, 

privézwembad van ca. 45 m² en directe toegang tot het strand.

Corsl Villa (ca. 261 m², max. 3 pers.): ruime woonkamer met eettafel en zithoek, 

aparte slaapkamer met kingbed en spabehandelgedeelte. Terras met ligbedden 

en directe toegang tot het strand.

Spa Villa (ca. 287 m², max. 3 pers.): grote villa met aparte woonkamer, 

slaapkamer en een spabehandelkamer met tuin. Terras met ligbedden, 

plungepool en directe toegang tot het strand. 

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

en naar Kota Kinabalu, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Pool Villa 4458 4458 5998 6033 6003

Coral Villa  6222 6222 7321 7356 7326

Spa Villa  7979 7979 8637 8183 8672

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

36 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/sabah/borneo-eagle-resort
https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/sabah/borneo-eagle-resort
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Kota Kinabalu | Sabah | MALEISIË

SHANGRI-LA’S RASA RIA RESORT & SPA
FAMILY | GOLF

       

Deluxe Kamer

Een sfeervol informeel resort direct aan een 3 km lang wit zandstrand, waar 

het aan hoge kwaliteit en persoonlijke service niet zal ontbreken. Het resort is 

gelegen aan de fraaie Dalit Bay en wordt omgeven door tropisch oerwoud. De 

18-holes golfbaan van de Dalit Bay Golf & Country Club ligt aan de achterzijde 

van het resort. Ook heeft het resort een eigen natuurreservaat met een reha-

bilitatieprogramma voor baby orang-oetans. De vele faciliteiten staan garant 

voor een aangename vakantie voor het hele gezin. Het centrum van Kota 

Kinabalu en de luchthaven liggen op ca. 45 minuten rijden. 

FACILITEITEN
Grote tropische tuin met gazon, zwembad met kinderbad, zonneterras en 

poolbar. Tweede zwembad bij de Ocean Wing voor gasten die in de Premier 

Kamers verblijven. Voorts zijn er een Kids Club met een speeltuin en een 

activiteiten programma, twee tennisbanen, een fitnessruimte en diverse water-

sport mogelijkheden. De Spa bevindt zich in het Club House van de Dalit Bay 

Golf & Country Club en biedt oosterse en westerse massages en behandelingen. 

Coffee Terrace is een all day dining restaurant met lokale en internationale 

specialiteiten. Coast, aan het strand, serveert ontbijt voor de Ocean Wing-gasten 

en een à la carte diner met internationale gerechten. Voor Japanse gerechten 

kunt u terecht in Kozan en voor Indiase specialiteiten in restaurant Naan. 

Gedurende de dag kunt u snacks en lichte maaltijden bestellen bij Tepi Laut, dat 

’s avonds Maleisische specialiteiten op de menukaart heeft staan. Er is 24-uurs 

roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 416 kamers zijn elegant en smaakvol ingericht en beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met douche en/of ligbad. Het resort bestaat uit twee vleugels:de 

Garden Wing en de Ocean Wing.

De onderstaande kamers en suites liggen in de Garden Wing.

Superior Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): split level kamer met zitje, schrijftafel 

en balkon en uitzicht op het regenwoud.

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca. 36 m², max. 3 pers.): gelijkvloerse kamer met terras 

op de begane grond of split level kamer met balkon op de eerste verdieping.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 36 m², max. 3 pers.): split level kamer met balkon en 

uitzicht op de tuin, het strand en de zee.

Executive Kamer Zeezicht (ca. 36 m², max. 3 pers.): split level kamer met ruim 

balkon, gelegen op hogere verdieping en met zeezicht.

Executive Suite (ca. 72 m², max. 3 pers.): suite met woon- en aparte slaapkamer, 

badkamer met ligbad en separate douche en ruim balkon met zeezicht.

De onderstaande kamers liggen in de Ocean Wing.

Premier Kamer (ca. 90 m², max. 3 pers.): ruime kamer met sofa, eettafel, 

espresso-apparaat en badkamer met ligbad en aparte douche. Groot balkon op 

het terras met ligbedden en een groot ligbad. Kamers op de hogere verdiepingen 

hebben beter zeezicht.

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

en naar Kota Kinabalu, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer Tuinzicht  2132 2162 2094 2219 2124

Premier Kamer 2438 2468 2298 2613 2329

Gratis nachten: 7=6 en 12=10 bij verblijf van 01/11/18 t/m 23/12/18, van 03/01/19 t/m 02/02/19, 

van 10/02/19 t/m 25/07/19, van 26/08/19 t/m 28/09/19 en van 06/10/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 30% bij min 4 nachten verblijf in Ocean Wing kamers van 01/04/19 t/m 25/07/19, 

van 26/08/19 t/m 28/09/19 en van 06/10/19 t/m 31/10/19 indien 92 dagen voor aankomst geboekt 

en 25% bij verblijf in Garden Wing kamers. 25% bij min 4 nachten verblijf in Ocean Wing kamers van 

01/04/19 t/m 25/07/19, van 26/08/19 t/m 28/09/19 en van 06/10/19 t/m 31/10/19 indien 62 dagen 

voor aankomst geboekt en 20% bij verblijf in Garden Wing kamers.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

6.601reviews

https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/sabah/shangri-la-rasa-ria-resort
https://www.silverjet.nl/nl/maleisie/sabah/shangri-la-rasa-ria-resort
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VIETNAM & CAMBODJA

VIETNAM
Nog niet zo heel lang geleden was Vietnam een 

gesloten land dat met slechts zeer grote moeite 

kon worden bezocht. Eind jaren ‘80 van de vorige 

eeuw kwam er meer openheid en vonden de eerste 

toeristen hun weg naar dit veelzijdige en prachtige 

land dat zo’n roerige geschiedenis kent. Inmiddels 

is er veel veranderd in Vietnam. Ten goede. Het 

is een land waar het optimisme, ingetogen trots 

en levendige wil om te groeien vanaf stralen. Het 

is ook een land met een afwisselende natuur en 

interessante cultuur. Zo wonen in het bergachtige 

noorden nog talloze ethnische minderheden. 

Het zuiden daarentegen wordt grotendeels gevormd 

door de delta van de Mekong. Een groot deel van 

de bevolking werkt hier op de eindeloze rijstvelden 

die hier het landschap bepalen. Maar waar je je ook 

bevindt in Vietnam, de zee en het strand zijn nooit 

ver weg. De maar liefst 2.500 km lange kustlijn 

nodigt uit om te zwemmen, te snorkelen of te 

relaxen op het strand. 

De hoofdstad van Vietnam Hanoi wordt gekenmerkt 

door de meren, parken, met bomen omzoomde 

wegen en een fraaie koloniale architectuur. Een 

tocht per cyclo - het traditionele vervoermiddel - 

door het historische centrum is een absolute ‘must’. 

Ho Chi Minh City, het vroegere Saigon, is met meer 

dan 7 miljoen inwoners en minstens evenzoveel 

brommers veruit de grootste en drukste stad 

van het land. Moderne kantoorgebouwen, trendy 

clubs en cafés, exclusieve restaurantjes en chique 

winkels bepalen hier het straatbeeld. 

Naast fraaie stadshotels in Hanoi en Ho Chi Minh City 

selecteerden wij voor u een aantal exclusieve resorts 

in een aantal badplaatsen. In het relatief onbekende 

Lang Co, ten zuiden van Hue, bieden wij  het Banyan 

Tree met vrijstaande villa’s met privézwembad en 

Angsana met veel kinderfaciliteiten. 

Verscholen op een prachtig schiereiland ten noorden 

van Danang ligt het InterContinental Sun Peninsula. 

Iets zuidelijker vindt u het Fusion Maia waar tijdens 

uw verblijf alle spabehandelingen inclusief zijn en 

het zeer luxe villa-resort Four Seasons Resort The 

Nam Hai. 

De Six Senses Ninh Van Bay is een luxe hideaway 

gelegen ten zuiden van Nha Trang en alleen 

bereikbaar per speedboot.  Het toegankelijke The 

Anam is gelegen in prachtige tuinen en aan een 

breed zandstrand op slechts 10 minuten van de 

luchthaven Cam Ranh. Verder naar het zuiden vindt 

u het in een spectaculaire setting gelegen Amanoi. 

Vietnam is van noord naar zuid een inspirerend 

land. Silverjet biedt een veelzijdige privéreis aan 

die u kennis laat maken met enkele hoogtepunten. 

Uiteraard kunt u de privéreis verlengen met een 

heerlijk verblijf aan het strand van Danang, Hoi An 

of Nha Trang.

Het prachtige landschap van Halong Bay in het 

noorden van Vietnam spreekt tot ieders verbeelding. 

Hier bieden wij een een cruise per luxe zeiljacht 

langs groene kalksteen eilanden die uit de zee 

omhoogrijzen, afgelegen baaien met parelwitte 

stranden en drijvende vissersdorpen.

In het zuiden bieden wij u de mogelijkheid om over 

de machtige Mekong rivier een cruise te maken van 

Ho Chi Minh City naar Siem Reap in Cambodja. U 

vaart van een metropool, langs kleine visserdorpjes 

en groene rijstvelden naar oude Khmer-ruïnes.

CAMBODJA
Wie Cambodja zegt, zegt Angkor WaT: een enorm 

indrukwekkend en uitgestrekt tempelcomplex dat 

tussen de 9e en 13e eeuw is aangelegd, eeuwenlang 

in vergetelheid is geraakt en in de 19e eeuw – 

overwoekerd door de jungle – weer is herontdekt. 

Tegenwoordig staat het op de Werelderfgoedlijst 

van de Unesco. Het complex is zo uitgebreid en de 

prachtige tempels verschillen zoveel van elkaar, 

dat u een paar dagen nodig hebt om alleen maar 

de mooiste en bekendste te kunnen bewonderen. 

Angkor Wat bevindt zich in de omgeving van het 

plaatsje Siem Reap, dat inmiddels over uitstekende 

hotels beschikt en frequente vliegverbindingen met 

Vietnam en Thailand onderhoudt.

Wij selecteerden in Siem Reap voor u twee tophotels; 

het klassieke Raffles Grand Hotel d’Angkor en het 

moderne Park Hyatt. Suggesties voor dagexcursies 

naar de omringende tempelcomplexen geven wij 

ook.

Golf
van

Tonkin

Golf
van

Thailand

ZUID

CHINESE

ZEE

M
ekong

M
ekong

Phnom-Penh

Vientiane

Hôi An
Danang

Nha Trang

Hô Chi Minh
(Saigon)

HANOI

Hue

Cam Ranh

Siem Reap

CHINA

THAILAND

CAMBODIA

LAOS CHINA

Four Seasons

Six Senses

The Anam

The Reverie
Hotel des Arts

Amanoi

InterContinental
Fusion Maia

Banyan Tree
Angsana

Sofitel Metropole
Mövenpick

Raffles
Park Hyatt



59 - SILVERJET VAKANTIES



60 - SILVERJET VAKANTIES

VIETNAM | Piivéreis

CLASSIC VIETNAM

Dag 1-2: Amsterdam - Hanoi

U vliegt met Emirates met een overstap in Dubai 

naar Hanoi waar u in de loop van de middag van 

dag 2 zult aankomen en per privétransfer naar 

het Sofitel Legend Metropole wordt gebracht waar 

u 2 nachten zult verblijven (zie pag. 64 voor een 

beschrijving).

Dag 3: Hanoi

Vandaag maakt u een stadstour door Hanoi. U 

bezoekt het mausoleum van Ho Chi Minh, de One 

Pillar Pagoda en de Temple of Literature gebouwd in 

1070 ter nagedachtenis aan Confucius. In de middag 

maakt u met de gids een tocht per cyclo door het 

oude centrum van de stad, het zgn. French Quarter 

vol met koloniale panden, smalle steegjes, veel 

mensen en scooters. In het Thang Long theater ziet 

u een voorstelling van de beroemde waterpoppen. 

Dag 4: Hanoi - Halong Bay (120 km)

Na het ontbijt reist u naar het plaatsje Dinh Vu bij 

de havenstad Haiphong voor het begin van een 2 

daagse cruise door Halong Bay met de exclusieve 

Orchid Cruise. Deze houten jonk vaart u langs 

schilderachtige kalksteen eilanden in deze baai 

die op de Unesco-werelderfgoed lijst staan. Deze 

mysterieuze baai is meerdere keren het decor van 

succesvolle films geweest. Volgens een legende is 

deze baai door een reusachtige draak gevormd die 

in de zee dook waardoor de duizenden eilanden zijn 

ontstaan. Overnachting in een suite op de Orchid 

Cruise (zie pag. 62 voor een beschrijving).

Dag 5: Halong - Hanoi - Hoi An

Vandaag vervolgt u de boottocht met de Orchid 

Cruis door Halong Bay. Aan het begin van de middag 

keert u terug in Haiphong vanwaar u per auto naar 

de luchthaven van Hanoi wordt gebracht voor een 

binnenlandse vlucht naar Danang. Aangekomen 

in Danang brengt een privétransfer u naar het 

Anantara Hoi An waar u 2 nachten zult verblijven. 

Dag 6: Hoi An

Hoi An was ooit een drukbezochte havenstad 

waar oosterse en westerse culturen elkaar 

ontmoetten. Het historische centrum van Hoi An 

staat op de Unesco-werelderfgoed lijst en is voor 

gemotoriseerde voertuigen verboden. Daarom is het 

een prima bestemming om per voet te ontdekken. 

Samen met uw gids wandelt u door de smalle 

straatjes, langs kleurrijke Chinese tempels en 

fraai gedecoreerde koopmanshuizen. De Japanse 

brug is het icoon van Hoi An en mag natuurlijk niet 

ontbreken. ’s Middags staat er een bezoek aan een 

lokale markt en een Vietnamese kookles op het 

programma.

Dag 7: Hoi An - Hue (120 km)

Voordat u uw reis vervolgt naar de keizerlijke 

hoofdstad Hue wordt er een bezoek gebracht 

aan Cham Sculpture museum in Danang dat een 

grote collectie aan artefacten zoals beelden van 

Hindugoden en Apsara dansers van de Chamcultuur 

bezit. U verblijft 2 nachten in La Residence Hotel & 

Spa dat centraal is gelegen aan de Parfumrivier in 

Hue.

Dag 8: Hue

Vanochtend maakt u een boottocht over de 

Parfumrivier en bezoekt u enkele indrukwekkende 

pagoden zoals de Thien Mu Pagoda en graven van de 

keizers van Hue zoals de tomben van Tu Duc en Khai 

Dinh. De keizerlijke citadel gebouwd van 1804 tot 

1833 is een ommuurd complex in het centrum van 

Hue. Het is een kleine versie van de verboden stad 

in Beijing. ’s Avonds kunt u per cyclo de binnenstad 

met gezellige markten bezoeken. 

Dag 9: Hue - Ho Chi Minh City (Saigon)

In de loop van de ochtend wordt u per auto naar de 

luchthaven van Hue gebracht. Vandaar vliegt u naar 

Saigon, de voormalige hoofdstad van Zuid-Vietnam. 

Officieel heet de stad Ho Chi Minh City maar de 

meeste bewoners gebruiken nog de oude naam. Na 

aankomst op de luchthaven brengt u een bezoek 

aan de indrukwekkende tunnels van Cu Chi. Dit is 

een ca. 40 km lang ondergronds gangenstelsel van 

de Vietcong soldaten. U verblijft 2 nachten in The 

Reverie Saigon (zie pag. 65 voor een beschrijving).

Dag 10: Ho Chi Minh City (Saigon)

Vandaag bezoekt u de ‘highlights’ van Saigon. 

Het voormalige presidentieel paleis heet nu het 

Paleis van de Hereniging en is het museum over 

de hereniging van Noord- en Zuid-Vietnam. De 

architectuur van de Notre Dame kathedraal, het 

hoofdpostkantoor en het stadhuis (Hotel de Ville) 

herinneren aan de Franse koloniale tijd. In het War 

Remnants museum komt u meer te weten over 

de Vietnam Oorlog. Deze oorlog wordt in Vietnam 

overigens de Amerikaanse Oorlog genoemd. In de 

middag staat een bezoek aan de grote markt Cholon 

op het programma. 

Dag 11-12: Ho Chi Minh City - Amsterdam

Uw transfer brengt u naar de luchthaven van Saigon 

vanwaar u met een overstap in Dubai weer terug 

naar Nederland vliegt. De volgende dag arriveert u 

op Schiphol.

Strand

Een verlenging van uw reis met een verblijf aan een 

van de tropische stranden van Nha Trang behoort 

tot de mogelijkheden. Op dag 8 van de reis is het 

ook mogelijk om een aantal dagen strandverblijf 

rondom Danang in te voegen. Zie voor de hotels 

pag. 66-70.

Classic Vietnam, 12 daagse reis met privéchauffeur en gids.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

In een tweepersoonskamer 4509 4486 4494 4335 4467

Hotels

Hanoi Sofitel Legend Metropole 5*

Halong Orchid Cruise 5*

Hoi An Anantara Hoi An 5*

Hue La Residence Hotel & Spa 5*

Ho Chi Minh City The Reverie Saigon 5*

Bij de prijs inbegrepen:

•  Vleigreis naar Hanoi en van Ho Chi Minh City en luchthaven-

belastingen.

• Executive Lounge op Schiphol..

•  Privétransfers en vervoer over land in een comfortabele auto of 

minibus met airco met chauffeur.

• Begeleiding door Engelssprekende gids.

•  Binnenlandse vluchten van Hanoi naar Danang en Hue naar Ho 

Chi Minh City.

• Beschreven excursies inclusief entreegelden.

•  9 overnachtingen op basis van logies/ontbijT: 2 nachten in Ha-

noi in een Premium Kamer, 2 nachten in Hoi An in een Deluxe 

Garden View Suite, 2 nachten in Hue in een Superior Riverview 

Kamer, en 2 nachten in Ho Chi Minh City in een Deluxe Kamer. 

1  overnachting in Halong Bay in een Balcony Suite op basis 

van volpension,

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

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

reisinformatie zie achterin deze brochure.

Ontdek met Silverjet Vietnam en maak kennis met enkele hoogtepunten van dit bijzondere land. 

Bewonder de hoofdstad Hanoi met de Temple of Literature en het mausoleum van Ho Chi Minh, 

de keizerlijke citadel in Hue en het historische centrum van de havenstad Hoi An. De befaamde Cu Chi tunnels en 

het Paleis van de Hereniging in Ho Chi Minh City ontbreken niet op deze reis.
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VIETNAM | Halong Bay

HALONG BAY ORCHID CRUISE

Balcony Suite

De Orchid Cruise vaart  in de Halong Bay, maar de 

route die dit schip neemt is bijzonder. Deze vertrekt 

vanaf Dinh Vu, terwijl de meeste toeristenboten 

vanuit de plaats Halong vertrekken. De Orchid 

Cruise vaart een prachtige, maar bovendien rustiger 

route.

Dag 1: Hanoi - Halong Bay

Na het ontbijt reist u richting Haiphong, een grote 

stad aan de kust. In de haven van Dinh Vu wordt u 

met een drankje verwelkomd door het personeel 

van Orchid Cruise. Aan boord van het stijlvolle schip 

geniet u van een lunch terwijl u richting het Chong-

eiland met een 100 jaar oude Franse vuurtoren 

vaart.  Laat u betoveren door de rustige baai van 

Lan Ha, een weinig bezocht deel van Halong Bay 

met zo’n 400 fascinerende eilanden. U heeft hier de 

mogelijkheid om te kajakken of te zwemmen in het 

kristalheldere water. ’s Avonds gaat het schip voor 

anker en relaxt u op het dek,  geniet van een prima 

diner en bewonderdt de tropische sterrenhemel.

Dag 2: Halong Bay

Rond zonsopgang kunt u meedoen aan een 

traditionele Tai Chi sessie waarna het ontbijt wordt 

geserveerd. Daarna vaart u naar het dorpje Viet Hai 

op het eiland Cab Ba. U fietst hier over smalle paden 

langs rijstvelden door tropisch regenwoud, met altijd 

op de achtergrond de impostante kalksteenbergen 

en eilanden. ’s Middags is er tijd om te kajakken en 

zwemmen in een van de rustige baaien en kunt u 

deelnemen aan een kookles van de chef-kok van 

Orchid Cruise. Maak uw eigen Vietnamese gerecht 

met Halong Bay als decor.

Dag 3: Halong Bay - Hanoi

Als u de smaak te pakken heeft kunt u vanochtend 

wederom deelnemen aan een Tai Chi les. Na het 

ontbijt wordt koers gezet naar het vaste land. 

Onderweg neemt u samen met het personeel deel 

aan een Vietnamese theeceremonie. Dan is het al 

weer tijd om afscheid te nemen. Een privétransfer 

brengt u terug naar uw hotel in Hanoi.

Faciliteiten

De schepen van Orchid Cruise beschikken over 

een groot zonnedek met ligbedden en parasols, 

een restaurant en een Spa. Verder zijn er kajaks 

aan boord waarmee u dicht langs de eilanden kunt 

varen.  

Accommodatie

Alle 18 suites zijn stijlvol ingericht en beschikken 

over airconditioning, flatscreen-tv, sofa, kluisje, 

grote ramen en balkon met zitje. Badkamer met 

ligbad en separate douche.

Suite Balcony (ca. 36 m², max. 3 pers.): comfortabele 

suite met kingbed of 2 eenpersoonsbedden.

Premium Suite Balcony (ca. 36 m², max. 3 pers.): 

als Suite Balcony maar gelegen op een hoger dek.

Family Suite Balcony (ca. 76 m², max. 6 pers.): 

bestaande uit twee Suites Balcony met tussendeur.

Orchid Exclusive Suite (ca. 45 m², max. 3 pers.): 

open plan woon-/slaapkamer met kingbed, minibar, 

badkamer met Jacuzzi en groot balkon met zitje en 

ligbedden.

Halong Bay Orchid Cruise, 3 daags cruise

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

Suite Balcony 593 521 521 464 521

Bij de prijs inbegrepen:

• Privétransfers van Hanoi naar Dinh Vu v.v.

•  Aan boord van Orchid Cruise verzorging op basis van half pen-

sion (excl. dranken).

•  Beschreven excursies en activiteiten incl. eventuele entreegel-

den.

• Begeleiding door Engelssprekende gidsen. 

Vertrek is dagelijks. Neem voor de actuele prijzen, andere kamer-

typen of prijzen voor 1, 3 en meer personen contact op met onze 

verkoopafdeling. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Het prachtige landschap van Halong Bay spreekt tot ieders verbeelding; duizenden groene kalksteen eilanden  

die uit de zee omhoogrijzen, afgelegen baaien met parelwitte stranden en drijvende vissersdorpen.
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AQUA MEKONG RIVER CRUISE

Angkor Wat

Aqua Mekong Cruise

Aqua River Cruise biedt de meest luxe cruises 

over de Mekong Rivier. De ruime suites, culinaire 

keuken en topservice maken het tot een verfijnd 

vijfsterrenhotel op het water. Voorafgaand aan 

de riviercruise verblijft u 2 nachten in Saigon de 

metropool van Zuid-Vietnam. Na afloop zijn er 2 

nachten in Siem Reap opgenomen zodat u de tijd 

heeft om het beroemde Angkor Wat te bezoeken. 

Dag 1-2: Amsterdam - Ho Chi Minh City (Saigon).

U vliegt met KLM met een overstap in Bangkok naar 

Ho Chi Minh City waar u in de loop van de middag 

van dag 2 zult aankomen en per privétransfer naar 

The Reverie wordt gebracht waar u 2 nachten zult 

verblijven (zie pag. 65).

Dag 3: Ho Chi Minh City (Saigon)

Vandaag brengt u een bezoek aan de indruk-

wekkende tunnels van Cu Chi. Dit is een ca. 40 km 

lang ondergronds gangenstelsel van de Vietcong-

soldaten. Verder staan de ‘highlights’ van Saigon 

op het programma. Het voormalige presidentieel 

paleis heet nu het Paleis van de Hereniging en is 

het museum over de hereniging van Noord- en 

Zuid-Vietnam. De architectuur van de Notre Dame 

kathedraal, het hoofdpostkantoor en het stadhuis 

(Hotel de Ville) herinneren aan de Franse koloniale 

tijd.

Dag 4-11: Ho Chi Minh City - Siem Reap

In 8 dagen vaart u over de Mekong Rivier en het 

Tonle Sap meer. We noemen hier enkele highlights 

van de cruise. U vaart door het Bassac-kanaal naar 

Chau Doc, bekend om een grote drijvende markt. 

Bij de Long Son Pagoda ziet u boeddhistische 

monniken bezig met hun eeuwenoude rituelen. 

Relax bij het zwembad terwijl de Aqua Mekong 

Cambodja binnenvaart. Bij Koh Oknha Tey fietst 

u over de oever van de Mekong langs tempels en 

rieten huizen op houten palen. Een hele dag staat 

in het teken van Phnom Penh, de hoofdstad van 

Cambodja: het Koninklijk Paleis, Silver Pagoda en 

het Nationaal Museum met de grootste collectie 

Khmer-kunst ter wereld. Indien gewenst kunt u ook 

het Genocide en Killing Fields museum bezoeken. 

Via de Tonle Sap rivier vaart u het grote Tonle Sap 

meer op. Dit immense meer staat sinds 1997 op de 

Unesco Werelderfgoedlijst. Per kleine skiff vaart u 

door het Prek Toak Core Vogelreservaat, een van 

de grootste zoetwatergebieden van Azië. Op dag 

11 arriveert u in de middag in Siem Reap. Een 

privétransfer brengt u naar het Park Hyatt waar u 2 

nachten zult verblijven.

Dag 12: Siem Reap - Angkor Wat

’s Ochtends bezoekt u de oude hoofdstad van het 

Khmerrijk, Angkor Thom, de door de jungle nog 

steeds overwoekerde tempel van Ta Prohm, het 

kloostercomplex Preah Khan en de Bayon met 

het indrukwekkende olifantenterras. Aan het 

einde van de middag wacht het wereldberoemde 

tempelcomplex van Angkor Wat op u. Bij 

zonsondergang is dit immense bouwwerk nog 

indrukwekkender.

Dag 13: Siem Reap - Amsterdam

Uw transfer brengt u vroeg in de ochtend naar de 

luchthaven van Siem Reap vanwaar u met  overstap 

in Bangkok met KLM weer terug naar Nederland 

vlieg en dezelfde avond arriveert in Amsterdam.

Aqua Mekong River Cruise, 13 daagse cruisevakantie.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

In een Design Suite 2e dek 11.447 11.422 11.261 8434 11.288

Hotels

Ho Chi Minh City The Reverie Saigon 5*

Siem Reap Park Hyatt 5*

Bij de prijs inbegrepen:

•  Vleigreis naar Ho Chi Minh City en van Siem Reap en luchtha-

venbelastingen.

•  Privétransfers en vervoer over land in een comfortabele auto of 

minibus met airco met chauffeur.

• Begeleiding door Engelssprekende gids.

•  Aqua Mekong Cruise op basis van all-inclusive (alle maaltijden, 

non-alcoholische dranken en selectie wijnen en bier, alle excur-

sies, laundry service en gebruik van mountainbikes.

Beleef Vietnam en Cambodja vanaf het water met deze boeiende rivier cruise van Saigon naar Siem Reap. 

Vaar langs kleine visserdorpjes, groene rijstvelden en oude ruïnes.

Saigon - Siem Reap | VIETNAM & CAMBODJA
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SOFITEL LEGEND METROPOLE
CITY | HERITAGE | WELLNESS

MÖVENPICK HANOI

CITY

       DELUXE

   Grand Luxury Kamer

Deluxe Kamer

Het koloniale Sofitel Legend Metropole Hanoi combineert Europese chic en Vietnamese charme 

met moderne luxe en comfort. Deze ‘grande dame’ uit 1901 is gelegen in de Franse wijk en 

straalt Franse koloniale grandeur en tijdloze elegantie uit. Vele royals en beroemdheden zijn u 

voorgegaan bij een bezoek aan deze parel.

FACILITEITEN
Het hotel heeft een grote binnentuin met zwembad omringd door zonneterras met ligbedden 

en parasols. In Le Spa du Metropole kunt u heerlijk ontspannen na een bezoek aan de 

bezienswaardigheden van Hanoi. Voorts zijn er een fitnesscenter, hamam en sauna. Le Beaulieu 

is een Frans restaurant geopend voor ontbijt, lunch en diner. In de binnentuin ligt Spices Garden, 

een restaurant voor Vietnamese specialiteiten. 

ACCOMMODATIE
De 364 kamers liggen verdeeld over de originele Metropole-vleugel en de neo-klassieke Opera-

vleugel en zijn alle voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar en kluisje.

Premium Kamer (ca. 32 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer gelegen in de Opera-vleugel, met 

queenbed en uitzicht op de binnentuin.

Grand Luxury Kamer (ca. 37 m², max. 3 pers.): ruime kamer gelegen in de Metropole-vleugel met 

queenbed en sofa.

 

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

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Premium Kamer 1798 1813 1813 1726 1837

Grand Luxury Kamer 1942 1954 1954 1891 2017

Het moderne Mövenpick Hanoi is een toegankelijk hotel dat centraal gelegen is op nog geen 

5 minuten lopen van de oude Franse wijk. Een prima uitvalsbasis voor een bezoek aan de 

belangrijkste bezienswaardigheden van Hanoi. 

FACILITEITEN
Entree met receptie en lobby-lounge. Verder is er een Spa en een modern fitnesscenter. 

Mangosteen is het ‘all day dining’ restaurant met Vietnamese en internationale specialiteiten. 

Lounge 83 serveert koffie, thee, gebak en andere dranken.

ACCOMMODATIE
Alle 154 kamers hebben een hedendaagse inrichting en zijn voorzien van airconditioning, 

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

Superior Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers): kamer met schrijftafel en stadszicht.

Deluxe Kamer (ca. 35 m², max. 3 pers.): hoger gelegen ruime kamer met schrijftafel en stadszicht.

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

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Superior Kamer 1402 1369 1410 1376 1410

Deluxe Kamer 1450 1417 1461 1427 1461

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 20/12/18, van 01/01/19 t/m 25/01/19, van 13/02/19 t/m 30/04/19 

en van 01/10/19 t/m 21/12/19  indien 45 dagen voor aankomst geboekt en  15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 

10% bij verblijf van 26/01/19 t/m 12/02/19, van 01/05/19 t/m 30/09/19 indien 30 dagen voor aankomst geboekt en 15% 

indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

VIETNAM | Hanoi

https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/hanoi/sofitel-legend-metropole-hanoi
https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/hanoi/movenpick-hotel-hanoi
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HOTEL DES ARTS SAIGON
CITY | BOUTIQUE

THE REVERIE SAIGON

CITY 

     

     Deluxe Kamer

Deluxe Kamer

Dit nieuwe boutique hotel doet zijn naam zeker eer aan. In de lobby, restaurants maar ook in de 

kamers en suites vindt u veel prachtige kunstvoorwerpen. De warme ambiance, het vriendelijke 

personeel en de gunstige ligging ten opzichte van de bezienswaardigheden van Ho Chi Minh City 

maken het een zeer gewild hotel.

FACILITEITEN
Op het dakterras is een zwembad met zonneterras en uitzicht over de stad. Naast het zwembad 

vindt u de populaire Social Club Roof Bar. Het Saigon Kitchen restaurant is de gehele dag geopend 

voor Vietnamese en internationale specialiteiten. Het Social Club Restaurant serveert westerse 

gerechten voor diner.

ACCOMMODATIE
De 168 kamers zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar en kluisje.

Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met stadszicht.

Sky Executive Deluxe Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): als Deluxe Kamer maar gelegen op de 

18-22 verdieping en met toegang tot de Executive Sky Lounge.

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

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer 1329 1329 1318 1313 1343

Sky Executive Deluxe Kamer 1448 1448 1434 1429 1459

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/10/18 t/m 20/12/18, 01/01/19 t/m 25/01/19, 13/02/19 t/m 30/04/19 en 

01/10/19 t/m 21/12/19  indien 45 dagen voor aankomst geboekt en  15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 10% 

bij verblijf van 26/01/19 t/m 12/02/19,  01/05/19 t/m 30/09/19 indien 30 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 45 

dagen voor aankomst geboekt.

The Reverie Saigon is gelegen in het 39 verdiepingen hoge Times Square gebouw dicht bij de 

Saigon-rivier en het uitgaansgebied van Dong Khoi en Nguyen Hue. Karakteristiek aan The 

Reverie is het Italiaanse interieur en de panoramische uitzichten over de stad.

FACILITEITEN
Imposante lobby met lounge. Op de 9e etage bevindt zich een groot zwembad met kinderbad, 

jacuzzi en zonneterras, luxe Spa met schoonheidssalon, sauna en hamam. Tevens een moderne 

fitness. Er zijn meerdere restaurants waaronder het Café Cardinal (all day dining) en het 

gourmetrestaurant Romeo & Juliet.

ACCOMMODATIE
De 286 kamers en suites heb een warme Italiaanse inrichting en zijn voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv  en minibar. Luxe badkamer met ligbad en separate douche.

Deluxe Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): fraai ingerichte kamer met sofa, schrijftafel en uitzicht 

op de stad en de rivier.

Panorama Deluxe Kamer (ca. 53 m², max. 3 pers.): ruime kamer gelegen vanaf de 27e verdieping 

met panoramisch uizicht op de stad en de rivier.

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

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer 1657 1508 1477 1467 16689

Panorama Deluxe Kamer 1777 1604 1600 1592 1783

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 06/01/19 t/m 17/02/19 indien 60 dagen voor aankomst geboekt..

Ho Chi Minh City | VIETNAM

https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/ho-chi-minh-city-saigon/hotels-des-arts-saigon
https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/ho-chi-minh-city-saigon/the-reverie-saigon
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VIETNAM | Danang | Lang Co

BANYAN TREE LANG CO
GOLF | HIDEAWAY | WELLNESS

       

 Lagoon Pool Villa

Verken de schoonheid en charme van de baai van Lang Co in centraal Vietnam. 

Banyan Tree Lang Co is een resort gelegen aan een langgerekt zandstrand en 

omringd door groene heuvels. Het resort bestaat uit vrijstaande villa’s met 

privézwembad en tropische tuin. De stijlvolle villa’s bieden veel privacy en doen 

denken aan het Vietnam van weleer. De 18-holes golfbaan die bij het resort 

ligt behoort tot de beste van Vietnam en ook de Spa heeft al diverse prijzen 

gewonnen. Zowel de oude citadel van Hue als het historisch centrum van Hoi An 

liggen op ruim een uur rijden. De luchthaven van Danang ligt op ca. 60 minuten 

rijden.

FACILITEITEN
Vanuit de lobby, die iets hoger gelegen is, heeft u een prachtig uitzicht over 

de zee. Voor de lobby vindt u het zwembad met zonneterras en ligbedden. De 

kidsclub organiseert diverse activiteiten voor de jonge gasten. Bij het strand 

worden watersporten aangeboden zoals windsurfen, kajakken, jetski’s en 

stand-up paddle. Ook staan er bij elke villa fietsen tot uw beschikking waarmee 

u het resort en de omgeving kunt verkennen. Er is een yogapaviljoen en een 

fitnesscenter met moderne apparatuur. Naast het resort ligt de 18-holes 

Languna Lang Co golfbaan, die ontworpen is door de welbekende Nick Faldo. 

Er zijn ook indooractiviteiten zoals een Vietnamese kookworkshop of maak uw 

eigen Vietnamese lantaarn. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het 

resort heeft meerdere restaurants en bars. Voor een traditionele Vietnamese 

beleving kunt u terecht bij The Water Court. Dit restaurant serveert ontbijt en 

diner. Op een heuvel ligt het Thaise restaurant Saffron. Hier dineert u met een 

weids uitzicht over de zee. Voor cocktails en snacks bent u bij Thu Quan aan het 

juiste adres. Wilt u genieten van een heerlijke mediterrane lunch aan het strand, 

dan kunt u naar Azura. Gasten van de Banyan Tree kunnen ook gebruik maken 

van de restaurants in het naastgelegen Angsana Lang Co. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 49 poolvilla’s zijn ingericht in Vietnamese stijl en beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, espresso-apparaat en kluisje. Ruime 

badkamer met ligbad en separate douche.

Lagoon Pool Villa (ca. 131 m², max. 3 pers.): ruime vrijstaande villa omringd 

door een tropische tuin en een terras met zitje, loungebank en privézwembad 

van ca. 15 m² en uitzicht over een lagune.

Beach Pool Villa (ca. 124 m², max. 3 pers.): als Lagoon Pool Villa maar gelegen 

nabij het strand. Vanuit de tuin is er directe toegang tot het strand. Door de 

weelderige begroeiing is er privacy maar geen zeezicht.

Hill Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 152 m², max. 3 pers.): woonkamer met zithoek 

en aparte slaapkamer met en suite badkamer, terras met privézwembad van 

ca. 15 m², gelegen tegen een heuvel met panoramisch uitzicht op de omgeving 

en de zee.

Hill Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 237 m², max. 6 pers.): ruime villa met 

woonkamer en twee slaapkamers met en suite badkamer, groot terras met 

privézwembad. Gelegen tegen een groene heuvel met panoramisch uitzicht op 

de omgeving en de zee. Ook boekbaar met 3 slaapkamers.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Lagoon Pool Villa 2261 2261 2261 2559 2261

Hill Pool Villa - 1 slaapkamer 2894 2894 2894 3192 2984

Extra: 1 x 3 gangen diner voor 2 personen en 1 x 90 minuten Spa behandeling voor 2 personen bij 

min. 6 nachten verblijf. Niet geldig voor Lagoon Pool Villa.

Gratis nachten: 4=3, 8=6, 12=9 en 16=12 bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/10/19.

Honeymoon: welkomstdrankje en fles wijn. Bij min 3 nachten verblijf in Hill Pool Villa  tevens cand-

lelit diner voor 2 personen bij verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18, van 06/01/19 t/m 01/02/19, van 

11/02/19 t/m 30/06/19 en van 26/08/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 20% indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 45 dagen voor aan-

komst geboekt.

825 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/danang/banyan-tree-lang-co
https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/danang/banyan-tree-lang-co
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Lang Co | Danang | VIETNAM

ANGSANA LANG CO
FAMILY | GOLF | WELLNESS

    

Angsana Spa

Grand Balcony Kamer  

Angsana Lang Co is een modern resort met Vietnamese invloeden dat wordt 

gekenmerkt door rust en natuur. Gelegen direct aan een lang zandstrand 

met op de achtergrond een indrukwekkende bergketen. De kamers en suites 

omarmen het 300 meter lange zwembad dat door het resort meandert. 

De vele faciliteiten maken het Angsana Lang Co een ideaal resort voor een 

ontspannen strandvakantie met het hele gezin. De historische havenstad Hoi 

An en de voormalige keizerlijke hoofdstad Hue liggen op ruim een uur rijden. De 

luchthaven van Danang ligt op ca. 60 minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie lobby met receptie en lounge. Centraal in het resort ligt het 300 meter 

lange zwembad met meerdere zonneterrassen met ligbedden en parasols en 

een kinderbad. Aan het strand is een Beach Club waar het overdag heerlijk 

toeven is. De Kids Club heeft een uitgebreid activiteitenprogramma en speeltuin. 

Kom geheel tot rust in de Angsana Spa met een grote selectie aan westerse en 

oosterse lichaamsbehandelingen en massages. Voorts zijn er een fitnesscenter 

met moderne apparatuur, 2 tennisbanen en de 18-holes Laguna Lang Co golfbaan. 

Het watersportcenter bij het strand biedt een scala aan gemotoriseerde en non-

gemotoriseerde watersporten. Een uitgebreid ontbijtbuffet vindt u dagelijks 

in het Market Place restaurant. Het Moomba restaurant in de Beach Club 

serveert de beste Vietnamese gerechten voor lunch en diner. De Rice Bowl is 

een Aziatisch specialiteitenrestaurant met een grote keus aan gerechten uit de 

omringende landen. De Rooftop Bar biedt de perfecte setting voor een tropische 

cocktail bij zonsondergang. Gasten van Angsana kunnen gebruik maken van de 

restaurants in het naastgelegen Banyan Tree. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 223 kamers en suites hebben een hedendaagse inrichting en zijn voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met ligbad en separate douche.

Grand Balcony Kamer (ca. 52 m², max. 3 pers.): comfortabel ingerichte kamer 

met kingbed of 2 eenpersoonsbedden. Het balkon geeft uitzicht op de tuinen en 

het achterliggende groene heuvellandschap.

Junior Pool Suite (ca. 53 m², max. 3 pers.): slaapkamer met en suite badkamer, 

aparte woonkamer met zithoek en groot balkon met plungepool en zeezicht.

Courtyard Suite - 1 slaapkamer (ca. 95 m², max. 3 pers.): ruime suite op de 

begane grond met woonkamer, aparte slaapkamer, zonneterras met ligbedden, 

privézwembad en tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Beachfront Suite - 1 slaapkamer (ca. 90m², max. 2 pers.): ruime suite op de 

begane grond met woonkamer, aparte slaapkamer, zonneterras met ligbedden 

en privézwembad. Dichtbij het strand gelegen en met zeezicht.

Courtyard Suite - 2 slaapkamers (ca. 159 m², max. 6 pers.): suite met 2 

slaapkamers met en suite badkamer, woonkamer met eettafel en zithoek, groot 

terras, privézwembad van ca. 18 m² en tuinzicht. Ook boekbaar als Beachfront 

Pool Suite - 2 slaapkamers dichtbij het strand gelegen en met zeezicht.

Sky Pool Loft - 2 slaapkamers (ca. 179 m², max. 6 pers.): suite van 3 woonlagen 

met 2 slaapkamers, ruime woonkamer en dakterras met loungebanken en 

plungepool.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Grand Balcony Kamer 1438 1438 1438 1586 1438

Beachfront Suite - 1 slaapkamer 1617 1617 1617 1764 1617

Extra: 1 x 3 gangen diner voor 2 personen en 1 x 90 minuten Spa behandeling voor 2 personen bij 

min. 6 nachten verblijf. Niet geldig voor Garden balcony kamer

Gratis nachten: 4=3, 8=6, 12=9 en 16=12 bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/10/19.

Honeymoon: welkomstdrankje en fles wijn. Bij min 3 nachten verblijf in Courtyard Suite (1 bedroom), 

Seaview Suite (1 bedroom) en Beachfront Suite (1 bedroom) tevens candlelit diner voor 2 personen 

bij verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18, van 06/01/19 t/m 01/02/19, van 11/02/19 t/m 30/06/19 en 

van 26/08/19 t/m 31/10/19 .

Vroegboekkorting: 20% indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 45 dagen voor aan-

komst geboekt.

931 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/danang/angsana-lang-co
https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/danang/angsana-lang-co


68 - SILVERJET VAKANTIES

VIETNAM | Danang  | Son Tra Peninsula

INTERCONTINENTAL DANANG SUN PENINSULA
ACTIVE | WELLNESS 

       

 Son Tra Terras Suite

Het InterContinental Danang Sun Peninsula is een schoonheid: het levendige 

natuurlijke decor van zee, jungle en bergen, in combinatie met het ontwerp van de 

gerenommeerde architect Bill Bensley. Wanneer u arriveert waant u zich in een 

Vietnamees paleis gelegen in de glooiende heuvels van het groene schiereiland 

Son Tra en met panoramische uitzichten op het lange privéstrand. Geniet van 

culinaire hoogstandjes in La Maison 1888 of ontspan in de bekroonde HARNN 

Heritage Spa. InterContinental Danang Sun Peninsula is een elegant resort waar 

u tot rust komt in een natuurlijke omgeving. De historische havenplaats Hoi An 

ligt op ca. 60 minuten en de luchthaven van Danang op ca. 40 minuten rijden.

 

FACILITEITEN
Bij het strand vindt u een fraai zwembad met kinderbad omringd door een 

zonneterras met ligbedden en parasols. De Long Pool is een rustig gelegen 

adults-only zwembad dat ook bij strand is gelegen. Voor de jonge gasten 

organiseert de Planet Trekkers Kids Club leuke activiteiten. Het watersportcenter 

biedt meerdere watersporten zoals kajakken, windsurfen en paddleboarden. 

Verder is er een modern fitnesscenter, tennisbanen, voetbalveld en u kunt de 

omgeving verkennen te voet of per mountainbike. De HARNN Heritage Spa is 

zeer fraai gelegen in een lagune en heeft een uitgebreid aanbod aan massages 

en lichaamsbehandelingen. Citron serveert een internationaal ontbijtbuffet en 

Vietnamese specialiteiten voor lunch en diner. Voor een high tea kunt u hier ook 

terecht. Ga terug in de tijd in Le Maison 1888, het Franse specialiteitenrestaurant 

met gourmetgerechten. Barefoot bij het strand serveert Italiaanse en lokale 

gerechten voor lunch en diner. Voor tropische cocktails en verfrissende dranken 

is er de Long Bar aan het strand. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 200 kamers, suites en villa’s hebben een klassieke uitstraling met 

Vietnamese accenten en beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met ligbad en separate douche. 

Balkon of terras.

Resort Classic Kamer (ca. 70 m², max. 3 pers.): ruime kamer met zitje en groot 

balkon met loungebank en zeezicht. 

Son Tra Kamer (ca. 70 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer op het hoogste 

niveau van het resort gelegen. Met balkon en zeezicht.

Resort Classic Terras Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): open plan woon-/

slaapkamer met groot terras en zeezicht.

Son Tra Terras Suite (ca. 80 m², max. 3 pers.): hoger gelegen, open plan woon-/

slaapkamer met groot terras en zeezicht.

Club InterContinental Kamer (ca. 70 m², 3 pers.): als Resort Classic Kamer maar 

met gebruik van de faciliteiten van de Club InterContinental Lounge.

Club Peninsula Suite (ca. 130 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer, 

groot terras met eettafel, loungebank en ligbedden, weids uizicht op zee. .

Heavenly Penthouse - 1 slaapkamer (ca. 170 m², max. 3 pers.): slaapkamer, 

aparte woonkamer, groot terras met loungebanken en privézwembad. Gelegen 

op het hoogste niveau van het resort.

Spa Lagoon Retreat Villa - 1 slaapkamer (ca. 260 m², max. 3 pers.): villa 

gelegen aan de lagune bij de Spa met spabehandelkamer, stoombad, sauna, 

buitendouche en jacuzzi. 

Seaside Villa on the Rocks - 1 slaapkamer (ca. 145 m², max. 3 pers.): vrijstaande 

villa met slaapkamer, woonkamer en groot terras met privézwembad. Gelegen 

op de rotsen bij de zee. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Seaside Villa by the Beach - 1 slaapkamer (ca. 145 m², max. 3 pers.): als Seaside 

Villa on the Rocks maar gelegen aan het strand.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Resort Classic Kamer 2486 2696 2696 2930 2900

Resort Classis Terras Suite 2900 3104 3099 3344 3314

Gratis nachten: 4=3, 8=6 en 12=9 bij verblijf van 01/11/18 t/m 310/10/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/01/19, van 11/02/19 t/m 27/04/19, van 

03/05/19 t/m 30/09/19 en van 09/10/19 t/m 31/10/19.

3.305 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/danang/intercontinental-danang-sun-peninsula-resort
https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/danang/intercontinental-danang-sun-peninsula-resort


69 - SILVERJET VAKANTIES

Danang | VIETNAM

FUSION MAIA DANANG
WELLNESS

    

Pool Villa 

Voor echte Spa- en Wellnessliefhebbers is Fusion Maia Danang ‘the place to be’. 

Dit villaresort dat gelegen is aan het witte zandstrand van My Khe biedt namelijk 

een ‘all-Spa-inclusive’ concept waarbij alle spabehandelingen inbegrepen zijn. 

Fusion Maia Danang combineert gezond leven met luxe en comfort en is meer 

dan een resort - het is een manier van leven. Alle villa’s beschikken over een 

privézwembad en bieden veel privacy. Het historische centrum van Hoi An ligt 

op ca. 30 minuten en de luchthaven van Danang op ca. 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie lobby met receptie en loungebar. Grote infinitypool bij het strand omringd 

door zonneterras met ligbedden en parasols. Langs het strand staan luxe 

cabana’s. De grote Maia Spa ligt beschut in de tropische tuinen en beschikt 

over 22 behandelkamers, 2 schoonheidssalons, sauna’s, stoombaden en een 

Spaboetiek. Alle spabehandelingen zijn inbegrepen volgens het ‘all-Spa-

inclusive concept. Per dag kunt u twee spabehandelingen boeken. (Indien het 

schema van de therapeuten ruimte biedt kunt u meer behandelingen per dag 

ondergaan.) Verder zijn er een fitnessruimte met moderne apparatuur en een 

yogapaviljoen. Naast yoga worden er meditatie- en tai chi-lessen gegeven. Een 

shuttlebus brengt u gratis naar en van het centrum van Hoi An. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Five-Dining Room is geopend voor 

ontbijt en diner en met internationale en Vietnamese gerechten. Het all day 

dining restaurant Fresh is gelegen bij het zwembad en het strand. Naast ontbijt 

kunt u hier terecht voor salades, pizza’s, pastas en verse vis. De Fresh Pool Bar 

serveert cocktails en andere dranken. Tonic is een Vietnamese tapas lounge 

die tot laat in de avond is geopend. In het oude centrum van Hoi An beschikt 

het resort over een eigen restauranT: Fusion Café Hoi An. Ideaal om tijdens een 

wandeling door deze historische havenstad aan te doen voor koffie met gebak 

of een lunch. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 86 villa’s zijn fraai gelegen in de tropische tuinen, hebben een moderne 

inrichting en beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, Bose hifi, iPod-

dockingstation, espresso-apparaat, theezetfaciliteiten en minibar. Ruime 

badkamer met ligbad en separate douche.

Pool Villa (ca. 88 m², max. 3 pers.): slaapkamer met en suite badkamer, aparte 

woonkamer met zithoek, groot terras met tuin, ligbedden en privézwembad van 

ca. 13 m². 

Spa Villa - 2 slaapkamers (ca. 200 m², max. 6 pers.): slaapkamer met kingbed 

en badkamer met jacuzzi, tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, ruime 

indoor en outdoor living, terras met tuin, ligbedden en privézwembad van ca. 

13 m².

Grand Beach Villa - 3 slaapkamers (ca. 333 m², max. 9 pers.): vrijstaande villa 

gelegen aan het strand, met drie slaapkamers, grote woonkamer met eettafel 

en zithoek, outdoor living, tuin, terras met ligbedden en privézwembad van ca. 

70 m². Zeezicht.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Pool Villa 2367 2367 2367 2397 2367

Spa Villa -2 slaapkamers 3657 3657 3657 3687 3657

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/11/18 t/m 24/12/18, van 06/01/19 t/m 04/02/19, van 

11/02/19 t/m 18/04/19, van 22/04/19 t/m 26/04/19, 06/05/19 t/m 30/08/19 en van 02/09/19 t/m 

31/10/19.

Vroegboekkorting: 5% bij verblijf van 01/11/18 t/m 24/12/18, van 06/01/19 t/m 04/02/19, van 

11/02/19 t/m 18/04/19, van 22/04/19 t/m 26/04/19, 06/05/19 t/m 30/08/19 en van 02/09/19 t/m 

31/10/19 indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 90 dagen voor aankomst geboekt.

2.129 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/132540/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/132540/


70 - SILVERJET VAKANTIES

VIETNAM | Hoi An

FOUR SEASONS RESORT THE NAM HAI
CULINAIR | DESIGN | WELNESS

       DELUXE

Villa - 1 slaapkamer Pool Villa - 2 slaapkamers

Four Seasons Resort The Nam Hai is een adembenemend resort gelegen aan een 

sereen wit kilometers lang zandstrand en bestaande uit louter ruime villa’s. De 

architectuur en het design zijn geïnspireerd door de elementen van de Chinese 

Feng Shui filosofie waarin water en wind een belangrijke rol spelen. Het uitzicht 

over de Zuid-Chinese Zee en de nabijgelegen Cham-eilanden is bijzonder fraai. 

U vindt hier alle service en comfort die u kunt verwachten van een resort uit de 

prestigieuze Four Seasons-keten. Op ca. 10 minuten rijden ligt het historische 

stadje Hoi An, dat vanwege de vele culturele rijkdommen en de bijzondere 17e- 

en 18e-eeuwse architectuur is toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van de 

UNESCO. De luchthaven van Danang ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Open entree met receptie en lounge, boetiek met fraaie kunstvoorwerpen 

en bibliotheek. Bij het strand liggen 3 infinitypools (waarvan 2 ‘adults only’ 

pools), zonneterrassen met ligbedden en parasols. Op het zandstrand staan 

ligbedden, parasols en er is beachservice. Verder een kidsclub met speeltuin 

en activiteitenprogramma. In de Cooking Academy kunt u de kunst van de 

Vietnamese keuken leren van de ervaren chefs van The Nam Hai. Voorts zijn er 

een fitnesscenter met moderne (cardio-) apparatuur, 4 tennisbanen, basketbal- 

en badmintonveld. Op nog geen 15 minuten vindt u twee 18 holes golfbanen. 

De ruime, rondom een fraaie lotusvijver gelegen Spa The Nam Hai is zeer 

goed geoutilleerd. De paviljoens bieden u optimale privacy terwijl u geniet van 

een ontspannende massage of schoonheidsbehandeling. Café Nam Hai is een 

modern ingericht restaurant met internationale en Vietnamese specialiteiten 

voor ontbijt en diner. Het restaurant Lá Sen is gelegen bij het strand en is 

geopend voor lunch en diner met op het menu lokale en westerse favorieten 

als loempia’s, gegrilde vis, salades en hamburgers. De trendy Beach Bar op het 

strand voor cocktails, verfrissende drankjes en snacks gedurende de gehele 

dag. The Bar is een loungebar voor een goed glas whisky, lychee martini of een 

Vietnamese koffie. 24-uurs roomservice en ‘in-villa dining’.

ACCOMMODATIE
De 100 villa’s zijn gelegen in de 35 hectare grote tuinen, bieden veel privacy 

en zijn bijzonder luxueus en met Vietnamees designmeubilair ingericht. Ze 

beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, Bose-hifisysteeem, espresso-

apparaat, theezetfaciliteiten, minibar en kluisje.  Badkamer met ligbad, douche 

en buitendouche. Terras met loungebank en zitje. 

Villa - 1 slaapkamer (ca. 80 m², max. 3 pers.): split level woon-/slaapkamer met 

kingbed, sofabank, terras met zitje en tuinzicht.  Ook boekbaar met zeezicht.

Beachfront Villa - 1 slaapkamer (ca. 80 m², max. 3 pers.): gelegen bij het strand 

met split level woon-/slaapkamer met kingbed, sofabank, terras met zitje en 

zeezicht.

Family Villa (ca. 104 m², max. 4 pers.): als Villa-1 slaapkamer maar met extra 

kamer ingericht voor de kinderen met sofabed en eigen badkamer. Tuinzicht.

Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 250 m², max. 3 pers.): villa met entree, grote tuin 

met lotusvijver, apart slaappaviljoen en woonpaviljoen met diverse terrassen, 

privézwembad van ca. 30 m² en tuinzicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Pool Villa Zeezicht - 3 slaapkamers (ca. 520 m², max. 9 pers.): villa met entree, 

grote tuin met lotusvijver, 3 aparte slaappaviljoens en woonpaviljoen met 

diverse terrassen, privézwembad van ca. 30 m² en zeezicht. Ook boekbaar met 

4 en 5 slaapkamers.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Villa - 1 slaapkamer 2681 3287 2479 2499 2226

Familie Villa 3717 4517 3305 3335 2963

Pool Villa - 1 slaapkamer 3837 4685 3420 3443 3063

Gratis nachten: 4=3, 6=4. 9=6, 12=8 en 15=10 bij verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18 en 4=3, 8=6, 

12=9, 16=12 bij verblijf van 01/01/19 t/m 31/03/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 07/01/19 t/m 31/03/19, van 02/05/19 t/m 30/06/19 en van 

01/09/19 t/m 22/12/19 indien 60 dagen voor aankomst geboekt  en bij verblijf van 01/04/19 t/m 

14/04/19 en van 01/07/19 t/m 31/08/19 indien 90 dagen voor aankomst geboekt.

1.917 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/danang/four-seasons-resort-the-nam-hai
https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/danang/four-seasons-resort-the-nam-hai


71 - SILVERJET VAKANTIES

Ninh Van Bay | Nha Trang | VIETNAM

SIX SENSES NINH VAN BAY
BOUTIQUE | HIDEAWAY | WELLNESS

    

Hill Top Pool Villa

Altijd al eens het echte Robinson Crusoe-gevoel willen ervaren? In Six Senses 

Hideaway Ninh Van Bay kan het!  Het is zeer idyllisch gelegen tegen een 

begroeide bergflank en aan de Ninh Van-baai, met tropisch witte zandstrand en 

indrukwekkende rotsformaties. Geheel in harmonie met de mooie natuurlijke 

omgeving, liggen hier 59 zeer exclusieve en design ingerichte  villa’s. ‘Back to 

nature’ maar wel met alle hedendaagse comfort en een sublieme service. Een 

behandeling in de befaamde Six Senses Spa is een zeer bijzondere ervaring. Het 

resort ligt zo afgelegen dat het alleen per boot bereikbaar is (ca. 25 minuten). De 

transfertijd naar de luchthaven van Cam Ranh bedraagt ca. 1,5 uur.

FACILITEITEN
Open lounge met bibliotheek, juwelier en een boetiek. Voorts beschikt het resort 

over een algemeen zwembad, terras met ligbedden en parasols, tennisbaan 

en diverse watersportfaciliteiten. Het resort heeft een eigen PADI-duikcenter. 

De omringende heuvels lenen zich prima voor wandeltochten door de natuur. 

Er worden regelmatig activiteiten en excursies georganiseerd, zoals een 

sunsetcruise of Vietnamese kookles. Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar worden 

er in de Sub Club leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. Babysitservice 

mogelijk. Helemaal tot rust komt u in de fraai gelegen Six Senses Spa waar een zeer 

professionele staf u een ruime keuze aan massages en lichaamsbehandelingen 

biedt. Tevens Spa shop, sauna, stoombad, yogapaviljoen en fitnessruimte met 

moderne apparatuur.  Dining by the Bay serveert internationale fusiongerechten 

en lokale favorieten voor ontbijt en diner. Overdag kunt u in Dining by the Pool 

terecht voor snacks en lunch. Het gourmetrestaurant Dining by the Rocks is 

gelegen op de rotsen en biedt adembenemende uitzichten over de baai. Er 

is plaats voor slechts 20 personen dus is het noodzakelijk om te reserveren. 

Drinks by the Beach is een bar bij het strand voor koele dranken en snacks. 

24-uurs butlerservice.

ACCOMMODATIE
Alle 59 villa’s  beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, 

minibar, wijnbar, kluisje, terras met ligbedden en privézwembad. Badkamer met 

inloopkast, ligbad en binnen- en buitendouche. Elke villa heeft ook fietsen ter 

beschikking. I.v.m. de veiligheid zijn kinderen alleen toegestaan in de Beachfront 

Pool Villa en Family Beach Pool Villa.

Hill Top Pool Villa (ca. 158 m², max. 3 volw.): gelegen tegen de heuvel met groot 

terras, plungepool en uitzicht over de zee. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Beachfront Pool Villa (ca. 176 m², max. 3 pers.): bovenverdieping met outdoor 

living, beneden een slaapkamer en badkamer, terras, privézwembad en 

onderbroken zeezicht. Vanaf het terras directe toegang tot het strand.

Family Beach Pool Villa (ca. 207 m², max. 5 pers.): duplex villa met 2 slaapkamers 

en 2 badkamers, woonkamer, tuin met terras, privézwembad en onderbroken 

zeezicht. Vanuit de tuin directe toegang tot het strand.

Water Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 volw.): gelegen aan het water met veel 

privacy. Slaapkamer, outdoor living, zonneterras op de rotsen en privézwembad. 

Bereikbaar via trappen. Zicht op de zonsondergang.

Ook villa’s boekbaar met op de rotsen met 2 of 3 slaapkamers.

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

en naar Cam Ranh (Nha Trang), luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse 

van en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Hill Top Pool Villa 3181 3327 3297 3327 2999

Beach Front Pool Villa 3293 3435 3395 3435 3136

Extra: bij verblijf min. 5 nachten van 01/11/18 t/m 21/12/18 en 07/01/19 t/m 31/10/19, 1 gratis ex-

perience per nacht zoals kookles, high tea, picknick op het strand, waterskilessen of laundry service.

Gratis nachten: 4=3, 7=5 en 10=7 bij verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18 en  07/01/19 t/m 31/10/19.

Honeymoon: gratis upgrade naar half pension bij min. 5 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18, 

en 07/01/19 t/m 31/10/19 en bij min 7 nachten verblijf van 22/12/18 t/m 06/01/19.

Gratis nachten: 4=3, 7=5 en 10=7 bij verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18 en 07/01/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18, 05/05/19 t/m 30/06/19 en 03/09/19 

t/m 31/10/19 indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 07/01/19 t/m 01/02/19, 

13/02/19 t/m 12/04/19, 28/04/19 t/m 04/05/19 en 01/07/19 t/m 02/09/19 indien 60 dagen voor 

aankomst geboekt.

1.214 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/danang/four-seasons-resort-the-nam-hai
https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/danang/four-seasons-resort-the-nam-hai
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VIETNAM | Cam Ranh

THE ANAM
HERITAGE | WELLNESS 

       

 

Villa Zwembadzicht

The Anam is idyllisch gelegen aan een van de mooiste stranden in Vietnam en 

wordt gekenmerkt door architectuur geïnspireerd op het tijdperk dat Vietnam 

deel van het Franse Indochina was. De koloniale daken, kleurige lantaarns, 

decoratieve waterpartijen en mozaïekvloertegels roepen een nostalgische sfeer 

van weleer op. De kamers en villa’s zijn gelegen in een ruime tuin met tropische 

palmen en weidse gazons. Het centrum van Nha Trang ligt op ca. 40 minuten en 

de luchthaven van Cam Ranh op ca. 10 minuten rijden.

FACILITEITEN
Open lobby met receptie en lounge. Verspreid over het resort liggen drie 

zwembaden elk met zonneterras, ligbedden en parasols. Op het strand staan 

ligbedden en parasols en is een watersportcenter waar o.a. kajakken, zeilen 

en surfen wordt aangeboden. Verder is er een tennisbaan. Op ca. 5 minuten 

ligt de 18-holes Cam Ranh Links Golfbaan ontworpen door Greg Norman. Voor 

jonge gasten is er een Kids Club. De fraai gesitueerde Anam Spa beschikt over 

10 behandelkamers. De therapeuten zijn gespecialiseerd in Balinese massages 

en lichaamsbehandelingen. ’s Ochtends en ’s avonds zijn er bij het strand 

yogasessies onder leiding van een yogaleraar. De verzorging is op basis van 

logies/ontbijt. The Indochine, nabij de lobby, is het hoofdrestaurant voor ontbijt 

in buffetvorm, à la carte lunch en themadiner. Indochine Grill is het ‘fine dining’ 

restaurant gespecialiseerd in de klassieke Franse keuken. The Saigon Bar bij 

een van de zwembaden serveert snacks, lichte maaltijden en drankjes. De Beach 

Club aan het strand is de gehele dag geopend voor Vietnamese en Internationale 

gerechten. De Sports Bar bij het watersportcenter is er voor koele dranken en 

snacks. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 213 kamers en villa’s hebben een moderne inrichting met Vietnamese 

accenten. Ze beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, koffie-/

theezetfaciliteiten, minibar en kluisje. Badkamer met ligbad en separate douche. 

Balkon of terras met zitje.

Balcony Kamer Tuinzicht (ca. 55 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met 

schrijftafel, sofa en balkon met zitje en tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Villa Tuinzicht (ca. 50 m², max. 3 pers.): geschakelde villa met woon-/slaapkamer 

en terras met zitje en tuinzicht. 

Villa Zwembadzicht (ca. 50 m², max. 3 pers.): villa gelegen rondom een van de 

zwembaden. Vanaf het terras directe toegang tot het zwembad.

Villa Zeezicht (ca. 50 m², max. 3 pers.): gelegen aan een gazon en met 

onderbroken zeezicht.

Pool Villa Zeezicht (ca. 150 m², max. 3 pers.): villa met aparte woon- en 

slaapkamer, ruim terras met privézwembad van ca. 15 m² en onderbroken 

zeezicht.

Oceanfront Pool Villa (ca. 150 m², max. 3 pers.): villa met aparte woon- en 

slaapkamer, ruim terras met privézwembad van ca. 15 m². Op de eerste rij van 

het strand gelegen en zeezicht.

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

en naar Cam Ranh, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Balcony Kamer Tuinzicht 1646 1729 1699 1729 1699

Balcony Kamer Zeezicht 1736 1830 1799 1830 1799

Extra: 1 x 60 min spa behandeling voor 2 personen bij min 7 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 

31/12/18.

Gratis nachten: 6=5 bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/12/18.

Honeymoon: fruit, cake en beddecoratie bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/12/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/12/19 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

372 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/nha-trang/the-anam
https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/nha-trang/the-anam
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Vinh Hy Bay | Cam Ranh | VIETNAM

AMANOI
BOUTIQUE | HIDEAWAY | WELLNESS 

      DELUXE

Spa House

In een spectaculaire setting, genesteld tussen het Nui Chua nationaal park en de 

Zuid-Chinese Zee is het Amanoi wel een zeer bijzonder resort. Amanoi betekent 

letterlijk vertaald ‘vredige plaats’. Een zeer passende naam voor een resort 

dat zo’n serene ligging heeft tegen de glooiende heuvels in Vinh Hy Bay. De 

vertrouwde stijl van Aman ziet u hier ook terug in de minimalistische inrichting 

van de Pavilions en villa’s met veel hout en lichte kleuren. De grote keuze aan 

luxe villa’s met 1 tot wel 5 slaapkamers maakt het Amanoi geschikt voor grotere 

reisgezelschappen. De luchthaven van Cam Ranh ligt op ca. 90 minuten rijden.

FACILITEITEN
Zeer imposante entree gebouwd als een oosterse tempel met een 

welkomstpaviljoen, foyer, bibliotheek en boetiek met unieke sieraden, lokale 

nijverheidsproducten en kunstwerken. In de Beach Club bevindt zich een 

grote infinitypool, zonneterras met ligbedden en parasols en een restaurant 

voor verfrissende dranken, snacks en lichte maaltijden. Op het strand staan 

ligbedden en parasols en er is beachservice. Tevens worden er diverse 

watersporten aangeboden zoals kajakken en windsurfen en is het mogelijk 

om een bootexcursie te maken. Er zijn tennisbanen en voor kinderen worden 

er dagelijks leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. De Aman Spa 

is gelegen aan de oevers van een vredig meer met lotusbloemen en biedt 

westerse en oosterse lichaamsbehandelingen en massages. Er zijn meerdaagse 

wellnessprogramma’s voor o.a. detox en gewichtsverlies. De fitnessruimte 

beschikt over moderne apparatuur. Verder worden er yoga-, pilates- en 

reikilessen gegeven en zijn er meditatiesessies. The Restaurant gelegen bij 

het welkomstpaviljoen heeft een terras met panoramisch uitzicht over zee en 

serveert klassieke Vietnamese specialiteiten met de nadruk op verse lokaal 

geproduceerde ingrediënten. ’s Middags wordt in The Restaurant een afternoon 

tea geserveerd. Het restaurant in de Beach Club  is de gehele dag geopend voor 

Aziatische en internationale gerechten. Wilt u in uw villa of in een romantische 

setting op het strand dineren dan verzorgd de butler dat uiteraard voor u. 

ACCOMMODATIE
De 34 Pavilions, Villa’s en Residences zijn zo gesitueerd dat ze maximale privacy 

en adembenemend uitzicht bieden. Ze beschikken alle over airconditioning, 

iPod-dockingstation, Bose-hifi,  flatscreen-tv, minibar, Nespresso-apparaat en 

kluisje. Grote badkamer met regendouche, ligbad, apart toilet en inloopkast. 

Mountain Pavilion (ca. 95 m², max. 3 pers.): open living met schrijftafel, sofa, 

en slaapgedeelte met kingbed. Terras met zitje en uitzicht over de heuvels. Ook 

boekbaar als Ocean Pavilion met zeezicht.

Mountain Pool Pavilion (ca. 125 m², max. 3 pers.): open living met schrijftafel, 

sofa, fauteuils en slaapgedeelte met kingbed. Groot terras met zitje, ligbedden, 

privézwembad van ca. 12 m² en uitzicht op het meer of de heuvels. Ook boekbaar 

als Ocean Pool Pavilion met zeezicht.

Amanoi Ocean Pool Villa (ca. 280 m², max. 3 pers.): villa gelegen op de kliffen 

groot terras met n, infinitypool van ca. 20 m² en panoramisch uitzicht op de zee. 

Spa House - 1 slaapkamer (ca. 300 m², max. 3 pers.): villa met eigen spa 

bestaande uit een spabehandelkamer, sauna, stoombad en koude plungepool. 

Groot terras met outdoor living, ligbedden en privézwembad van ca. 30 m². 

Dagelijks is 3 uur spabehandeling inclusief. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Residence - 2 slaapkamers (ca. 500 m², max. 5 pers.): luxe paviljoen met 

woonkamer, outdoor living, terras en zwembad van ca. 50 m², 2 paviljoens elk 

met eigen slaapkamer, badkamer en terras, butler en villapersoneel. Uitzicht op 

heuvels en de zee. Ook boekbaar met 3, 4 en 5 slaapkamers. 

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

en naar Cam Ranh, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Mountain Pavilion 2644 3364 3344 3364 2744

Ocean Pavilion 2844 3564 3544 3564 2944

Extra: 1 x Vietnamees diner voor 2 personen bij min 3 nachten verblijf van 10/10/18 t/m 22/12/18, 

04/01/19 t/m 31/01/19, en 11/02/19 t/m 22/12/19. Bij min 7 nachten tevens 1 x 60 min. massage.

Gratis nachten: 7=6 en 10=8 bij verblijf van 10/10/18 t/m 22/12/18, van 04/01/19 t/m 31/01/19, en 

van 11/02/19 t/m 22/12/19.

172 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/nha-trang/amanoi
https://www.silverjet.nl/nl/vietnam/nha-trang/amanoi
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CAMBODJA | Siem Reap

ANGKOR EXPERIENCE

Ta ProhmAngkor Thom

Angkor Wat

Een vakantie in Vietnam is goed te combineren met een verblijf in Siem 

Reap.  Een bezoek aan Angkor Wat mag dan zeker niet ontbreken. Naast het 

overbekende tempelcomplex zijn er nog veel meer bezienswaardigheden 

in de omgeving in de vorm van antieke Khmer steden, tempels en kloosters. 

Hieronder vindt 3 dagexcursies die u vanuit Siem Reap kunt ondernemen. Deze 

kunt u ter plaatse of voorafgaand aan uw reis bij onze ervaren Luxury Travel 

Consultants reserveren.

ANGKOR THOM & ANGKOR WAT
Bezoek deze ochtend de monumentale pracht van Angkor Thom, de laatste 

hoofdstad van het grote Khmerrijk. U bezoekt het uitgestrekte Olifantenterras, 

het terras van de Lepra Koning en de betoverende Bayon. Dit meesterwerk 

uit de 12e eeuw ligt in het centrum van de voormalige stad Angkor Thom en 

is een archeologisch wonder van symmetrie en grootsheid. De muren van de 

buitengalerij zijn befaamd om de bijzondere bas-reliëfs, maar het bekendst zijn 

de torens met elk 3 of 4 zacht lachende gezichten, meer dan 200 in totaal. 

Na de lunch bezoekt u Angkor Wat, misschien wel het grootste religieuze 

gebouw ter wereld, met een hoeveelheid stenen die gelijk is aan die van de 

Cheops Piramide in Egypte. In tegenstelling tot alle andere Khmertempels 

is Angkor Wat naar het westen gericht en geïnspireerd door het Hindoeïsme 

van de 12e eeuw. De symmetrische torens van Angkor Wat vindt u terug op 

de Cambodjaanse vlag. De bouw van Angkor Wat nam naar schatting 30 jaar 

in beslag. Er wordt algemeen aangenomen dat het een begrafenistempel voor 

de koning is geweest. Het is continu bewoond gebleven door boeddhistische 

monniken en daardoor goed bewaard gebleven. 

Prive-excursie: €102,- p.p.

TA PHROHM, PREAH KHAN, BANTEY SREI & 
BANTEY SAMRE
De Ta Prohm tempel, gebouwd in de 12e eeuw, is grotendeels in zijn natuurlijke 

staat gebleven sinds de ‘herontdekking’ door Franse ontdekkingsreizigers. 

Omringd door jungle, is het labyrint van stenen gangen overwoekerd met de 

wortels en takken van massieve banyan bomen, die de steen omhullen als 

tentakels. Verder bezoekt u het Preah Khan kloostercomplex, van ruim 56 

hectare, gebouwd door de Khmerkoning Jayavarman VII. 

Vanmiddag bezoekt u de vrouwencitadel Banteay Srei, een kleine, betoverende 

tempel, die een van de juwelen is in het gebied rondom Angkor Wat. Gebouwd 

van rood zandsteen in de 10e eeuw en opgedragen aan de hindoegod Shiva, 

zijn de gebeeldhouwde mannelijke en vrouwelijke figuren in de nissen prachtig 

uitgevoerd in zowel stijl als proportie. Verder naar Banteay Samre, gebouwd in 

de vroege 12e eeuw, een hindoetempel in de Angkor Wat-stijl, die is vernoemd 

naar de Samré, een oud volk van Indochina.

Prive-excursie: €116,- p.p.

PREAH VIHEAR TEMPEL
Vroeg in de ochtend haalt uw gids u op bij het hotel voor een lange rit naar 

Prasat Preah Vihear (Preah Vihear-Tempel) die op een berg tegen de grens met 

Thailand ligt. De bouw van Preah Vihear werd voltooid door koning Surayavarman 

II aan het begin van de 12e eeuw, dezelfde koning die verantwoordelijk was voor 

Angkor Wat, Beng Mealea en Wat Phu in het zuiden van Laos. In tegenstelling 

tot de meeste Angkor-tempels werd het in gebruik genomen, ondersteund en 

aangepast door opeenvolgende Khmerkoningen, waardoor het een bijzondere 

reeks stijlen kreeg. De ligging op het Dangrek-gebergte direct aan de grens 

tussen Cambodja en Thailand voegt nog een laag van recente geschiedenis toe, 

aangezien de site sinds 1962 door beide naties werd betwist met verschillende 

schermutselingen en zelfs een invasie door het Thaise leger door de jaren heen, 

met aan beide zijden militaire aanwezigheid . Een laatste uitspraak van het 

Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft opnieuw bevestigd dat de tempel 

inderdaad Cambodjaans is. 

Op de terugweg  naar Siem Reap stopt u in het grensstadje Anglong Veng, een 

voormalige bolwerk van de Khmer Rouge en een laatste schuilplaats voor veel 

vooraanstaande figuren uit de Rode Khmer in de jaren tachtig. Pol Pot, Ta Mok 

en Khiev Samphan hadden hier allemaal huizen en het is mogelijk om Ta Mok’s 

House te bezoeken, evenals Pol Pot’s Crematorium. Tegenwoordig is  Anglong 

Veng  een moderne Cambodjaanse handelsstad met drukke markten.

Prive-excursie: €185,- p.p.
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RAFFLES GRAND HOTEL D’ANGKOR
CITY | HERITAGE

PARK HYATT SIEM REAP

CITY

    

     State Kamer

Park View Kamer

Raffles Grand Hotel d’ Angkor gelegen op nog geen kilometer van het centrum van Siem Reap is 

het oudste en beroemdste hotel van deze stad. Het straalt de grandeur en rust uit van vervlogen 

dagen. De sierlijk aangelegde tuinen met palmbomen en groot zwembad maken dit laagbouw 

hotel tot een juweel.

FACILITEITEN
Sfeervolle lounge met elke avond pianist, souvenirwinkels en boetiek. Groot zwembad met 

zonneterras en parasols, kinderbad en 2 tennisbanen. Raffles Amrita Spa met sauna, jacuzzi en 

fitnessruimte. Café d’Angkor: internationale gerechten voor ontbijt, lunch en diner. Le Grand: fine 

dining restaurant.

ACCOMMODATIE
Alle 131 kamers en suites zijn voorzien van alle gemakken en comfort zoals airconditioning, 

plafondventilator, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje en wifi. Luxe marmeren 

badkamer met ligbad en aparte douche.

State Kamer (ca. 32 m², max. 2 pers.): kamer met kingbed, schrijftafel en zitje.

Cabana Suite (ca. 70 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met terras.

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

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

Kamertype nov feb apr jul okt

State Kamer 1309 1309 1150 1165 1150

Cabana Suite 1399 1399 1231 1246 1231

Extra:  1 x 3 gangen diner in Cafe d’Angkor restaurant voor 2 personen bij min 3 nachten verblijf van 01/04/19 t/m 

31/10/19.

Het toonaangevende Park Hyatt Siem Reap met zijn mooi aangelegde tuinen is een gracieuze 

oase in het hart van de stad. Het is gelegen in het art deco gebouw van het voormalige Hotel de la 

Paix, decennia lang een beroemd landmark van Siem Reap. 

FACILITEITEN
In de tuinen liggen 2 zwembaden met diverse zonneterrassen. Voorts is er een Spa en fitnesscenter. 

The Dining Room is een elegant restaurant voor Franse en Cambodjaanse specialiteiten. The 

Living Room is een retro loungebar voor afternoon tea en cocktails. The Glasshouse Deli is de 

patisserie waar u terecht kunt voor koffie, taart maar ook pizza’s

ACCOMMODATIE
De 104 kamers en suites hebben een chique uitstraling met houten vloeren en beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, Nespresso-apparaat en kluisje. Marmeren badkamer.

Park Kamer (ca. 54 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met zitje.

Park Suite (ca. 71 m², max. 3 pers.): woonkamer met zithoek, aparte slaapkamer met en suite 

badkamer. 

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

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Park Kamer1281 1292 1087 1097 1087

Park Suite 1408 1418 1190 1198 1190

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18, van 08/01/19 t/m 31/01/19 en van 11/02/19 t/m 

31/10/19 indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 

01/11/18 t/m 31/10/19 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Siem Reap | CAMBODJA

https://www.silverjet.nl/nl/cambodja/raffles-grand-d-angkor
https://www.silverjet.nl/nl/cambodja/park-hyatt-siem-reap
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THAILAND

Die kleuren en geuren, de tongstrelende keuken. 

Thailand is in alle opzichten een bijzondere ervaring 

en staat voor genieten met hoofdletters. Het 

zachtaardige boeddhisme is er sterk verweven met 

het dagelijkse leven. Thailand is vorstelijk bedeeld 

met natuurschoon, bergen, rijstvelden, oerwoud, 

eilandjes en kilometerslange stranden. Thailand is 

reeds 700 jaar een monarchie en de huidige koning 

regeert het land inmiddels ruim een halve eeuw. Het 

koninkrijk heeft haar erfgoed en tradities zorgvuldig 

bewaard. Tegelijkertijd is het een natie die nieuwe 

invloeden en culturen snel heeft geadopteerd. 

Deze voorspoed brengende combinatie van oud en 

nieuw, van traditie en innovatie, maakt het land zo 

aantrekkelijk. Van de charme van het platteland tot 

het uitgaansleven in de badplaatsen. 

Naast de grote culturele en landschappelijke 

rijkdom biedt Thailand tal van andere ingre diënten 

voor een heerlijke vakantie: duiken in het turkooi-

zen water van de Andaman Zee, genieten van een 

cocktail op een tropisch strand of golfen op een 

van de meer dan 200 golfbanen die het land rijk is. 

Bovendien zult u telkens weer versteld staan van 

de buitengewoon vriendelijke bevolking. De Thaise 

keuken is inmiddels wereldberoemd van wege het 

gebruik van verse ingrediënten, pittige specerijen 

en een gezonde bereidingswijze. Wij selecteerden 

voor u exclusieve resorts in de badplaatsen Hua Hin 

en Krabi, alsmede op de tropische eilanden Phuket 

en Koh Samui en een viertal stadshotels in Bangkok. 

Nieuw in ons aanbod is het nog onbekende eiland 

Koh Kood in de Golf van Thailand dat op een uur 

vliegen van Bangkok ligt en het volgens ecologisch 

design ontwikkelde top luxe resort Soneva Kiri 

huist.

In het hart van Zuidoost-Azië ligt het koninkrijk Thailand met haar rijke historie, 

tropische klimaat, heerlijke stranden en ongekende gastvrijheid. 

De gastvrijheid vindt men ook terug in haar bijnaam: Het land van de Glimlach.

Bangkok, de hoofdstad van Thailand, is de toe-

gangspoort tot dit uitgestrekte zuidoost aziatische 

land. Een bezoek aan de gouden paleizen en 

kleurrijke tempels van Bangkok laat zich prima 

combineren met een strandverblijf. Naast het 

be roem de Grand Palace, de voormalige residen-

tie van de koninklijke familie, zijn de kleurrijke 

Wat Arun, de ‘Wat Phra Kaeo’, de tempel van de 

Boeddha van Smaragd, en de naastgelegen Wat Po 

met zijn liggende Boeddha, een bezoek meer dan de 

moeite waard. Bangkok is ook een winkelparadijs 

en heeft een rijk uitgaansleven. Een bijzondere 

belevenis is een diner op de bovenste verdieping 

van een van de tophotels van de stad en een tocht 

per gemotoriseerde prauw door de nauwe ‘klongs’ 

(vaarwegen). 

Wij biedende mogelijkheid van een privé rondreis 

door Thailand waarbij u verschillende hoogtepunten 

bezoekt, zoals de drijvende markt van Damnoen 

Saduak, het historsiche Kanchanaburi en de 

brug over de Kwai-rivier, de oude konings steden 

Ayutthaya en Sukhothai en het noorden van 

Thailand, waar de tweede stad van Thailand, Chiang 

Mai een perfect uitgangspunt is voor bezoeken in 

dit bergachtige gebied. U heeft tijdens de rondreis 

een keuze uit ver schillende accommodatie moge-

lijk heden, steeds op mooie plekken en van het 

aller hoogste beschikbare niveau. 

Bent u in voor een speciale ervaring tijdens een 

strand verblijf op Koh Samui, Phuket of Krabi kijk 

dan op pag. 90 en 97. Hier beschrijven wij enkele 

unieke excursies en activiteiten.

HOTELVOORZIENINGEN
In de door ons geselecteerde Thaise strandresorts 

kunnen uw kinderen gewoonlijk gratis gebruik 

maken van de kisclubs. Vrijwel altijd zijn ook de 

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

bij verlichting). Watersporten en babysitting zijn 

tegen betaling. Wanneer u gebruik wilt maken van 

de wellness faciliteiten van uw resort dient u hier 

in de regel ook voor te betalen. Uitzonderingen op 

bovenstaande regels vindt u bij de beschrijvingen 

van de betreffende resorts.
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THAILAND | Bangkok

Park Deluxe Kamer Tower Club Suite Rivierzicht

PARK HYATT BANGKOK
CITY | DESIGN | WELLNESS

TOWER CLUB AT LEBUA
CITY | CULINAIR

              

In het voorjaar van 2017 is het vijfsterrenhotel Park Hyatt geopend in het 

centrum van Bangkok. Gelegen op de bovenste verdiepingen van het luxe Central 

Embassy winkelcentrum is het herkenbaar aan de iconische architectuur die er 

voor zorgt dat u vanuit alle kamers en suites van een prachtig uitzicht kunt 

genieten. Het hotel heeft een zeer gunstige ligging met directe toegang tot de 

skytrain waarmee u zich snel door Bangkok kunt bewegen. 

FACILITEITEN
Op de 9e verdieping bevindt zich een tropische tuin en 40 meter lange infinitypool 

met zonneterras dat fraaie uitzichten biedt op het groene Nai Lertpark. De Spa 

heeft een groot scala aan traditionele en moderne behandelingen op haar menu. 

Het fitnesscenter is 24 uur per dag geopend en beschikt over de nieuwste 

apparatuur. Er zijn meerdere restaurants en bars zoals de Embassy Room, de 

Living Room en de Penthouse Bar & Grill op de 34-36e verdieping. In het luxe 

winkelcentrum Central Embassy, dat zich op de eerste 6 verdiepingen bevindt, 

vindt u een grote selectie aan restaurants, bars en designwinkels. 24-uurs 

roomservice

ACCOMMODATIE
Alle 222 kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, , 

minibar en kluisje. Luxe badkamer met ligbad en aparte douche. 

Park Kamer (48-63 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met uitzicht op de 

skyline van de stad en/of het Nai Lertpark.

Park Deluxe Kamer (55-85 m², max. 3 pers.): ruime kamer met uitzicht op de 

skyline van de stad en/of het Nai Lertpark.

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

en van Bangkok, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Park Kamer 1398 1419 1419 1458 1398

Park Deluxe Kamer 1497 1512 1512 1574 1497

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

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

De Tower Club at lebua is gelegen op de 51e t/m 59e verdieping van de beroemde 

State Tower. De ruime suites bieden door de hoge ligging bijzondere uitzichten 

over de stad en de Chaopraya-rivier. Voor alle gasten zijn de faciliteiten van de 

Club Lounge zoals een lichte lunch, high tea, canapés en drankjes inclusief. Vele 

winkelcentra en toeristische trekpleisters liggen in de nabijheid van het hotel. 

FACILITEITEN
Zwembad omringd door terras met ligbedden en parasols. Nabij het zwembad 

vindt u ook het fitnesscenter en de Spa.Het all-day-dining restaurant Café Mozu 

is gelegen bij het zwembad. U kunt hier terecht voor Thaise, Libanese, Indiase en 

westerse specialiteiten. Boven in het hotel vindt u The Dome at lebua met maar 

liefst 7 restaurants en bars waaronder Aziatische restaurant Breeze en Sirocco, 

gelegen op de 63e verdieping en daarmee een van de hoogstgelegen ‘al fresco’ 

restaurants ter wereld. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 221 suites beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, kitchenette met 

minibar en kluisje. Badkamer met ligbad en separate douche.

Tower Club Suite (ca. 66 m², max. 2 volw. + 1 kind): woonkamer met eettafel, 

zithoek en balkon, slaapkamer met badkamer. Boekbaar met stads- of rivierzicht.

Tower Club Signature Suite (ca. 180 m², max. 4 volw. + 1 kind): ): woonkamer 

met eettafel en zithoek, slaapkamer met kingbed en slaapkamer met 2 

eenpersoonsbedden, 2 badkamers en 3 balkons met stadszicht.

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

en van Bangkok, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Tower Club Suite Stadszicht 1116 1116 1085 1092 1085

Tower Club Signature Suite (o.b.v. 4 pers.) 1143 1143 1092 1099 1092

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/17 t/m 23/12/17, 05/01/18 t/m 12/02/18 en 19/02/18 

t/m 29/03/18 indien 60 dagen en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt. 15% bij verblijf van 

03/04/18 t/m 31/10/18 indien 45 dagen en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/bangkok/park-hyatt-bangkok
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/bangkok/tower-club-at-lebua
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Deluxe Balkon Kamer M Suite

Zwembad Krungthep Wing Foto

SHANGRI-LA HOTEL BANGKOK
CITY | WELLNESS

MARRIOTT MARQUIS QUEEN’S PARK
CITY | FAMILY

              

Het gerenommeerde Shangri-La Hotel is zeer fraai gelegen aan de oever van 

de Chao Praya-rivier. Het bestaat uit de Shangri-La vleugel met meerdere 

restaurants en de exclusieve Krungthep vleugel met zijn eigen club lounge en 

zwembad langs de rivier.

FACILITEITEN
De Shangri-La vleugel beschikt over een groot zwembad met zonne terras, 

fitnessruimte en tennis baan. Grote CHI-Spa met keur aan massages en 

lichaamsbehandelingen. Er zijn meerdere befaamde restaurants: het Italiaanse 

Angelini , Salathip gelegen in de tuin met Thaise specialiteiten, het Chinees 

restaurant Shang Palace en het buffetrestaurant NEXT2 met terras langs de 

rivier.

ACCOMMODATIE
Alle kamers hebben een warme inrichting met Thaise accenten en zijn voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar en kluisje. 

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met zitje en 

stadszicht. Ook boekbaar met rivierzicht.

Delxue Balkon Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): als Deluxe Kamer maar met 

 balkon met zitje en rivierzicht.

Krungthep Deluxe Balkon Kamer (ca. 44 m², 3 pers.): ruime kamer met sofa, 

 balkon met zitje en uitzicht op de Chaophraya rivier. Incl. Krungthep Wing 

 benefits: non-alcoholische drankjes gedurende de dag, afternoon tea en evening 

cocktails met canapés in de Riverside Lounge.

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

en van Bangkok, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer 1122 1122 1110 1125 1110

Krungthep Deluxe Balkon Kamer 1263 1263 1254 1266 1254

Longstay: diner voor 2 personen in het buffetrestaurant NEXT2 bij verblijf in een Krungthep De-

luxe Balkon Kamer en suites  van 01/11/18 t/m 22/11/18, 24/11/18 t/m 23/12/18, 01/01/19 t/m 

13/02/19 en 15/02/19 t/m 31/10/19.

Het Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park is een luxe oase in het bruisende 

stadscentrum. Het warme interieur en de Thaise gastvrijheid van het hotel 

zorgen ervoor dat u zich hier direct thuis voelt. De ligging in het EM-disctrict 

maakt het een prima uitvalsbasis om te shoppen in een van de luxe winkelcentra 

die zich op loopafstand bevinden.    

FACILITEITEN
Imposante lobby met lounge en ‘tea room’. Groot buitenzwembad omringd 

door zonneterras met ligbedden. Moderne Quan Spa en fitnesscenter. U heeft 

een keus uit meerdere restaurant zoals de Goji Kitchen waar dagelijks een 

uitmuntend internationaal buffet voor ontbijt en diner wordt gepresenteerd. 

Voor Japanse specialiteiten is er de Soba Factory en voor Koreaanse gerechten 

Akira Back. Abar Rooftop op het dakterras biedt coole dranken en een subliem 

uitzicht over de skyline van Bangkok.

ACCOMMODATIE
Alle 1350 kamers en suites zijn modern en warm ingericht en voorzien van 

hedendaags comfort zoals airconditioning, flatscreen-tv, minibar en kluisje.

Deluxe Kamer (ca. 32 m², max.3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): kamer met zitje, 

schrijftafel en stadszicht. Ook boekbaar met parkzicht.

M Kamer: als Deluxe Kamer maar met toegang tot de M Club Lounge voor o.a. 

ontbijt, lichte lunch, diner en drankjes. 

M Suite (ca. 72 m², max.3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite met aparte woon- en 

slaapkamer en luxe badkamer

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer 954 954 954 959 954 

M Club Suite 1104 1104 1104 1109 1104

Gratis kinderen: 1 kind (t/m 11 jaar) verblijft gratis op de kamer bij de ouders.

Vroegboekkorting: 15% indien 60 dagen voor aankomst en 10% indien 30 dagen voor aankomst 

geboekt.

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/bangkok/shangri-la-hotel-bangkok
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/bangkok/bangkok-marriott-marquis-queens-park
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HET LAND VAN DE GLIMLACH

Dag 1-2: Amsterdam - Bangkok

U vliegt per KLM naar Bangkok, waar u in de ochtend 

van dag 2 zult aankomen en per privétransfer naar 

het Shangri-La Hotel Bangkok wordt gebracht waar 

u 2 nachten zult verblijven.

Dag 3: Bangkok

In de ochtend brengt u een bezoek aan enkele 

highlights van Bangkok. U begint bij het Grand 

Palace, de voormalige residentie van de koninklijke 

familie. Het complex telt tal van imposante 

gebouwen. Het bekendste is de ‘Wat Phra Kaeo’, de 

tempel van de Boeddha van Smaragd. Vervolgens 

bezichtigt u de naastgelegen Wat Po, een van de 

fraaiste en beroemdste van de stad en vooral bekend 

om de grootste liggende boeddha van Thailand. De 

Chao Phraya-rivier die door het hart van Bangkok 

stroomt steekt u per boot over om de tempel van de 

dageraad, Wat Arun te bezoeken. Deze tempel heeft 

een kleurrijke pagode van wel 79 meter hoog.

Dag 4: Bangkok - Damnoen Saduak - Kanchanaburi 

(160 km)

Deze ochtend bezoekt u de beroemde drijvende 

markt van Damnoen Saduak. Dagelijks worden hier 

in de vroege uren groenten en fruit verhandeld. 

Daarna vervolgt u de reis naar Kanchanaburi met 

de brug over de  Kwai-rivier waarvan de aanleg 

zo’n prominente rol heeft gespeeld in de Aziatische 

geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Na een 

bezoek aan de brug en de oorlogsbegraafplaats 

maakt u per trein een rit over een gedeelte van de 

voormalige Birmaspoorlijn. Een tocht per lokale 

‘long-tail boat’ over de Kwai-rivier brengt u bij uw 

drijvende hotel, The Float House, dat in een bocht 

van deze rivier ligt. U overnacht hier in een ruime 

villa die over een ruim terras beschikt.

Dag 5: Kanchanaburi - Ayutthaya (160 km)

Vandaag reist u naar een van de vroegere 

hoofdsteden van Thailand, Ayutthaya. Eerst wordt 

er een bezoek gebracht aan het zomerpaleis Bang 

Pa-In dat iets ten zuiden van de stad ligt. Het paleis 

bestaat uit meerdere paviljoens met verschillende 

bouwstijlen. Naast Thaise en Chinese architectuur 

ziet u ook gebouwen waarin duidelijk Europese 

stijlen in terug komen. Het oude Ayutthaya wordt 

gevormd door een eiland omringd door drie rivieren 

die ten zuiden van de stad bij elkaar stromen. De 

overblijfselen van de oude hoofdstad liggen aan de 

rand van het eiland, in het ‘Historisch Park Ayutthaya’, 

dat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco prijkt. U 

bezoekt hier een van de belangrijkste overgebleven 

bouwwerken, de Wat Phra Sri Sanphet, een 

koninklijke tempel uit de 15e eeuw die door drie 

chedis (pagodes) wordt bewaakt en ooit binnen de 

muren van het Koninklijke Paleis stond. Ook bezoekt 

u de Phra Mongkol Bophit met het grootste bronzen 

boeddhabeeld van heel Thailand. U overnacht in het 

Sala Ayutthaya, een boutiquehotel aan de oevers 

van de Chao Phraya-rivier.

Dag 6: Ayutthaya - Sukhothai (285 km)

Na het ontbijt vervolgt u de reis in noordelijke 

richting. Door het vlakke landschap van centraal 

Thailand met vele rijstvelden rijdt u naar Sukhothai, 

ooit de hoofdstad van het gelijknamige koninkrijk 

uit de 13e tot 15e eeuw. U bezoekt hier de vele 

indrukwekkende overblijfselen in het Historisch 

Park, dat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco 

staat. De grootste attractie is hier de Wat Mahathat 

met ruïnes van meerdere chedis en vijvers met 

lotusbloemen. Ooit was dit tempelcomplex het 

spirituele centrum van Sukhothai. U verblijft in het 

Sukhothai Heritage Resort dat is opgetrokken in 

de stijl van de paleizen en tempels uit de tijd dat 

Sukhothai de hoofdstad van Thailand was.

Dag 7: Sukhothai - Chiang Mai (270 km)

‘s Ochtends brengt u een bezoek aan het historisch 

park van Sri Satchanalai, in de 14e eeuw een 

zusterstad van Sukhothai. In het park staan enkele 

goed bewaarde tempels waarvan Wat Chang Lom de 

bekendste is. De chedi van deze tempel is gebouwd 

in Sri Lankaanse stijl. Kenmerkend zijn de stenen 

olifanten die op een terras rondom de chedi staan. 

Door het Noord-Thaise heuvel- en berglandschap 

reist u in de middag naar Chiang Mai, de tweede 

stad van Thailand. Nabij het levendige centrum van 

Chiang Mai ligt het boutique hotel Raya Heritage. 

Hier verblijft u 2 nachten.

Dag 8: Chiang Mai

Vandaag bezoekt u de Wat Phra Singh, gelegen in 

de oude, ommuurde binnenstad. Deze tempel bevat 

een meer dan 1500 jaar oud boeddhabeeld dat 

volgens de overlevering vanuit India via Sri Lanka 

naar Thailand zou zijn gebracht. Tijdens het Thaise 

nieuwjaar in april wordt het in processie door de 

straten van Chiang Mai gevoerd, waarbij het beeld 

door de gelovigen wordt geëerd door het met 

water te besprenkelen. Een van de meest vereerde 

boeddhistische heiligdommen is Wat Phra That Doi 

Suthep, gelegen op een heuvel buiten Chiang Mai. 

Vooral de met plaatkoper en goud beklede chedi 

wordt als zeer heilig beschouwd. Vanaf deze tempel 

heeft u bij helder weer een panoramisch uitzicht 

over de vallei waar Chiang Mai in ligt. 

Dag 9: Chiang Mai - Bangkok - Amsterdam

Uw transfer brengt u ‘s ochtends vroeg naar de 

luchthaven van Chiang Mai vanwaar u met overstap 

in Bangkok weer terug naar Nederland vliegt. 

de zelf de avond arriveert u op Schiphol.

Strand

Verleng uw reis met een verblijf aan een van de 

tropische stranden van Thailand. Vanuit Chiang Mai 

kunt u naar Phuket, Krabi en Koh Samui vliegen. U 

kunt ook kiezen voor een verblijf in Hua Hin dat op 

slechts 2,5 uur rijden van Bangkok ligt.

Land van de Glimlach, 9 daagse reis met privéchauffeur en gids.

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

In een tweepersoonskamer 2.587  2.587  2.564  2.485  2.485  

Hotels

Bangkok Hotel Shangri-La Bangkok 5*

Kanchanaburi The Float House 4*

Ayutthaya Sala Ayutthaya 4* Deluxe

Sukhothai Sukhothai Heritage 4* Deluxe

Chiang Mai Raya Heritage 5*

Bij de prijs inbegrepen:

•  Vleigreis naar Bangkok en van Chiang Mai en luchthavenbelas-

tingen.

• Executive Lounge op Schiphol..

•  Privétransfers en vervoer over land in een comfortabele auto of 

minibus met airco met chauffeur.

• Begeleiding door Engelssprekende gids.

• Beschreven excursies inclusief entreegelden.

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

Bangkok in een Superior Kamer, 1 nacht in Kanchanaburi in een 

Villa, 1 nacht in Ayutthaya in een Superior Kamer, 1 nacht in 

Sukhothai in een Superior Kamer en 2 nachten in Chiang Mai in 

een Rin Terrace Suite.

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.

Slverjet heeft voor u een schitterende privéreis samengesteld waarmee u kennis kunt maken met enkele hoogtepunten van Thailand. U bewon-

dert de hoofdstad Bangkok met gouden paleizen en kleurrijke tempels, het gebied van de River Kwai en de voormalige hoofdsteden Ayutthaya 

en Sukho-thai met ruïnes van eeuwenoude tempelcomplexen. Een bezoek aan de roos van het noorden, Chiang Mai, ontbreekt niet op deze reis.
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The Float House, Kanchanaburi

https://www.silverjet.nl/nl/land-van-de-glimlach-privereis-thailand
https://www.silverjet.nl/nl/land-van-de-glimlach-privereis-thailand


81 - SILVERJET VAKANTIES

The Float House, Kanchanaburi
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SONEVA KIRI
CULINAIR | FAMILY | HIDEAWAY

     

Gelegen in de Golf van Thailand biedt het Soneva Kiri ‘intelligent luxury’ van 

de hoogste standaard in een natuurlijke omgeving die traditioneel design, 

architectuur en een hoog serviceniveau koestert. Afgelegen maar toegankelijk 

is een treffende beschrijving van het authentieke eiland Koh Kood waarop 

Soneva Kiri ligt, te midden van weelderig tropisch regenwoud en omringd 

door witte zandstranden. In deze oase van rust liggen 36 zeer luxe villa’s met 

privézwembad verscholen in het groen. De villa’s werden gebouwd volgens de 

principes van ecologisch duurzaam ontwerp met bijbehorende materiaalkeuze. 

Na een persoonlijke welkom op de luchthaven van Bangkok reist u in een 

resort¬vliegtuig comfortabel in een uur naar de landingsbaan van het resort. 

Een luxe speedboot vaart u in 5 minuten naar het Soneva Kiri.

FACILITEITEN
The Den is een zeer bijzondere kidsclub geheel uit bamboe opgetrokken. 

Ook zijn er ‘hutten’ waar kinderen een nachtje kunnen logeren. Soneva Kiri 

heeft een eigen ijssalon en chocolatier: voor jong en oud een must. Er wordt 

een grote selectie aan watersporten aangeboden zoals zeilen, zeekajakken, 

windsurfen en snorkelen. Duiklessen worden verzorgd door de eigen PADI-

duikshool. Daarnaast zijn er wandel- en mountainbiketrails. Regelmatig worden 

in de openluchtbioscoop klassiekers vertoont. Op een heuvel bevindt zich de 

sterrenwacht van het resort. Bewonder hier ‘s avonds de hemel hemel boven 

Thailand. In de Six Senses Spa met fraaie behandelkamers kunt u uw zintuigen 

in balans laten brengen. Het fitnesscenter beschikt over moderne apparatuur. 

Daglijks zijn er yogasessie onder leiding van een instructeur. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Dineren in Soneva Kiri is zeer divers 

met een achttal verschillende eetgelegenheden. In the Dining Room wordt een 

uitgebreid ontbijtbuffet opgediend. De groenten- en vruchtensappen worden 

ter plaatse gemaakt van lokale biologische producten. Regelmatig zijn er in the 

Dining Room voor diner themabuffetten. Voor authentieke Thaise gerechten 

gaat u naar Benz, een klassiek houten restaurant dat verscholen ligt in de 

mangrovebossen. Chef-kok Benz staat bekend om haar bijzondere variaties 

op bekende Thaise gerechten. Wilt u zelf de kunst van de bereiding van deze 

gerechten leren neem dan deel aan een van de kooklessen die Benz regelmatig in 

haar restaurant geeft. The View serveert moderne westerse bistrogerechten. In 

The View Laboratory creëren de chef de cuisine en de sommelier gourmetdiners 

met ‘wine pairing’. Gedurende de dag kunt u in The Beach terecht voor een lichte 

lunch, snacks en drankjes. Een diner in een boomtop (Treepod Dining) behoort 

tot de mogelijkheden! 24-uurs butlerservice.

ACCOMMODATIE
De 36 villas zijn gesitueerd in de fraaie natuur van Koh Kood. Alle voorzien 

van airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler, hifiset met iPod-dockingstation, 

minibar en espressoapparaat. Luxe, gedeeltelijk open badkamer met ligbad 

en douche. Grote terrassen met ligbedden. Alle villa’s beschikken over een 

elektrische buggy waarmee u zich door het resort kunt begeven.

Bayview Pool Villa Suite (ca. 464 m², max. 3 volw. + 1 kind): rustiek ingerichte 

villa. Vanuit de ruime slaapkamer en de ‘al fresco’ woonkamer met loungebed 

en eettafel heeft u een wijds uitzicht op de zee en het tropisch regenwoud. Het 

terras met privézwembad van ca. 40 m² maakt het geheel compleet.

Sunset Ocean View Pool Villa Suite (ca. 482 m², max. 3 volw. + 1 kind): als Bayview 

Pool Villa Suite maar gelegen op de kliffen boven de zee, met privézwembad van 

ca. 100 m² en onderbroken zeezicht.

Beach Pool Villa Suite (ca. 403 m², max. 3 volw. + 1 kind): ruime villa gelegen bij 

het strand en met een privézwembad van ca. 130 m².

Junior Beach Pool Retreat - 2 slaapkamers (ca. 641 m², max. 4 volw. + 2 

kind.): villa gelegen bij het strand, met 2 slaapkamers met en suite badkamer, 

spabehandelkamer en entertainmentkamer. Terras met ligbedden, lounge-

banken en privézwembad van ca. 120 m².

Beach Pool Reserve - 3 slaapkamers (ca. 641 m², max. 4 volw. + 3 kind.): villa bij 

het strand, perfect voor families met kinderen. Naast twee gewone slaapkamers 

is er voor de kinderen een boomhut met slaapkamer en badkamer. Een glijbaan 

brengt ze in een paar seconden van de boomhut naar het zwembad. De villa 

beschikt verder over een keuken, een ‘al fresco’ eetkamer en woonkamer, een 

entertainmentkamer en een privézwembad van ca. 120 m².

Bayview Pool Resere - 4 slaapkamers (ca. 1211 m², max. 12 pers.): een villa 

met 4 slaapkamers (waarvan 1 kinderslaapkamer in een boomhut) elk met en 

suite badkamer. Spabehandelkamer, fitnessruimte en stoombad. Groot terras 

met eettafel en loungebanken, entertainmentkamer en een privézwembad van 

ca. 200 m² met uitzicht over de baai. Ook boekbaar met 5 slaapkamers en ook 

boekbaar als Beach Pool Reserve met 5 slaapkamers aan het strand.
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Sunset Ocean View Pool Reserve - 6 slaapkamers (ca. 2928 m², max. 16 pers.): 

deze villa is gelegen op de top van een heuvel en biedt veel privacy. 6 

slaapkamers (waarvan 1 kinderslaapkamer in een boomhut) elk met en suite 

badkamer. Grote living met keuken, eettafel en zithoek. Entertainmentkamer en 

bibliotheek. Spabehandelkamer, fitnessruimte en stoombad. Groot terras met 

ligbedden, loungebanken en infinitypool van ca. 200 m². 

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

en naar Bangkok, luchthavenbelasting, Executive Lounge en transfer per resortvliegtuig en speed-

boot.

Kamertype nov feb apr jul okt

Bayview Pool Villa Suite 7294 5259 5259 3516 4644

Junior Beach Pool Retreat (o.b.v. 4 pers.) 8855 6265 6265 4802 5486

Honeymoon: Mousserende wijn, honeymoon amenities, 1 x spa behandeling voor 2 pers. in villa BBQ 

voor 2 pers.

Kamerkorting: 28% bij min 7 nachten verblijf van 06/05/19 t/m 27/09/19, van 07/10/19 t/m 

18/10/19 en van 03/11/19 t/m 19/12/19 en 25% bij min 4 nachten verblijf. 14% bij min 7 nachten 

verblijf van 06/01/19 t/m 05/05/19, van 28/09/19 t/m 06/10/19 en van 19/10/19 t/m 02/11/19.

Mealupgrade: upgrade naar half pension bij verblijf van 21/12/18 t/m 05/01/19 in een Bayview Villa 

Suite, Sunset Ocean View Villa Suite en Beach Pool Villa Suite indien geboekt voor 30/09/18.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/09/19 t/m 18/10/19 en van 03/11/19 t/m 19/12/19 in-

dien geboekt voor 31/05/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

533 reviews

Junior Beach Pool Retreat - 2 slaapkamers

Treepod Dining

Beach Pool Reserve - 3 slaapkamers

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/koh-kood/soneva-kiri
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/koh-kood/soneva-kiri
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HUA HIN

De zonovergoten, kilometerslange zandstranden van Hua Hin zijn ideaal voor een heerlijke strandvakantie. 

Golfliefhebbers komen op de vele professionele golfbanen in Hua Hin aan hun trekken.

het stijlvolle InterContinental Hua Hin, een van de 

tophotels van Thailand. Dit hotel  biedt haar gasten 

ruime kamers en suites en beschikt ook over 

een grote villa bij het strand met terras en privé 

zwembad. Het Mövenpick Asara Resort & Spa ligt 

op 10 minuten rijden ten noorden van Hua Hin. In 

dit sfeervolle en informeel resort vindt u een unieke 

combinatie van hedendaags oosters design en 

moderne luxe. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN HUA HIN HEEFT VOORAL HET CENTARA GRAND 

BEACH RESORT ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 86

Hua Hin ligt aan de Golf van Thailand, op slechts 

2,5 uur rijden ten zuiden van Bangkok. Deze bad-

plaats draagt het predicaat ‘koninklijk’ sinds Koning 

Rama 7 het in de twintiger jaren van de vorige eeuw 

ontdekte als ‘getaway’ uit het toen al chaotische 

Bangkok. Hij liet er het Klai Kanworn Paleis bouwen, 

wat vrij vertaald ‘zonder zorgen’ betekent. 

Van een vakantiebestemming voor rijken en edel-

lieden ontwikkelde het traditionele vissers dorpje 

zich mede door de aanleg van een spoorlijn 

snel tot een toeristische trekpleister voor de 

Thaise bevolking. Ook vandaag de dag vertoeft de 

koninklijke familie nog een groot deel van het jaar 

in dit paleis en hangt er in Hua Hin nog steeds een 

speciale sfeer van ‘lang vervlogen tijden’.

‘s Avonds veranderen de straatjes in een grote 

markt, waar men heerlijk kan rondwan delen 

en snuffelen bij de talrijke kraampjes. Hier 

verkoopt men werkelijk alles; van typische Thaise 

decoraties en houtsnijwerk tot de nieuwste dvd’s 

en ‘merkkleding’. De restaurantjes in de haven zijn 

op palen in het water gebouwd en bieden verse 

visspecialiteiten en natuurlijk de authentieke Thaise 

cuisine.

Een half uur rijden ten noorden van Hua Hin ligt 

de koninklijke buitenplaats Cha-Am, waar zich het 

geheel uit teak hout opgetrokken, aan zee gelegen,  

Maruekhathaiyawan zomerpaleis bevindt.  Net ten 

zuiden van Hua Hin kunt u een bezoek brengen  

aan het interessante nationale park Khao Sam Roi 

Yot met de Tham Phraya Nakhon grot. Door een  

opening in het dak van de grot straalt het daglicht 

op een mooi Thais paviljoen, ooit speciaal gebouwd 

voor koning Rama V.

De hotels die wij voor u in Hua Hin selecteerden 

liggen alle direct aan het strand. In Hua Hin zelf 

bieden wij het sfeervolle Centara Grand Beach 

Resort met haar Frans-koloniale architectuur 

omringd door stijlvol aangelegde tuinen met 

fonteinen en vijvers.  Iets ten zuiden van Hua Hin 

ligt het Hua Hin Marriott Resort & Spa met maar 

liefst vijf zwembaden waaronder twee kinderbaden, 

omringd door tropische tuinen en zonneterrassen.

Op vijf minuten rijden ten zuiden van Hua Hin ligt 

Golf van 
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Hua Hin Centara Grand
Hua Hin Marriott
InterContinental

Mövenpick
Asara

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

Dagtemperatuur in °C 28 29 31 32 31 31 30 30 30 29 29 27

Watertemperatuur in °C 28 28 29 29 29 29 30 30 29 29 29 29

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

Dagen met enige neerslag 1 1 2 4 11 11 12 14 16 12 4 1
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MÖVENPICK ASARA RESORT & SPA HUA HIN
WELLNESS

       

Kampu Restaurant

Pool Villa

Een sfeervol en informeel resort aan de Golf van Thailand. In het Mövenpick 

Asara Resort & Spa Hua Hin vindt u een unieke combinatie van hedendaags 

oosters design en moderne luxe. Een resort met stijlvol gesitueerde suites en 

poolvilla’s te midden van weelderige tropische bloementuinen, rondom twee 

zwembaden en lagunes. Het plaatsje Hua Hin met vele restaurants en gezellige 

avondmarkt ligt op 10 minuten rijden. Bangkok ligt op ca. 2,5 uur rijden.

FACILITEITEN
Open lobby met lounge en receptie en fitnessruimte. Twee zwembaden 

waarvan één met kinderbad, omgeven door zonneterrassen met ligbedden 

en parasols.  Voor kinderen van 4 t/m 11 is er de Little Bird’s Club met 

dagelijks een activiteitenprogramma. In de directe omgeving van het resort 

bevinden zich zes 18-holes golfcourses. Geniet van de oosterse massages of 

lichaamsbehandelingen in de Asara Spa. De verzorging is op basis van logies/

ontbijt. Kampu Restaurant ligt bij het zwembad.   U kunt hier in ‘al fresco’ setting 

de gehele dag genieten van Thaise en inter nationale specialiteiten. 

Het uitgebreide ontbijtbuffet behoort tot een van de beste van Hua Hin. Enigzins 

verscholen, in een antiek houten huis vindt u het Baan Dum Restaurant. Ga hier 

op een culinaire reis geïnspireerd op de lokale smaken en geuren van Hua Hin. 

Dagelijks selecteert de chefkok de beste ingrediënten van lokale markten en 

vissers uit de omgeving. Het terras van Baan Dum biedt de perfecte setting voor 

een tropische cocktail bij zonsondergang.  Voor tropische cocktails en andere 

verfrissende dranken kunt u tot laat in de avond terecht in de Ocean Bar bij 

het strand. De Emerald Bar is een swim-up bar in het zwembad bij de suites. 

24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 96 suites en villa’s zijn modern en stijlvol ingericht en beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler, minibar, espresso-apparaat en kluisje. 

Badkamer met bad en separate douche.

Junior Suite (120 m², max. 3 pers.): ruime openplan woon-/slaapkamer met 

zithoek en terras of balkon met zitje en uitzicht op het zwembad. 

Terrace Suite (120 m², max 3 pers.): comfortabele openplan woon-/slaapkamer 

met zithoek en balkon of terras met zitje en uitzicht op de lagune en een ‘al 

fresco’ sala met loungebed. 

Pool Villa - 1 slaapkamer (150 m², max. 2 volw. + 1 kind): aparte woon- en 

slaapkamer, tuin, veranda met zitje, ligbedden en plungepool van ca. 12 m².

Pool Villa - 2 slaapkamers (200 m², max. 4 volw. + 1 kind): woonkamer en twee 

slaapkamers met en suite badkamer. Vanuit de woonkamer toegang tot de 

veranda met zitje en plungepool van ca. 10 m².

Beachfront Pool Villa - 2 slaapkamers (360 m², max. 4 volw. + 1 kind): aan het 

strand gelegen villa met 2 ruime slaapkamers met en suite badkamer, grote 

open woonruimte met eettafel en loungebanken. Terras met ligbedden en 

plungepool.

Beachfront Presidential Villa - 2 slaapkamers (400 m², max. 4 volw. + 1 kind): 

als de Asara Villa, maar iets groter en met eigen sauna (limousineservice binnen 

Nederland inbegrepen).

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite 1499 1578 1398 1415 1388

Pool Villa - 1 slaapkamer 1695 1813 1597 1612 1586

Long Stay: 20% bij min.verblijf van 7 nachten van  01/11/18 t/m 31/10/19 indien 30 dagen voor 

aankomst geboekt en 30% bij min. verblijf van 10 nachten indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/10/19 indien 90 dagen voor aankomst ge-

boekt; 20% indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

519 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/hua-hin/movenpick-asara-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/hua-hin/movenpick-asara-resort-spa
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CENTARA GRAND BEACH RESORT HUA HIN
GOLF | HERITAGE | WELLNESS

       

Deluxe Kamer

Uniek, aan het strand gelegen resort bestaande uit een deels authentiek, uit 

1923 stammend hotelgebouw omringd door stijlvol aangelegde tuinen met 

fonteinen en vijvers. Het Centara Grand ligt in het centrum van Hua Hin. Op 

loopafstand vindt u verschillende (vis)restaurants en de gezellige avond markt. 

De luchthaven van Bangkok ligt op ca. 2,5 uur rijden. De koninklijke Hua Hin 

18-holes par 72 golfcourse ligt op 5 minuten van het hotel (gratis shuttleservice). 

Zes golfbanen liggen binnen een straal van 25 km.

FACILITEITEN
Stijvolle open entree, met receptie, lobby, fitnessruimte, boetiek en 

souvenirwinkeltje. In de grote tuinen vindt u gazons met ligbedden, 2 zwembaden 

waarvan 1 met kindergedeelte, 2 tennisbanen en 2 putting greens. ‘Kid’s 

Club’ (6-12 jaar) en speeltuin. De Centara Spa biedt een uitgebreide selectie 

van massages. Voor de maaltijden heeft u de keuze uiT: Railway RestauranT: 

internationale en Thaise keuken voor ontbijt, lunch en diner. Suan Bua: gelegen 

in een oude villa, Thaise specialiteiten voor lunch en diner. Hagi RestauranT: 

traditionele en moderne Japanse keuken. The Museum Coffee & Tea Corner: 

ingericht met oude gebruiksvoorwerpen en foto’s uit de geschiedenis van het 

hotel. Voor ‘morning coffee’ en ‘afternoon tea’. Coast Beach Bar & Grill: aan het 

strand voor grillgerechten, snacks en cocktails. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 177 kamers en 30 suites, alle voorzien van 

airconditioning, zitje, flatscreen-tv, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten en minibar. 

Badkamer met bad/douche. Balkon of terras met uitzicht op fraaie tuinen of een 

van de zwembaden. 

De kamers zijn verdeeld over 3 vleugels: de Railway, Colonial en Garden Wing die 

elk uit een andere tijd stammen, waardoor de afmetingen, indeling en uitzichten 

van de kamers per vleugel verschillen.

Deluxe Kamer (ca. 36 m², max. 3 pers.): stijlvol ingerichte kamer met een zithoek.

Premium Deluxe Kamer (ca. 45 m², max. 3 pers.): met 2 queen- of een kingsizebed. 

Bij onderstaande kamers en suites is de Club service inclusief. 

Premium Deluxe Club Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): ruime kamer met zitje en 

badkamer met ligbad en aparte regendouche.

Junior Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): open plan woon- en slaapkamer met 

moderne oosterse inrichting. Badkamer met bad en aparte regendouche.

Deluxe Suite (ca. 72 m², max. 3 pers.): suite gelegen in de Railway of Colonial 

Wing met fraai ingerichte, woonkamer, aparte slaapkamer met en suite bad-

kamer. Ook boekbaar als Duplex Suite in de Garden Wing met op de begane 

grond de woonkamer en op de 1e verdieping de slaapkamer. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer 1415 1855 1432 1344 1319

Deluxe Suite 1664 2429 1637 1553 1528

Gratis kinderen: max. 2 kinderen t/m 11 jaar verblijven gratis op de kamer bij de ouders. Wanneer 

beide ouders op basis van half pension verblijven, ontvangen de kinderen (max 2 kinderen t/m 11 

jaar) gratis half pension.

Honeymoon: Mousserende wijn, fruit, cake, bloemen en souverniers bij aankomst.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 06/01/19 en van 01/03/19 t/m 31/10/19 bij 

verblijf in een suite  en 10% bij verblijf in een kamer en junior suite, indien 60 dagen voor aankomst 

geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half pension 

en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.

nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

DIT RESORT IS ONZE FAVORIET VANWEGE DE PRIMA LIGGING IN HET CENTRUM 

VAN HUA HIN. DE KOLONIALE ARCHITECTUUR, PRIMA RESTAURANTS EN HET 

HOGE SERVICENIVEAU ZORGEN VOOR EEN BIJZONDERE VAKANTIEBELEVENIS.

2.834reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/hua-hin/centara-grand-beach-resort-hua-hin
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/hua-hin/centara-grand-beach-resort-hua-hin
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HUA HIN MARRIOTT RESORT & SPA
FAMILY | WELLNESS

    

Delxue Pool Access Kamer

Het ruim opgezette Marriott Resort & Spa is een van de nieuwste resorts in 

Hua Hin. Het heeft een fraaie locatie aan een breed zandstrand. Centraal in 

het resort liggen maar liefst vijf -zwembaden omringd door tropische tuinen 

en zonneterassen. De vele (kinder)faciliteiten maken het een ideaal resort voor 

een luxe strandvakantie met het hele gezin. Het centrum van Hua Hin met de 

gezellige avondmarkt ligt op ca. 5 minuten lopen. De luchthaven van Bangkok 

bevindt zich op ca. 2,5 uur rijden.

FACILITEITEN
Imposante lobby met receptie en loungebar met terras. In de fraaie tuinen liggen 

vijf zwembaden waaronder een rustig gelegen adults-only pool, een kinderbad 

met glijbaan, een groot zwembad bij het strand en een ‘riverpool’ die in een cirkel 

door het resort stroomt. Verder zijn er meerdere zonneterassen met ligbedden 

en parasols. Voor jonge gasten is er een Kids Club met activiteitenprogramma, 

speeltuin en zwembad met miniwaterpark. De Quan Spa biedt een grote selectie 

aan oosterse en westerse massages en lichaamsbehandelingen. Voorts is er 

een modern fitnesscenter dat 24 uur per dag geopend is. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het resort beschikt over meerdere 

restaurants. Amber: all-day dining restaurant met internationale en lokale 

gerechten. Big FisH: grillrestaurant en bar geopend voor lunch en diner, gelegen 

aan het strand. Siam Bakery: gelegen bij de lobby voor koffie, thee,  sandwiches 

en cakes, ‘s avonds vaak met live muziek. Pool Bar bij het strand voor snacks, 

lichte maaltijden en koele drankjes gedurende de dag. 24-uurs roomservice. Op 

ca. 300 m van het hotel bevindt zich het Hua Hin Market Village winkelcentrum 

met een groot aanbod aan winkels en restaurants.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 322 kamers en suites die gelegen zijn rondom de 

 tuinen en zwembaden. Alle kamers en suites zijn voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje en strijkfaciliteiten. 

Badkamer met douche en/of ligbad en balkon of terras.

Superior Kamer (ca. 39 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met zitje, balkon 

en resortzicht. 

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 39 m², max. 3 pers.): hoger gelegen kamer met 

 zeezicht.

Familie Kamer (ca. 78 m‚ max. 4 volw. + 2 kinderen): twee Superior Kamers met 

tussendeur. Een kamer heeft een kingbed de andere 2 queenbedden.

Deluxe Pool Terrace Kamer (ca. 39 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane 

grond. Vanaf het terras bent u in enkele stappen bij een van de zwembaden.

Deluxe Pool Access Kamer (ca. 39 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane 

grond. Vanaf het terras heeft u direct toegang tot het lagunezwembad.

Junior Suite (ca. 72 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer met 

kingbed, en suite badkamer met ligbad en separate douche, woonkamer met 

zithoek en eettafel. Gelegen op de begane grond met terras en zwembadzicht of 

op de 1e verdieping met balkon en zeezicht.

Garden Suite (ca. 72 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite met woon- en 

aparte slaapkamer en terras met jacuzzi en tuinzicht. 

Ambassador Suite (ca. 108 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): luxe suite met 

slaapkamer en aparte woonkamer met zithoek en eettafel. Balkon met jacuzzi 

en zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Superior Kamer 1382 1567 1279 1352 1256

Deluxe Pool Access Kamer 1745 1923 1637 1772 1618

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/18 t/m 30/06/19 en van 01/09/19 t/m 31/10/19 in-

dien 60 dagen voor aankomst en 10% indien 45 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

1.048reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/hua-hin/hua-hin-marriott-resort
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/hua-hin/hua-hin-marriott-resort
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INTERCONTINENTAL HUA HIN RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Premier Pool Terrace Kamer

Het elegante InterContinental Hua Hin Resort is een van de toppers aan de Golf 

van Thailand. Het resort heeft een riante locatie aan het zandstrand ten zuiden 

van deze Thaise badplaats en biedt haar gasten ruime kamers en suites die 

gekenmerkt worden door klassieke architectuur met hedendaags comfort. De 

InterContinental-ervaring wordt compleet gemaakt door Thaise gastvrijheid en 

een onberispelijke service. 

FACILITEITEN
In de tuinen nabij het strand een grote infinitypool met jacuzzi’s en omringd 

door een zonneterras met ligbedden en een poolbar. Voor jonge gasten van 4 

t/m 12 jaar is er de ‘Planet Trekker’s’ Kids Club. Fitnessruimte en fraaie Spa 

 InterContinental voor (oosterse) massages. Verder gratis toegang tot het Vana 

Nava waterpark en True Arena Sport Complex (gratis shuttle service). De 

verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het resort beschikt over meerdere 

restaurants: Azure: aan het strand, internationale keuken voor lunch en diner, 

Pirom: Thaise specialiteiten voor ontbijt, lunch en diner. Azure Bar: al fresco bar 

voor tapas en cocktails. Achter het hotel ligt het luxe BluPort winkelcentrum met 

een groot aanbod van restaurants en winkels. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 148 kamers, suites en villa’s, die zijn voorzien van 

airconditioning, plafondventilator, flatscreen-tv, dvd-speler, minibar, koffie-/

theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met ligbad en regendouche. Ruim 

balkon met loungebank. 24-uurs butlerservice. 

Gasten die in de Club kamers, Club suites of villa’s verblijven kunnen gebruik 

maken van de Club InterContinental Lounge voor het ontbijt, ‘afternoon tea’ en 

‘evening cocktails’. 

De Superior kamers en suites zijn gelegen in de BluPort Wing. Deze is via een 

loopbrug over de weg verbonden met het hoofdgebouw.

Superior Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): stijlvolle kamer met werktafel en zitje 

en resort-/zwembadzicht.

Resort Classic Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): elegante kamer met werktafel 

en zitje, uitzicht over de de tuinen en vijvers. Kamers met verbindingsdeur 

mogelijk.

Premier Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): ruime kamer met gedeeltelijk zee- en/

of zwembadzicht. Kamers met verbindingsdeur mogelijk. Ook boekbaar als Club 

InterContinental Kamer.

Superior Suite (ca. 60 m², max. 3 pers.): suite met aparte woon- en slaapkamer 

en resort-/zwembadzicht

Premier Pool Terrace Kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): kamer op de begane 

grond, terras met loungebank en ligbed, toegang tot een lagune zwembad 

dat wordt gedeeld met andere kamers. Tuinzicht. Ook boekbaar als Club 

InterContinental Kamer.

Premier Suite (ca. 130 m², max. 3 volw of 2 volw. + 2 kind.): ruime suite met 

woonkamer en aparte slaapkamer, groot balkon met zitje en loungebank. 

Gedeeltelijk zee- en/of zwembadzicht. Ook boekbaar als Club InterContinental Suite.

Club InterContinental Beach Villa (ca. 145 m², max 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): 

villa bij het strand met openplan woon- en slaapkamer, groot terras met 

ligbedden en privézwembad.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Superior Kamer 1456 1524 1395 1408 1385

Premier Kamer 1758 1858 1647 1662 1637

Longstay: massage van 60 minuten en een diner voor 2 personen bij verblijf van min. 13 nachten.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18 en van 17/04/19 t/m 31/10/19 in-

dien 90 dagen voor aankomst en 5% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

1.423 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/hua-hin/intercontinental-hua-hin-resort
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/hua-hin/intercontinental-hua-hin-resort
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KOH SAMUI

Heerlijke resorts die directe toegang bieden tot de fraaiste stranden die u zich voor kunt stellen. Daarnaast wijkt het klimaat van 

Koh Samui af van de rest van Thailand, waardoor het hier ook in onze zomermaanden uitstekend toeven is.

kom tot rust in het unieke Spa Village en laat de 

restaurants u meevoeren op een culinaire reis door 

de Thaise keuken. The Ritz-Carlton Koh Samui biedt 

u alle comfort en persoonlijke service die u van een 

topresort verwacht. 

Nieuw in ons aanbod is het Sala Samui Chaweng 

Beach, een resort met een trendy design en suites en 

villa’s die alle over een privézwembad beschikken.

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP KOH SAMUI HEEFT VOORAL HET W KOH SAMUI 

ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 93

Het bijzonder charmante eiland Koh Samui voor de 

oostkust van Zuid-Thailand heeft u veel te bieden. 

Neem de op een eilandje voor de kust gelegen 

schilderachtige, 12 m hoge ‘Big Buddha’ en de in 

het binnenland gelegen waterval Na Muang. Of 

wat dacht u van een dagje snorkelen of duiken in 

de kristalheldere wateren rondom de 41 eilandjes 

van het Ang Thong Marine National Park, terwijl 

de dolfijnen om u heen zwemmen. Het eiland was 

voor de komst van het toerisme, bijna één grote 

kokospalmplantage. Chaweng & Lamai zijn de 

populairste stranden. Voor wat meer rust gaat u naar 

Bophut of Maenam Beach. Een favoriete excursie is 

een tocht per jeep of motor door het dichte tropische 

regenwoud en de uitgestrekte kokospalmplantages 

van het eiland. In het binnenland lopen goede wegen 

naar de twee prachtige watervallen van het eiland, 

de Namuang en de Hin Hat waterval.

En natuurlijk kunt u op Koh Samui heerlijk Thais 

eten. De verse vis wordt hier op barbecues op het 

strand voor u bereid. Terwijl de plaats Chaweng 

Beach met zijn mooie stranden is uitgegroeid tot 

de meest populaire en bruisende plaats van Koh 

Samui hebben het rustige Bophut en Maenam in het 

noorden van het eiland hun uitstraling van slaperige 

vissersdorpjes weten te behouden. Hier vindt u aan 

de kleine, gemoedelijke boulevard talloze markt-

stalletjes, restaurants en trendy barretjes. 

In het noordwestelijke puntje van Koh Samui, tegen 

een met kokospalmen begroeide helling, aan een 

privéstrand, ligt het topresort Four Seasons. De 

mooie, in typisch Thaise stijl gebouwde villa’s zijn 

met zeer veel oog voor detail ingericht. De luxe 

Residence villa’s’ worden aangeboden inclusief 

butlerservice.

Aan het serene strand van Maenam bieden wij u het 

fraai gelegen resort Santiburi en het trendy resort 

W Koh Samui.

Het prestigieuze Ritz-Carlton Koh Samui ligt op 

ca. een kwartier rijden van de populaire plaats 

Chaweng en aan een afgelegen baai met wit 

zandstrand. De ruime suites en villa’s bevinden 

zich te midden van een landschap van tropische 

waterpartijen en palmbomen met op de achtergrond 

het azuurblauwe water van de Golf van Thailand. 

Ontdek hier de legendarische Thaise gastvrijheid, 

Ban
Mae Nam

Nathon

Ban Lamai

Ban
Chaweng

Ban
Bo Phut

SantiburiFour 
Seasons

The Ritz-Carlton

W Retreat

Sala
Chaweng

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

Dagtemperatuur in °C 28 29 30 30 30 30 30 29 29 28 27 27

Watertemperatuur in °C 26 27 28 28 28 29 28 28 28 28 27 27

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

Dagen met enige neerslag 4 1 2 4 12 12 12 13 14 14 16 10
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KOH SAMUI EXPERIENCE

Ang Thong National Marine Park

Four Seasons Resort Koh Samui

Maak kennis met het andere Koh Samui. Wij hebben een aantal bijzondere 

excursies of activiteiten voor u geselecteerd. Deze kunt u ter plaatse of 

voorafgaand aan uw reis bij onze ervaren Luxury Travel Consultants reserveren.

MUAY THAI FITNESS @ FOUR SEASONS
Muay Thai is al honderden jaren een onderdeel van de Thaise geschiedenis 

en behoort zelfs tot het culturele erfgoed. Het ontstond in de oudheid als de 

effectiefste methode van zelfverdediging die door Thaise strijders werd gebruikt. 

Muay Thai is ook bekend als de ‘Art of Eight Limbs’ vanwege het gebruik van 

vuisten, voeten, ellebogen en knieën. 

Het Four Seasons Resort Koh Samui heeft een door Bill Bensley ontworpen 

openluchttrainingsring met een overweldigend uitzicht op wuivende palmbomen 

en de zee. Hier kunt u onder leiding van een professionele trainer de basis van 

deze populaire sport leren. Gevorderde trainingen worden gegeven door Muay 

Thai Pro boksers. Voor de ultieme sportbeleving biedt het Four Seasons het 

Muay Thai Adventure Package dat bestaat uit een trainingssessie gevolgd door 

een bezoek aan een Muay Thai wedstrijd met VIP tickets en onder begeleiding 

van een Pro. Indicatieprijs; halve dag beginnerscursus € 105,- p.p, hele dag 

adventure package € 380,- p.p.

ISLAND ORGANICS KOOKLES
De Thaise keuken is met recht vermaard om zijn variatie en kwaliteiT: een 

waar feest voor de smaakpapillen en het oog. De gerechten zijn gevarieerd en 

worden bereid met verse specerijen zoals koriander, citroengras, limoenblad 

en chilipepers. Op veel plaatsen in Thailand worden kooklessen aangeboden. 

De lessen beginnen vrijwel altijd met een bezoek aan een lokale markt. Hier 

worden dan groenten, fruit en specerijen gekocht waar vervolgens de maaltijd 

mee wordt bereidt. Tijdens de kooklessen van Chef Lat gaat u niet naar de 

markt maar worden alleen organisch gekweekte groenten en kruiden gebruikt. 

In de 4 jaar dat zij de Island Organics kookschool is begonnen is het uitgegroeid 

tot een fenomeen: duurzaam, zonder chemicaliën en dus gezond. Tijdens een 

privékookles met Chef Lat leert u behalve over de ingrediënten en het bereiden 

van de maaltijden ook veel over de Thaise cultuur. Indicatieprijs; Kookles halve 

dag, € 85,- p.p.

ANGTHONG NATIONAL MARINE PARK
Tussen het vasteland van Thailand en Koh Samui ligt het Angthong National 

Marine Park; een archipel van ruim 40 onbewoonde eilanden met parelwitte 

stranden van ongerepte schoonheid. De groene eilanden vormen de toppen 

van een ondergelopen kalksteengebergte. Het verhaal gaat dat de schrijver 

van de ‘bestseller’ The Beach zijn inspiratie hier heeft opgedaan. Later is dit 

boek verfilmd met in de hoofdrol Leonardo DiCaprio. Per luxe speedboot kunt u 

enkele eilanden in dit nationaal park bezoeken. Er is volop tijd om te zwemmen, 

kajakken of snorkelen. Een klim naar het uitkijkpunt op het eiland Koh Wua Talab 

is zeer de moeite waard. Vanaf 400 meter hoogte heeft u een adembenemend 

uitzicht over de azuurblauwe zee en de omringende eilanden. Met een beetje 

geluk komt u onderweg naar de top een vriendelijke langoeraap tegen. Ook 

leven er vele vogelsoorten op de archipel. (Om de natuur tot rust te laten komen 

is het Angthong National Marine Park jaarlijks gesloten van 1 november t/m 15 

december.) Indicatieprijs; hele dag Angthong National Marine Park € 275,- p.p.

DINING ON THE ROCKS
Op het noordelijkste puntje van Koh Samui ligt een zeer bijzonder restauranT: 

Dining on the Rocks, gelegen op 9 plateaus op de uiterste punt van een klif en 

met een uitzicht van 270° op de zee en nabijgelegen eilandjes. Dining on the 

Rocks is al jaren befaamd door zijn vooruitstrevende keuken met Aziatische 

en westerse specialiteiten. U kunt kiezen uit diverse menu’s waarvan de 

gerechten zijn samengesteld aan de hand van een thema. De sommelier heeft 

voor elk thema wijnen geselecteerd die perfect combineren met de gerechten. 

Reserveren voor Dining on the Rocks is noodzakelijk.
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FOUR SEASONS RESORT KOH SAMUI
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Residence

Tegen een met ontelbare kokospalmen begroeide helling aan zee, op het 

noordwestelijke puntje van Koh Samui, ligt het zeer luxueuze villaresort Four 

Seasons. Het is een perfecte hideaway in een natuurlijke omgeving om heerlijk 

tot rust te komen. De persoonlijk service en het geboden comfort maken dit 

resort tot een topaccommodatie. De luchthaven van Koh Samui en het gezellig 

Chaweng Beach liggen op ca. 30 minuten rijden. Door de niveauverschillen 

binnen het resort is het minder geschikt voor hen die slecht ter been zijn.

FACILITEITEN
Fraaie baai met privéstrand en ligbedden. Daarachter een infinitypool van  

50 meter lang met zonneterras, cabanas en Beach Bar. Modern fitness cen ter, 

boxring, twee tennisbanen en diverse watersportmogelijheden. Verder is er een 

eigen Muay Thai school waar lessen in het Thaise kickboksen worden gegeven.

Voor jonge gasten (4 t/m 12 jaar) is er de Tree House met een uitgebreid 

activiteitenprogramma. De Secret Garden Spa is fraai gelegen in het tropische 

groen en biedt tal loze oosterse massages en lichaamsbehadelingen. KOH Thai 

Kitchen is het all-day dining restauraunt met lokale specialiteiten. Het restaurant 

Pla Pla is gelegen bij het strand en geopend voor lichte lunch en mediterrane 

visgerechten met Thaise invloeden voor diner. CoCoRum is een casual restaurant 

bij het zwembad voor lichte maaltijden, snacks en tropische cocktails. De Wine 

Cellar heeft een grote selectie topwijnen. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 60 vrijstaande, op palen en in typisch Thaise stijl gebouwde villa’s voorzien 

van een massief houten vloer, comfortabele bedden, airconditioning, minibar, 

iPod-dockingstation, espresso-apparaat, kluisje en flatscreen-tv. Badkamer met 

ligbad en separate douche. Ruim terras met zitje, ligbedden en eigen infinitypool.

Villa (ca. 100 m², max. 3 pers.): rustig, tegen de heuvel gelegen villa met 

privézwembad van ca. 15 m² en onderbroken zeezicht.

Deluxe Villa (ca. 100 m², max. 3 pers.): als Villa maar met groot privézwembad 

van ca. 25 m² en onderbroken zeezicht.

Premier Villa (ca. 100 m², max. 3 pers.): tegen de heuvel gelegen villa met 

privézwembad van ca. 25 m² en uitzicht over de Golf van Thailand.

Family Villa (ca. 118 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer met kingbed en 

tweede slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden voor de kinderen, terras met 

zitje, ligbedden en privézwembad van ca. 15 m², onderbroken zeezicht en op 

loopafstand van het strand.

Beachfront Villa (ca. 100 m², max. 3 pers.): gelegen nabij het strand met 

privézwembad van ca. 25 m² en uitzicht op het strand en de Golf van Thailand.

Beach Villa (ca. 125 m², max. 3 pers.): direkt aan het strand gelegen villa met 

badkamer met buitendouche, ruim terras en infinitypool van ca. 25 m².

Residences (ca. 660 m², max. 3 pers.): luxe villa met woon- en aparte eetkamer, 

outdoor living, groot terras en privézwembad, apart paviljoen met slaapkamer en 

luxe badkamer. Inclusief butlerservice. Ook boekbaar met 2, 3 en 4 slaapkamers.

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

en naar Koh Samui, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Villa 2878 3596 3588 4074 3509

Beachfront Villa 5964 7525 7525 6575 5675

Honeymoon:  nloemen, fles mousserende wijn bij aankomst en badceremonie tijdens verblijf.

Long Stay: 15% korting bij min. 7 nachten, 20% bij min. 14 nachten en 25% bij min. 21 nachten ver-

blijf van  01/11/18 t/m 22/12/18.  10% bij min. 7 nachten,  15% bij min. 14 nachten , en 20% bij min. 

21 nachten verblijf van 11/01/19 t/m 02/02/19, van 09/02/19 t/m 13/04/19 en van 29/04/19 t/m 

30/04/19. Niet geldig voor Family Villa, Beachfront Villa en Beach Villa.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18, van 11/01/19 t/m 02/02/19, van 

09/02/19 t/m 13/04/19 en van 29/04/19 t/m 30/04/19 indien 90 dagen voor aankomst geboekt; 10% 

indien 60 dagen voor aankomst geboekt. Niet geldig voor Family Villa, Beachfront Villa en Beach Villa.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

1.497reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/koh-samui/four-seasons-koh-samui
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/koh-samui/four-seasons-koh-samui
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SANTIBURI BEACH RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | GOLF

    

Grand Deluxe Pool Villa

Het elegante Santiburi Resort, een stukje `hemel op aarde`, is gelegen op 

slechts enkele passen van het strand en heeft een vlotte sfeer, veel facili tei-

ten en biedt een topservice. Gelegen aan de paradijselijke noordzijde van Koh 

Samui, aan de witte stranden van Maenam en in een 23 ha grote exotische tuin 

met water partijen. Het geheel is ruim opgezet en de in Thaise stijl opgetrokken 

villa`s en suites liggen verspreid in de tuin. Het resort straalt rust uit en biedt de 

gasten privacy in een romantische omgeving. De luchthaven en Chaweng Beach 

op liggen op 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Receptie, lobby loungebar, bibliotheek (boeken en dvd`s), boetieks, beauty salon, 

babysit op aanvraag. In de exotische tuin een groot zwembad, kinderzwembad en 

poolbar. Kids Club met activiteitenprogramma voor de jongsten. Sportcom plex 

met o.a. tennisbaan, voetbalveld, drivingrange, fitnessruimte, mountainbike, thai 

boxing en diverse niet gemotoriseerde watersportmogelijkheden als kajakken, 

surfen en duiken. De Santiburi 18-holes Golf Course ligt op 10 minuten rijden van 

het hotel. De Santiburi Spa is warm gedecoreerd en beschikt over een groot bad, 

patio met jacuzzi en stoombaden. Ruime keuze aan massages en behandelingen. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het Vimarnmek restaurant serveert 

een internationaal ontbijtbuffet. Sala Thai is het Thaise restaurant voor à la 

carte diner. Rim Talay: seafood- en grillrestaurant aan het strand voor lichte 

maaltijden en snacks gedurende de dag. De Poolbar serveert snack en drankjes 

bij het zwembad. In de lounge bar kunt u terecht voor drankjes en afternoon tea. 

Dagelijks gratis afternoon tea in de loungebar. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 77 villa’s en suites zijn geheel gerenoveerd. Ze zijn voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler, minibar, kluisje en espressoapparaat. 

Luxe badkamer met bad, aparte douche en badjassen. Balkon of terras.

Duplex Suite (ca. 53 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): suite met woonkamer 

en badkamer op de begane grond, slaapkamer op de 1e verdieping. Uitzicht op 

de tropische tuinen en het zwembad. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Deluxe Garden Villa (ca. 60 m² max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): vrijstaande villa, 

elegant ingericht met comfortabele zithoek en terras met zitje en tuin-zicht.

Grand Deluxe Garden Villa (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): villa met 

aparte woon- en slaapkamer. Ook boekbaar met plungepool.

Deluxe Beach Front Villa (ca. 65 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): villa met 

aparte woon- en slaapkamer, gelegen aan het strand. Ook boekbaar met plunge-

pool.

Deluxe Pool Villa (ca. 136 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): modern ingerichte 

villa, luxe badkamer met bad en regendouche, groot terras met privézwembad.

Grand Deluxe Pool Villa (ca. 185 m², max. 2 volw.): ruime ommuurde villa met 

privézwembad van 36 m² en spabehandelkamer.

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

en naar Koh Samui luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Duplex Suite 1735 2284 2118 1765 1739

Grand Deluxe Pool Villa 2898 3437 3275 2930 2905

Extra: 20% korting op greenfees van de Santiburi Golfbaan tijdens het verblijf. 

Family: 25% korting op tweede kamer voor kinderen t/m 12 jaar bij verblijf van 01/11/18 t/m 

22/12/18 en van 01/03/19 t/m 31/10/19.

Honeymoon: fles wijn, taart en fruit bij aankomst in de kamer en 50% korting op 1 x couple massage.

Long Stay: 1 x Thais diner in het Sala Thai Restaurant bij verblijf van min. 11 nachten en bij verblijf 

van min. 15 min. tevens 1 x Santiburi massage van 60 minuten.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 14/04/19 en van 01/05/19 t/m 31/10/19 in-

dien 120 dagen voor aankomst geboekt; 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 

30 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

907 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/koh-samui/santiburi-koh-samui
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/koh-samui/santiburi-koh-samui
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W KOH SAMUI
DESIGN | HONEYMOON | WELLNESS

    

Ocean Front Haven

Aan het Maenam strand in het noorden van Koh Samui ligt een van de hot spots 

van de W-hotels. Een stijlvolle oase van elegante villa’s die alle beschik ken 

over een privézwembad en geheel met harmonie in het tropisch landschap zijn 

gesitueerd. De unieke combinatie van onderscheidende architectuur en ontwerp 

van deze trendy hotelketen vindt men ook terug in dit resort. De luchthaven van 

Koh Samui en het populaire Chaweng Beach liggen op ca. 15 minuten rijden.

FACILITEITEN
Open lobby met panoramisch uitzicht over het resort en de Golf van Thailand. 

W lounge met loungebanken verzonken in een waterpartij, Woobar met live 

DJ, boetiek en businesscenter. De fraaie infinitypool is omringd door een 

zonneterras met ligbedden. Voorts een tennissbaan en fitnessruimte. De trendy 

ingerichte Away Spa biedt een keur aan lichaamsbehandelingen en massages. 

U heeft de keuze uit verschillende restaurants en bars: The Kitchen Table: 

all-day dining restaurant voor Thaise en Internationale specialiteiten, Namu: 

Japans specialiteitenrestaurant voor diner bij het strand, Tonic Bar: gelegen 

bij de spa voor verse sappen, smoothies en gezonde snacks, Woo Bar: lobby 

bar dag en nacht geopend voor snacks en drankjes, Sip: trendy beachbar met 

loungebanken voor tapas, barbecue en cocktails. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 74 villa’s hebben een stijlvolle en moderne inrichting en zijn voorzien van 

een kingbed, airconditioning, flatscreen-tv, dvd-speler, iPod-dockingstation, 

minibar, espresso-apparaat en kluisje. Ruime badkamer met ligbad en aparte 

regendouche. Terras met outdoor living en privézwembad van minimaal 27 m².

Jungle Oasis (ca. 163 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): hoger gelegen villa 

bestaande uit een airconditioned paviljoen met open plan woon-/slaapkamer en 

ruime badkamer. Terras met privézwembad. Gedeeltelijk zeezicht.

Tropical Oasis (ca. 223 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ommuurde villa 

nabij het strand met tuin en outdoor living en privézwembad.

Ocean View Escape (ca. 163 m², 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): villa gelegen op het 

hoogste punt van het resort met privézwembad en weidse uitzichten over de 

Golf van Thailand.

Ocean Front Haven (ca. 223 m², 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): villa met privé-

zwembad, gelegen aan en met directe toegang tot het zandstrand.

WOW Jungle Oasis (ca. 350 m², 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): hoger gelegen villa 

met slaapkamer, aparte woon-/eetkamer met eettafel en zithoek, outdoor living, 

privézwembad  van 50 m². 

WOW Ocean Haven (ca. 350 m², 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): als WOW Jungle 

Oasis maar gelegen aan en met directe toegang tot het zandstrand.

Extreme WOW Ocean Haven (ca. 892 m², max. 6 pers.): toppunt van luxe 

met 2 slaapkamers, lounge, outdoor living, terras en privézwembad van 137 

m². Panoramisch uitzicht over de zee (limousineservice binnen Nederland 

inbegrepen).

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

en naar Koh Samui, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Jungle Oasis 2725 2879 2844 3008 2755

Ocean Front Haven 3408 3565 3529 3694 3441

Extra: gratis transfers, fles mousserende wijn, 1 x diner in restaurant NAMU en een signaturemas-

sage van 60 minuten per persoon bij verblijf van min. 3 nachten van 01/11/18 t/m 31/10/19  in een 

WOW Jungle Oasis, WOW Ocean Haven. of Extreme WOW Ocean Haven.

Long Stay: 20% korting bij verblijf van min. 7 nachten van 01/11/18 t/m 02/02/19, van 12/02/19 t/m 

28/09/19 en van 07/10/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/18 t/m 02/02/19, van 12/02/19 t/m 28/09/19 en van 

07/10/19 t/m 31/10/19 indien 90 dagen voor aankomst geboekt; 10% indien 30 dagen voor aan-

komst geboekt.

SPECIAAL AANBEVOLEN

W KOH SAMUI IS ONZE FAVORIET VANWEGE DE RUIME VILLA’S MET GROTE 

PRIVÉZWEMBADEN. DE PRIMA RESTAURANTS EN HET HOGE SERVICENIVEAU 

MAKEN HET VERBLIJF HIER TOT EEN ONVERGETELIJKE BELEVENIS.

1.220 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/koh-samui/w-koh-samui
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/koh-samui/w-koh-samui
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THE RITZ-CARLTON KOH SAMUI
WELLNESS

     

Select Terras Suite

Aan een afgelegen baai met wit zandstrand in het noorden van Koh Samui heeft 

de fameuze Ritz-Carlton-groep eind 2017 een weergaloos resort geopend. De 

ruime suites en villa’s bevinden zich te midden van een landschap van tropische 

waterpartijen en palmbomen met op de achtergrond het azuurblauwe water 

van de Golf van Thailand. Ontdek hier de legendarische Thaise gastvrijheid, kom 

tot rust in het unieke Spa Village en laat de restaurants u op een culinaire reis 

voeren. The Ritz-Carlton Koh Samui biedt u alle comfort en persoonlijke service 

die u van een topresort verwacht. Vanwege de hoogteverschillen binnen het 

resort is het minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Het populaire 

Chaweng met nachtmarkt en de luchthaven bevinden zich op ca. 15 minuten.

FACILITEITEN
Bij het privéstrand bevindt zich een infinitypool met kinderbad en zonneterras. 

De unieke Reef Pool bevat zeewater, koraal en tropische vissen. Voor de 

jongste gasten zijn er de Ritz Kids Club en Fun Park met gezellige en leerzame 

activiteiten. De ambiance van het Spa Village is rustgevend wat goed past bij 

de vele behandelingen die worden aangeboden. Tevens is er een zwembad, 

yogapaviljoen en een healthbar. Het fitnesscenter beschikt over moderne 

apparatuur en een Thai boxing ring. Voorts zijn er 2 tennisbanen en worden er 

bij het strand niet-gemotoriseerde watersporten aangeboden. Centraal in het 

resort ligt Shook, een restaurant met internationale en mediterrane keuken 

geopend voor ontbijt en diner. Thaise specialiteiten vindt u voor lunch en diner 

in Baan Talat. Sea Salt, bij het zwembad, serveert lichte maaltijden gedurende 

de dag en visgerechten voor diner. Voor authentieke Zuid-Thaise gerechten kunt 

u voor diner terecht in Pak Tai. De poolbar Tides en loungebar One Rai serveren 

koele dranken en tropische cocktails. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Alle 175 suites en villa’s zijn stijlvol ingericht en beschikken over airconditioning, 

flatscreen-tv, minibar, espresso-apparaat, kluisje en strijkfaciliteiten. Luxe 

badkamer met ligbad en separate douche.

Select Terras Suite (ca. 93 m², max. 2 pers.): suite met kingbed, apart 

woongedeelte met sofa en schrijftafel, balkon met zitje en loungebank en

met resortzicht of onderbroken zeezicht.

Terras Suite - 2 slaapakmers (ca. 186 m², max. 4 pers.): ruime suite bestaande 

uit een woongedeelte met sofa en schrijftafel, 2 slaapkamers met en suite 

badkamer, balkon met loungebank en uitzicht op de tuinen van het resort. 

Ocean View Suite - 2 slaapkamers (ca. 186 m², max. 4 pers.): als Terras Suite 

maar met zeezicht. 

Exclusive Pool Villa (ca. 97 m², max. 2 pers.): vrijstaande villa met open 

plan woon-/slaapkamer, sofabank, schrijftafel, terras met ligbedden, zitje 

en privézwembad van 12 m². Centraal gelegen en met resortzicht en/of 

onderbroken zeezicht.

Ultimate Pool Villa (ca. 97 m², max. 2 pers.): vrijstaande villa met open plan 

woon-/slaapkamer, sofabank, schrijftafel, terras met ligbedden, zitje en 

privézwembad van 12 m². Gelegen op de kliffen en met frontaal zeezicht.

Villa Kasara (225 m², max. 6 pers.): luxe villa met woonkamer met sofabank en 

eettafel, 3 slaapkamers met en suite badkamer, groot terras met ligbedden, zitje 

en privézwembad van 48 m². Gelegen tegen de heuvels en met zeezicht.

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

en naar Koh Samui, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype dec feb apr jul okt

Select Terras Suite 1964 2689 2278 2689 2278

Exclusive Pool Villa 2646 3641 3135 3641 3135

Longstay: 20% korting bij verblijf van min. 10 nachten van  01/11/18 t/m 22/12/18, van 06/01/19 

t/m 31/01/19, van 13/02/19 t/m 31/10/19. 

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18, van 06/01/19 t/m 31/01/19, van 

13/02/19 t/m 31/10/19 indien uiterlijk 45 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

116 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/koh-samui/the-ritz-carlton-koh-samui
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/koh-samui/the-ritz-carlton-koh-samui
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Chaweng | Koh Samui | THAILAND

SALA SAMUI CHAWENG BEACH
BOUTIQUE | DESIGN

    

Oceanfront Pool Suite met balkon

Het nieuwe SALA Samui Chaweng Beach Resort is een van de nieuwste 

vijfsterrenresorts op het eiland. Bij binnenkomst vallen de moderne architectuur, 

het trendy design en de prachtige ligging aan het witte zandstrand meteen op. 

Er heerst een serene sfeer, ideaal voor een ontspannen vakantie. Alle suites en 

villa’s beschikken over een privézwembad en bieden uitzicht over het resort en 

de blauwe zee. SALA Samui Chaweng Beach Resort is gelegen in het noorden 

van Chaweng. In de omgeving vindt u een grote keus aan winkels en restaurants. 

De luchthaven bevindt zich op ca. 10 minuten rijden.

FACILITEITEN
Fraaie lobby met receptie. Centraal in het resort ligt de ‘Moon Pool’, een 

design zwembad omringd door een zonneterras met loungebanken, ligbedden 

en parasols. Tevens is er een kinderbad. Tussen de bomen langs het strand 

staan voor de hotelgasten ligbedden. Ook worden er niet-gemotoriseerde 

watersporten aangeboden zoals kajakken en paddleboarden. De verzorging is 

op basis van logies/ontbijt. Het Tent Beachfront Restaurant is geopend voor 

ontbijt, lunch en diner en serveert internationale en Thaise gerechten. Er worden 

regelmatig thema-avonden georganiseerd. Wilt u zelf een keer een Thaise 

maaltijd bereiden? Dagelijks zijn er kooklessen onder leiding van de chef-kok. 

In de Beach Bar bij het strand kunt u terecht voor snacks en de laatste cocktail 

trends. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 52 suites en villa’s hebben een lichte inrichting en zijn voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, Ipod-dockingstation, espressoapparaat, 

theezetfaciliteiten en kluisje. Luxe badkamer met bad en separate douche. 

Balkon of terras met loungebank.

Oceanfront Pool Suite (ca. 74 m², max. 3 pers.): suite gelegen op de begane 

grond. Open plan woon-/slaapkamer en open badkamer die toegang biedt tot 

het privézwembad van ca. 18 m² dat aan de achterkant van de suite ligt. Aan de 

voorzijde is het terras met loungebank en uitzicht over het resort.

Oceanfront Pool Suite met balkon (ca. 66 m², max. 3 pers.): suite gelegen op 

de 1e of 2e verdieping. Slaapkamer met directe toegang tot het balkon met een 

privézwembad van ca. 15 m² en zeezicht. 

Oceanfront SALA Pool Villa (ca. 97 m², max. 3 pers.): geschakelde villa’s die veel 

privacy bieden. Open plan woon-/slaapkamer, luxe badkamer, tuin met terras en 

privézwembad van ca. 22 m².

Oceanfront Pool Suite – 1 slaapkamer (ca. 135 m², max. 3 pers.): ruime suite 

gelegen op de 2e verdieping met aparte woon- en slaapkamer, balkon met 

loungebank, privézwembad van ca. 26 m² en zeezicht.

Oceanfront Presidential Pool Villa – 2 slaapkamers (ca. 286 m², max. 6 pers.): 

vrijstaande villa gelegen aan het strand, met 2 slaapkamers met en suite 

badkamer, woonkamer met zithoek, terras met outdoor living, privézwembad 

van ca. 52 m² en zeezicht.

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

en naar Koh Samui, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Oceanfront Pool Suite 1847 2288 2259 1978 1953

Oceanfront SALA Pool Villa 2059 2594 2564 2213 2188

Honeymoon: Mousserende wijn, bloemdecoratie, fruit en chocolade bij aankomst op de kamer.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18, van 08/01/19 t/m 31/01/19, van 

11/02/19 t/m 14/04/19 en van 30/04/19 t/m 31/10/19 indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 

15%  indien 45 dagen voor aankomst geboekt. Tevens bij min 5 nachten verblijf 1 x gratis diner voor 

2 personen (excl. drankjes).

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

115 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/koh-samui/sala-samui-chaweng-beach
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/koh-samui/sala-samui-chaweng-beach
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PHUKET & KRABI

In het zuiden van Thailand vindt u redelijk dicht bij elkaar twee van de aantrekkelijkste strandbestemmingen van het land: 

het eiland Phuket, de ‘Parel; van het Zuiden’ en Krabi op het tegenoverliggende vasteland met paradijselijke stranden.

idyllisch gelegen tussen de spectaculaire krijtsteen-

rotsen van het Marine National Park van Krabi en 

het Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve met een 

bijna surreëel uitzicht over de eilanden van de baai 

van Phang Nga. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP PHUKET HEEFT VOORAL HET BANYAN TREE 

PHUKET SPA SANCTUARY ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 100

Het eiland Phuket is overdag een ideale omgeving 

om te relaxen op het strand of actief deel te nemen 

aan diverse watersporten. ‘s Avonds zorgen de 

‘night markets’, restaurants, bars en discotheken 

voor een levendige en gezellige sfeer. Een bekend 

uitgaansgebied is Patong Beach. Het iconische 

beeldmerk van Phuket is de baai van het eilandje 

Khao Phing Kan in het ten noord oosten van het 

eiland gelegen nationale park Ao Phang Nga. 

Bekend geworden als locatie in de de James Bond 

film The Man with the Golden Gun. Een andere 

populaire excursie vanaf Phuket is een cruise per 

longtailboot naar de zuidoostelijk gelegen Phi Phi 

eilandjes met zijn lange witte zandstranden en 

wuivende palmbomen. 

Aan de westkust van Phuket strekt zich de baai van 

Bang Tao uit met het gelijknamige mooie strand. Hier 

kozen wij voor het bijzonder luxueuze Banyan Tree 

met mooie vrijstaande villa’s met privézwembad en 

uitstekende wellnessfaciliteiten. In dezelfde baai 

ligt het comfortabele Outrigger Laguna Phuket 

Beach Resort met veel facili teiten voor het hele 

gezin. De 18-holes Laguna Phuket Golf Club bevindt 

zich in de directe nabijheid van het resort. 

Het Marriott Resort ligt verscholen in een rustige 

hoek van het zandstrand van Nai Yang in het 

noorden van Phuket. 

Aan Pansea Beach ligt het Amanpuri. Dit fantastische 

resort is sinds de opening bijna 40 jaar geleden een 

icoon op Phuket. 

Het luxueuze Twin Palms Phuket resort, omgeven 

door prachtige tuinen en witte zandstranden, is 

gelegen op een paar honderd meter van Surin 

Beach. De tropische tuinen zorgen voor een rustige 

omgeving. 

Het Rosewood Phuket bevindt zich aan het afgelegen 

zandstrand van Emerald Bay aan de westkust van 

Phuket. Rust en verfijning vangen de essentie van 

dit luxe strandresort waarvan alle paviljoens en 

villa’s over een privézwembad en uitzichten op zee 

beschikken.

Krabi is een prima keuze voor wie een rustige 

omgeving op prijs stelt. U vindt bij Krabi 

paradijselijke stranden, veelal aan de voet van 

steile en mysterieuze krijtsteenrotsen gelegen. 

Wij selecteerden hier het exclusieve Rayavadee, 

Krabi

Chalong

Patong

Karon

Koh Yao Noi

Phuket

Rayavadee

Banyan Tree
Outrigger
Amanpuri
Twin Palms

Rosewood

Marriott
Pulay Bay

Six Senses
Yao Noi

Phuket & Krabi Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 29 30 30 31 30 29 29 29 29 29 29 29

Watertemperatuur in °C 27 28 28 28 29 29 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 9 10 9 8 6 5 6 6 6 6 6 8

Dagen met enige neerslag 3 2 4 9 19 17 17 17 21 20 13 6

Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve
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Phuket | THAILAND

PHUKET EXPERIENCE

Loch Palm Golf Club

Maak kennis met het andere Phuket. Wij hebben een aantal bijzondere excursies 

of activiteiten voor u geselecteerd. Deze kunt u ter plaatse of voorafgaand aan 

uw reis bij onze ervaren Luxury Travel Consultants reserveren.

PHANG NGA BAY BY STARLIGHT
In de baai van Phang Nga rijzen kalksteeneilanden loodrecht op uit de zee. 

Het is een van de meest spectaculaire landschappen van Thailand. Ruim 25 

jaar geleden ontdekte de Amerikaan John Gray tijdens een verkenningstocht 

door deze baai dat er veel meer grotten waren dan gedacht. Tevens ontdekte 

hij dat er veel van deze eilanden omsloten ‘kamers’ (hongs) bevatten die 

slechts bereikbaar zijn via nauwe grotten bij laag tij. John vond in deze hongs 

onaangetaste ecosystemen met bijzondere flora en fauna. Dit deed hem 

besluiten om in kleine groepjes per kajak deze eilanden en grotten te verkennen. 

Tegenwoordig zijn er vele aanbieders van soortgelijke tours. De tochten met 

John Gray blijven echter uniek omdat hij zijn kennis van het gebied met de 

deelnemers deelt. Een zeer bijzondere ervaring is de ‘Hongsby Starlight’ tocht. 

In tegenstelling tot de meeste tochten die ’s ochtends vroeg vertrekken begint 

deze in de middag. U bezoekt een aantal grotten en hongs bij daglicht, maar ook 

na zonsondergang en daarnaast kunt genieten van de prachtige sterrenhemel 

boven de baai van Phang Nga. Elke kano wordt geleid door een ervaren gids 

maar u krijgt zeker ook de kans om zelf te peddelen. Bij een fraai strand is er ook 

de mogelijkheid om te zwemmen. ‘Phang Nga Bay by Starlight’ is als privétocht 

te boeken. Indicatieprijs; halve dag € 715,- p.p.

PHUKET VANUIT DE LUCHT
Vlieg in stijl per helikopter over heuvels, vissersboten en mangroven. Over 

de groene bergen van Phuket, langs het 45 meter hoge Big Buddha beeld. 

Een helikoptervlucht is ideaal om de best bewaarde geheimen van Phuket te 

ontdekken; de weelderige jungle, golfbanen en paradijselijke stranden. Het 

onvergetelijke landschap van de Phang Nga baai met het wereldberoemde James 

Bond-eiland is vanuit de lucht nog indrukwekkender. Vliegen per helikopter 

boven Phuket en de PHang Nga baai is een unieke ervaring. Indicatieprijs; 

privécharter, 40 minuten voor maximaal 6 personen € 1660,-.

GOLFEN OP PHUKET
Golf is in Thailand erg populair. Het land heeft dan ook een groot aantal banen die 

vaak door bekende golfers zijn ontworpen. Phuket beschikt over 6 golfbanen van 

wereldniveau. Phuket Country Club (27-holes) opende in 1989 en was daarmee de 

eerste golfbaan van het eiland. De Loch Palm Golf Club (18-holes) is door zijn ligging 

erg populair. De eerste 9 holes voeren u langs kleine meertjes en palmbomen. 

De tweede 9 holes nemen u mee door de heuvels en zijn daardoor een echte 

uitdaging. Andere bekende banen op Phuket zijn de Blue Canyon, Mission Hills 

en Red Mountain Golf Club. Bij het Banyan Tree Phuket ligt de geliefde Laguna 

Phuket Golf Club, 18-holes, par 71. Voor golfers is Phuket een eiland met vele 

mogelijkheden. Indicatieprijs; golfen op Phuket, 18-holes vanaf € 200,-.

BLUE ELEPHANT
In het hart van Phuket-stad ligt het vermaarde Blue Elephant restaurant. De 

architectuur van het pand is klassiek Chinees-Portugees, een stijl die op Phuket 

in de 19e eeuw ontstond en waar de principes van feng shui een verfrissende en 

ontspannen sfeer creëren. Het menu van Blue Elephant is een palet van traditionele 

en moderne cuisine. U kunt kiezen uit een verscheidenheid aan unieke gerechten 

uit het verleden, het heden en de toekomst van de gastronomische cultuur van 

Thailand. De culinaire gerechten zijn bereid met verse ingrediënten, volgens 

recepten van de sterren-chef, Khun Noroor Somany Steppe. Indicatieprijs; halve 

dag, € 95,- p.p.
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THAILAND | Phuket | Nai Yang Beach

PHUKET MARRIOTT RESORT AND SPA NAI YANG
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

    

Premium Pool Access Kamer

Het Marriott Resort ligt verscholen in een rustige hoek van het zandstrand van 

Nai Yang in het noorden van Phuket. Laat u bij binnenkomst in de lobby verrassen 

door het panoramisch uitzicht over de baai en het resort. De kamers en suites 

omringen het zwembad dat door het resort meandert, de villa’s zijn gesitueerd 

bij het witte strand. Door de informele sfeer en de vele (kinder-)faciliteiten is 

het hotel zeer geschikt voor families met kinderen. De luchthaven ligt op ca. 15 

minuten rijden. Het levendige Patong Beach met nachtmarkt en vele restaurants 

ligt op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
De entree biedt een panaromisch uitzicht over het resort. In de lobby vindt u 

de receptie, boetiek, businesscenter en een fraaie lounge bar met terras. Het 

‘loop pool’ zwembad meandert door het resort en is o.a. vanaf de Pool Access 

Kamers bereikbaar.. Het hoofdzwembad is bij het strand gelegen. Hier vindt u 

zonneterrassen met ligbedden en para sols en een kinderzwembad. In de Fun Kids 

Club zijn dagelijks leuke en leerzame activiteiten voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. 

Tevens is er babysitservice (tegen betaling). om tot rust in de Quan Spa met een 

ruime keuze aan oosterse en westerse massages en lichaamsbehandelingen. 

Voor uw dagelijkse workout is het moderne fitnesscenter 24 uur per dag 

geopend. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het resort beschikt over 

meerdere restaurants. Andaman Kitchen is het all-day dining restaurant met 

groot terras voor lokale en internationale specialiteiten. Bij het strand ligt het 

Big Fish grillrestaurant voor snacks, lunch en diner. De bar van Big Fish biedt 

een ideale setting voor een cocktail bij zonsonder gang. The Lounge, bij de lobby, 

serveert snacks en drankjes. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 195 kamers, suites en villas die voorzien zijn van 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje en 

strijkfaciliteiten. Badkamer met douche en ligbad en balkon of terras.

Deluxe Kamer Tuinzicht (ca. 46 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met 

balkon, gelegen nabij de lobby, met tuinzicht. Ook boekbaar met zeezicht.

Premium Kamer Zwembadzicht (ca. 48 m², max. 3 pers.): kamer met zitje, en 

balkon, gelegen op de 1e of 2e verdieping en met zwembadzicht.

Premium Pool Access Kamer (ca. 54 m², max. 3 pers.): ruime kamer op de 

begane grond met vanaf het terras toegang tot het lagunezwembad.

Cabana Pool Access Kamer (ca. 46 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane 

grond met tuin, cabana met loungebed en toegang tot het lagunezwembad.

Familie Kamer (ca. 105 m², max. 4 volw. + 2 kind.): twee kamers met tussendeur, 

terras en tuin- of zwembadzicht.

Suite - 1 slaapkamer (ca. 112 m², max. 3 volw. + 1 kind): slaapkamer met 

kingbed, aparte woonkamer met zithoek en tafel, badkamer met jacuzzi en 

terras met resort- of zeezicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Beachfront Villa met plungepool (ca. 90 m², max. 2 pers.): geschakelde villa 

bij het strand met slaapkamer, aparte woonkamer, terras met ligbedden, 

plungepool en onderbroken zeezicht.

Beachfront Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 150 m², max. 2 pers.): villa met 

slaapkamer, aparte woonkamer, terras met cabana, privézwembad en zeezicht. 

Gelegen bij het strand.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer Tuinzicht 1459 1594 1393 1265 1240

Premium Pool Access Kamer 1667 1807 1598 1473 1448

Vroegboekkorting: 20% indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 30 dagen voor aan-

komst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

776 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/phuket-marriott-resort-and-spa-nai-yang-beach
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/phuket-marriott-resort-and-spa-nai-yang-beach
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Bang Tao Beach | Phuket | THAILAND

OUTRIGGER LAGUNA PHUKET BEACH RESORT
FAMILY | GOLF

       

Premium Kamer Seafront

Tussen een tropische lagune en het heldere water van de Andaman Zee opende 

dit kwaliteitshotel gelegen aan een 2,5 km lang zandstrand van Bangtao in 2013 

haar deuren. De vele faciliteiten, informele sfeer en Thaise gastvrijheid maken 

het een ideaal vakantiehotel voor jong en oud. Outrigger maakt onderdeel uit van 

de ‘Laguna’, een 400 ha groot gebied met witte zandstranden, kreken, tropische 

tuinen, resorts, Spa’s en de 18-holes Laguna Phuket Golf Club. Het levendige 

Patong Beach met de ‘night market’ en vele restaurants, bars en discotheken 

ligt op ca. 25 min. rijden. De luchthaven van Phuket bevindt zich op ca. 25 min. 

rijden.

FACILITEITEN
Grote open entree met lobby, receptie, boetieks en lobbybar. Aan het strand 

ligt een groot zwembad, met poolbar, kinderbad en waterglijbaan. Het geheel 

is omringd door zonneterrassen met ligbedden en parasols. Koh Kids Club 

(4-12 jaar) met speeltuin en activiteitenprogramma. Bij het strand worden 

watersporten als kajakken, surfen, snorkelen en duiken aangeboden. Voorts 

is er een fitnesscenter en zijn er tennis- en squashbanen. Op het terrein van 

de ‘Laguna’ bevinden zich twee Spas: Banyan Tree en Angsana. Beide bieden 

een selectie aan oosterse en westerse massages en lichaamsbehandelingen. 

Voor uw maaltijden heeft u de keuze uit meerdere restaurants: Locavore voor 

internationale en Aziatische gerechten voor ontbijt en diner in buffetvorm en à 

la carte lunch. Edgewater is gelegen bij het zwembad en het strand voor snacks 

en lichte lunch of diner. Metzo’s Bistro biedt mediterrane specialiteiten en is 

geopend voor à la carte diner. In de Icon Terrace & Lounge kunt u terecht voor 

snacks en drankjes. 

ACCOMMODATIE
De 255 kamers en suites zijn smaakvol ingericht  en beschikken over 

airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar en koffie-/theezet-

faciliteiten. Badkamer met ligbad en/of douche. Balkon of terras. Gasten die 

in de Club kamers, Suites of Villa’s verblijven kunnen gebruik maken van de 

volgende faciliteiten in de Club Lounge: ontbijt, frisdranken, koffie, thee en 

snacks gedurende de dag en ’s avonds wijn en bier met hors d’oeuvres. 

Deluxe Lagune Kamer (ca. 43 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met zitje 

en uitzicht op de lagune. Ook boekbaar met onderbroken zeezicht.

Premium Kamer Seafront (ca. 43 m², max. 3 pers.): comfortabele kamer met 

zitje en frontaal zeezicht.

Club Kamer Zeezicht (ca. 54 m², max. 3 pers.): ruime kamer met zitje  sofa, en 

onderbroken zeezicht. Ook boekbaar met lagunezicht of frontaal zeezicht.

Suite Lagoon (ca.104 m², max. 3 pers.): woonkamer met sofa en eettafel, 

slaapkamer met en suite badkamer, balkon met zitje en uitzicht op de lagune.

Suite Zeezicht (ca.104 m², max. 3 pers.): woonkamer met sofa en eettafel, 

slaapkamer met en suite badkamer, groot balkon met zitje en zeezicht. Ook 

boekbaar met frontaal zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Lagune Kamer 1426 1708 1468 1373 1309

Suite Zeezicht 2333 2618 2266 2133 1959

Honeymoon: bloemendecoratie, chocolade truffels en Phuket Spa producten.

Kamerkorting: 10% en upgrade naar half pension bij verblijf van 01/11/18 t/m 23/12/18, van 

29/04/19 t/m 28/09/19 en van 07/10/19 t/m 31/10/19 in een Club Kamer Lagune zicht.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 15/11/18, van 25/11/18 t/m 13/12/18, van 

26/12/18 t/m 14/04/19, van 08/05/19 t/m 28/09/19 en van 07/10/19 t/m 31/10/19 indien 90 dagen 

voor aankomst geboekt. 15% bij verblijf van 01/11/18 t/m 23/12/18, van 11/01/19 t/m 02/02/19, van 

14/02/19 t/m 28/04/19, van 08/05/19 t/m 28/09/19 en van 07/10/19 t/m 31/10/19 indien 60 dagen 

voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 23/12/18, van 11/01/19 t/m 02/02/19 en 

van 14/02/19 t/m 31/10/19 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

1.546 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/outrigger-laguna-phuket-beach-resort
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/outrigger-laguna-phuket-beach-resort
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BANYAN TREE PHUKET
GOLF | WELLNESS

       

Double Pool Villa Banyan Pool Villa

Banyan Tree Phuket is gelegen aan de noordwestkust van Phuket rondom een 

lagune en aan een parelwit lang zandstrand. Het resort bestaat uit vrijstaan de 

villa’s met privézwembad en tropische tuinen. Ze bieden volop privacy en 

zijn van alle gemakken voorzien. De stijlvolle architectuur van hedendaagse 

elegantie met Thaise accenten zorg ervoor dat het Banyan Tree een rust ge ven de 

ambiance uitstraalt. De Spa is diverse malen tot de beste ter wereld gekozen en 

de 18-holes golfcourse heeft ook prestigieuze prijzen gewonnen. Het levendige 

Patong Beach en de luchthaven van Phuket liggen op ca. 25 minuten rijden.

FACILITEITEN
Elegante open lobby met vijvers fonteinen, receptie, boetieks en loungebar. In de 

tropische tuinen bevindt zich een lagunezwembad met zonneterras, ligbedden, 

parasols en een poolbar. Bij het lange zandstrand zijn voor de hotel gasten 

ligbedden en beachservice. De Turtle Club organiseert diverse activiteiten 

voor de jonge gasten. Voorts is er een modern fitnesscenter, 3 tennisbanen en 

worden er yoga- en pilateslessen gegeven. Naast het resort ligt de 18-holes 

Laguna Phuket Golf Course met driving range en golf- school. De fameuze 

Banyan Tree Spa is de ultieme plaats om te relaxen. Hier zorgen eeuwenoude 

oosterse technieken in combinatie met westerse behandelingen voor een totale 

ontspanning. Het Watercourt Restaurant serveert een uitgebreid ontbijt in 

buffetvorm en ‘s avonds à la carte diner met visspecialiteiten. In het Banyan Café 

gelegen aan de golfcourse kunt u de gehele dag terecht voor pizza’s, salades en 

andere lichte gerechten en snacks. Tamarind serveert Japanse specialiteiten 

voor lunch en diner. Voor authentieke Thaise gerechten kunt u terecht in Saffron. 

Het gourmetrestaurant Tre serveert Frans-Vietnamese fusiongerechten 

(geopend nov. t/m mrt.). Het is ook mogelijk om in de Sanya Rak, een traditionele 

Thaise boot, een dinercruise over de lagune te maken. 

ACCOMMODATIE
De 173 villa’s liggen in de uitgestrekte tropische tuinen, hebben een luxe 

inrichting en beschikken over een kingbed, airconditioning, flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje, badkamer met ligbad en separate 

douche en terras met privézwembad.

Banyan Pool Villa (ca. 170 m², max. 2 pers.): split-level woon-/slaapkamer met 

groot terras met en privézwembad van ca. 21 m². Ook boekbaar bij de lagune.

Signature Pool Villa (ca. 270 m², max. 3 pers.): ruime villa met terras en 

privézwembad van ca. 30 m². Ook boekbaar met twee slaapkamers (max. 5 

pers.).

Grand Lagoon Pool Villa (ca. 270 m², max. 3 pers.): villa gelegen aan de lagune 

met terras en privézwembad van ca. 30 m². 

DoublePool Villa (ca. 1300 m², max. 3 pers.): slaapkamer omringd door ondiep 

zwembad, aparte woonkamer, terras, tuin en infinitypool van ca. 60 m². Ontbijt 

wordt dagelijks in de villa geserveerd. Ook boekbaar met 2 en 3 slaapkamers.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Banyan Pool Villa 2307 2784 2119 2152 2152

DoublePool Villa 3068 4027 2864 2889 2889

Gratis nachten: 4=3 en 10=7 bij verblijf van 01/11/18 t/m 23/12/18, van 10/01/19 t/m 01/02/19 en 

van 09/02/19 t/m 31/03/19. 5=4, en 13=10 bij verblijf van 01/04/19 t/m 16/04/19, van 24/04/19 t/m 

30/09/19, van 07/10/19 t/m 28/12/19.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 05/04/19 t/m 16/04/19, van 24/04/19 t/m 30/09/19 en van 

07/10/19 t/m 31/10/19 indien 180 dagen voor aankomst geboekt. 30% bij verblijf van 01/11/18 t/m 

23/12/18 en van 01/03/19 t/m 31/03/19 indien 30 dagen voor aankomst geboekt. Bij verblijf van 

01/04/19 t/m 30/09/19 en van 07/10/19 t/m 31/10/19 15% indien 60 dagen en 10% indien 30 dagen 

voor aankomst geboekt.

SPECIAAL AANBEVOLEN

DE BANYAN TREE PHUKET IS ONZE FAVORIET VANWEGE HET AANBOD VAN 

ZEER RUIME VRIJSTAANDE VILLA’S, DE UITGEBREIDE SPA, 18-HOLES GOLF 

COURSE EN DE GROTE KEUZE AAN TOPRESTAURANTS.

1.924 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/banyan-tree-phuket
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/banyan-tree-phuket
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Surin Beach | Phuket | THAILAND

TWINPALMS PHUKET
BOUTIQUE | DESIGN | WELLNESS

    

Deluxe Palm Kamer

Op een steenworp afstand van het kristalheldere water en witte zand van 

Surin Beach ligt het befaamde Twin Palms Phuket. Dit boetiekhotel heeft roem 

verworven door zijn stijlvolle Catch Beach Club, een populaire locatie om te 

loungen op het strand en te luisteren naar de laatste muziek, gedraaid door 

internationaal befaamde DJ’s. Zoals de naam doet vermoeden zijn de kamers, 

suites en het zwembad omringd door rustige tropische tuinen met wuivende 

palmbomen. De luchthaven van Phuket bevindt zich op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Al fresco entree met receptie, lounge en boetiek. Centraal in het resort ligt 

een 50 meter lang zwembad met poolbar, omringd door zonneterrassen. De 

Beach Butlers zorgen op het strand (dat op 190 meter ligt) voor verkoelende 

drankjes, ligmatten en handdoeken. De Sun Spa Esthederm biedt een keur aan 

lichaamsbehandelingen en massages. Voorts is er een fitness met moderne 

apparatuur. De Oriental Spoon Grill & Bar is het all-day-dining restaurant voor 

Aziatische gerechten met een westerse twist. De Wine Room heeft een grote 

selectie internationale topwijnen. Daarnaast heeft Twin Palms drie outlets aan 

stran den in de omgeving te bereiken met een gratis shuttleservice: Het Palm 

Seaside restaurant, gelegen aan Bang Tao Beach specialiseert zich in grill- en 

visgerechten. Voor een hippe dag aan het strand is de Catch Beach Club met 

zwembad, restaurant en loungebar zeer aan te bevelen. De HQ Beach Lounge 

aan Kamala Beach biedt een relaxte atmosfeer en serveert Aziatische snacks 

en gerechten. 

ACCOMMODATIE
De 97 kamers en suites hebben een eigentijdse inrichting en zijn voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en kluisje. 

Badkamer met douche en/of ligbad. 

Deluxe Palm Kamer (ca. 51 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met balkon 

of terras en zicht op de tuinen en het zwembad.

Deluxe Lagoon Pool Kamer (ca. 51 m², max. 2 pers.): kamer met terras met 

ligbedden en directe toegang tot het zwembad.

Grand Deluxe Palm Kamer (ca. 62 m², max. 3 pers.): ruime kamer met balkon of 

terras en zicht op de tuinen en het zwembad.

Grand Deluxe Lagoon Pool Kamer (ca. 62 m², max. 3 pers.): kamer met vanaf 

het terras toegang tot het zwembad. Badkamer met ligbad en separate douche.

Palm Suite (ca. 102 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingbed, aparte woon-

kamer, ruim balkon met ligbedden en zicht op de tuinen en het zwembad. Ook 

boekbaar met 2 slaapkamers.

Lagoon Pool Suite (ca. 102 m², max. 3 pers.): als Palm Suite maar met directe 

toegang tot het zwembad vanaf het terras. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Duplex Pool Suite (ca. 190 m², max. 3 pers.): grote living met eettafel en sofa, 

terras met loungebedden en privézwembad van ca. 20 m². Op eerste verdieping 

slaapkamer met en suite badkamer. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Palm Kamer 1648 1916 1624 1428 1403

Duplex Pool Suite 2367 2554 2243 2083 2058

Extra: 20% korting op Spa behandelingen en tevens 1 seafood platter en een fles mousserende 

wijn in Oriental Spoon Grill bij min. 7 nachten en 1 x barbecuediner in Catch Beach Club bij min. 14 

nachten verblijf.  

Gratis nachten: 5=4 bij verblijf van 07/01/19 t/m 30/04/19 in een Duplex Pool Suite of Penthouse. 

Honeymoon: bloemendecoratie en een fles mousserende wijn bij aankomst.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/18 t/m 20/12/18 en van 07/01/19 t/m 30/04/19 in-

dien 90 en 10% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 15% bij verblijf van 21/12/18 t/m 06/01/19 

indien 120 en 10% indien 90 dagen voor aankomst geboekt. 15% bij verblijf van 01/05/19 t/m 

31/10/19 indien 45 en 10% indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

2.056 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/twinpalms-phuket
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/twinpalms-phuket
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THAILAND | Phuket | Emerald Bay

ROSEWOOD PHUKET
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Het Rosewood Phuket bevindt zich aan een afgelegen zandstrand van Emerald 

Bay aan de westkust van het eiland. Innovatieve architectuur en tijdloze 

elegantie gaan hier naadloos over in een weelderig tropisch landschap. 

Rust en verfijning vangen de essentie van dit luxe strandresort waarvan alle 

paviljoens en villa’s over een privézwembad en uitzichten op zee beschikken. 

Rosewood Phuket is aangelegd met een duidelijke focus op duurzaamheid en 

behoud van de natuur. Zo voorzien zonnepanelen het resort voor een groot deel 

van de energie en groeien er zeer oude bomen zoals een ruim 150 jaar oude 

heilige bodhiboom. U vindt hier voor jong en oud alle faciliteiten, comfort en 

service die u van een Rosewood mag verwachten en die nodig zijn voor een 

bijzondere vakantiebelevenis. Het levendige Patong Beach met nachtmarkt en 

vele restaurants ligt op ca. 5 minuten rijden. De luchthaven van Phuket bevindt 

zich op ca. 70 minuten rijden.

FACILITEITEN
Imposante entree met uitzicht over het resort en op zee. Riant zwembad met 

jacuzzi, kinderbad, zonneterras, ligbedden en parasols. De Rosewood Explorers 

Club is meer dan een normale kidsclub. Het heeft een scala aan faciliteiten 

zoals een spannend clubhuis met een klimmuur en theater, kinderzwembad 

en speeltuin met waterpark. Dagelijks is er een programma met leuke en 

leerzame activiteiten. De rustig gelegen Asaya Wellness Spa biedt een groot 

scala aan therapieën, massages en behandelingen zoals Reiki, Chi Nei Tsang 

en geluidstherapie. Tevens is er een Watsu-pool. De fitnessstudio beschikt over 

moderne apparatuur en is 24 uur per dag geopend. Er worden yoga-, pilates- en 

tai chi lessen gegeven. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Het Red Sauce restaurant is de gehele 

dag geopend en serveert à la carte gerechten geïnspireerd op de Zuid-Italiaanse 

keuken. Op de wijnkaart staan vele internationale topwijnen. The Shack is een 

toegankelijk restaurant bij het zwembad en heeft lokale en internationale grill- 

en visgerechten op het menu staan voor lunch en diner. In de schaduw van een 

heilige bodhiboom ligt Ta Khai, een rustiek restaurant voor authentieke Thaise 

gerechten met een luxe twist. De kruiden en specerijen die de chef van Ta Kai 

gebruikt in de bereiding van de gerechten komen uit de biologische tuin van het 

resort. Lokale vissers leveren dagelijks verse zeevruchten aan het restaurant. 

De Mai poolside lounge en bar is overdag de plek om te ontspannen bij het 

zwembad. ‘s Avonds verandert Mai wat is het daarvoor?  in een chique chill-out 

bar. Van champagne tot tropische cocktails, van de beste single whiskies. tot 

een ‘smoke infused gin & tonic’, u kunt het zo gek niet bedenken of de ervaren 

bartenders kunnen het voor u bereiden. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 71 pavillions en villa’s zijn zeer smaakvol ingericht met fraai meubilair en 

kunstvoorwerpen. Ze zijn alle voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, iPod-

dockingstation, Nespresso-apparaat, thee zet faciliteiten, minibar, inloopkast en 

kluisje. Luxe badkamer met ligbad en separate regendouche. Pavillions en villa’s 

met verbindingsdeur zijn beschikbaar.

Partial Ocean View Pool Pavilion (ca. 130 m², max. 3 volw. + 1 kind t/m 5 jaar): 

elegante open plan woon-/slaapkamer, zithoek met sofa en terras met ligbed, 

zitje en privézwembad van ca. 25 m², met onderbroken uitzicht op zee. 

Ocean View Pool Pavilion (ca. 130 m², max. 3 volw. + 1 kind t/m 5 jaar): 

open plan woon-/slaapkamer, zithoek met sofa en terras met ligbed, zitje en 

privézwembad van ca. 25 m², met zeezicht.

Oceanfront Pool Pavilion (ca. 146 m², max. 3 volw. + 1 kind t/m 5 jaar): ruimere 

pavilion gelegen nabij het strand en vanaf het terras zicht op de zee.

Ocean View Pool Pavilion - 2 slaapkamers (ca. 253 m², max. 5 pers.):  .):  

elegante suite met 2 slaapkamers elk met en suite badkamer, woonkamer met 

zithoek, sofa en terras met ligbedden, zitje en privézwembad van ca. 37 m² met 

uitzicht op zee.

Ocean View Pool Villa (ca. 211 m², max. 3 pers.): geschakelde villa met 

slaapkamer, aparte woonkamer met eettafel en zithoek, terras met ligbed, zitje 

en privézwembad van ca. 30 m² en uitzicht op zee. 

Beachfront Pool Villa (ca. 326 m², max. 3 pers.): slaappaviljoen, apart 

woonpaviljoen met eettafel en zithoek, tropische tuin en terras met ligbed, zitje 

en privézwembad van ca. 36 m². Gelegen nabij het strand en met uitzicht op zee.  

The Beach House (ca. 796 m², max. 5 pers.):   villa bestaande uit een slaappaviljoen 

met twee slaapkamers met en suite badkamer, apart woonpaviljoen met zithoek, 

apart dinerpaviljoen met eettafel, tropische tuin en groot terras met ligbedden, 

zitjes en privézwembad van ca. 60 m². Gelegen bij de Beachfront Pool Villas aan 

het strand en met uitzicht op zee.
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The Ocean House (ca. 796 m², max. 5 pers.): vrijstaande villa die veel privacy 

biedt, bestaande uit een slaappaviljoen met twee slaapkamers met en suite 

badkamer, apart woonpaviljoen met zithoek, dinerpaviljoen met eettafel, 

tropische tuin en groot terras met ligbedden, zitjes en privézwembad van  

ca. 60 m². Gelegen bij het Tak Khai restaurant, aan het strand en met zeezicht.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Partial Ocean View Pool Pavilion 3108 3258 2923 2938 2938

Oceean View Pool Villa  4241 4626 4208 4223 4223

The Ocean House (o.b.v. 4 pers.) 7162 7969 7265 7278 7278

Extra: bij verblijf in Ocean View Pool Pavilion (2 slaapkmrs), The Beach House en The Ocean House 

gratis retourtransfer van/naar Phuket airport.

Gratis nachten:  3=2, 6=4 en 9=6 bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18, van 11/01/19 t/m 01/02/19, 

van 11/02/19 t/m 30/09/19 en van 08/10/19 t/m 31/10/19. Geldig voor Partial Ocean View Pool 

Pavilion en Ocean View Pool Pavilion.

Honeymoon: 1 x cocktails en canapés, en 1 x een romantisch 4-gangen diner (excl. drankjes) bij 

verbijf van min. 7 nachten.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 01/02/19, van 11/02/19 t/m 30/09/19 en van 

08/10/19 t/m 31/10/19 indien 60 dagen voor aankomst geboekt, en 15% indien 45 dagen voor aan-

komst geboekt.

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

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

61 reviews

Ocean View Pool Pavilion Rosewood Explorers Club

The Ocean House

Ta Kai Restaurant

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/rosewood-phuket
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/rosewood-phuket
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AMANPURI
BOUTIQUE | DESIGN | HIDEAWAY

     

Villa - 2 slaapkamers

Het Amanpuri op Phuket is al ruim 30 jaar het kroonjuweel van de prestigieuze 

Aman-hotelketen. De villa’s van dit boetiekresort zijn gelegen in een decor van 

een met palmen bedekte heuvel aan een idyllische halvemaanvormige baai aan 

de Andaman Zee. In deze prachtige natuurlijke setting vindt u privacy, optimale 

service en een fantastische keuken. De onderscheidende architectuur uit de 

voormalige Thaise hoofdstad Ayutthaya komt ’s avonds wanneer alles fraai 

verlicht is, het beste tot zijn recht. De interieurs van de villa’s zijn ingericht met 

op maat gemaakte meubels, originele kunstwerken en antieke voorwerpen. 

Bent u op zoek naar het beste van het beste? Dan zult u dat zeker vinden in 

Amanpuri. De luchthaven van Phuket bevindt zich op ca. 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Imposant welkomstpaviljoen gebouwd als een Thais paleis met een foyer, 

bibliotheek en boetiek met unieke nijverheidsproducten, sieraden en 

kunstwerken. Centraal ligt het zwembad omringd door een terras met ligbedden 

en parasols. Een grote trap leidt naar het witte zandstrand. De Aman Spa 

biedt een scala aan schoonheidsbehandelingen en massages. Verder zijn er 

een meditatiepaviljoen, een fitnesscenter, yogastudio, pilatesruimte en vier 

tennisbanen. Bij het strand worden diverse watersporten aangeboden en het is 

mogelijk om een bootexcursie te maken. In de omgeving zijn diverse 18-holes 

golfbanen. De verzorging is op basis van logies/ontbijt. The Thai Restaurant 

voor klassieke Thaise specialiteiten met de nadruk op lokaal geproduceerde 

ingrediënten. Nama is een Japans ‘fine dining’ restaurant. Hier wordt gekookt 

volgens de ‘washoku’ traditie. Door de Unesco is deze kookkunst erkend als 

immaterieel Japans erfgoed. Een diner in Nama is een zeer bijzondere ervaring. 

Liefhebbers van de Italiaanse keuken kunnen terecht in het Arva restaurant. The 

Lounge serveert gerechten uit de Centraal- en Zuid-Amerikaanse keuken. Hier 

vindt u ook de lekkerste Latijnse cocktails. The Beach Club aan het strand is 

een toegankelijk restaurant voor grillgerechten, pizza’s en salades, de hele dag 

geopend. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 83 Pavilions en Villa’s liggen verspreid over de groene heuvel en zijn 

voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, minibar, espresso-apparaat, iPod-

dockingstation en kluisje. Ruime badkamer met ligbad en separate douche.

Pavilion (ca. 115 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met schrijftafel, 

zitje en kingbed. Terras met loungebank en resortzicht.

Garden Pavilion (ca. 115 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer met 

schrijftafel, zitje en kingbed. Terras met loungebank en eigen tuin.

Pavilion met onderbroken zeezicht (ca. 115 m², max. 3 pers.): hoger gelegen 

Pavilion met zicht op de palmbomen en zee. 

Pool Pavilion met onderbroken zeezicht (ca. 145 m², max. 3 pers.): Pavilion met 

privézwembad van ca. 15 m².

Villa - 2 slaapkamers Tuinzicht (ca. 330 m², max. 6 pers.): luxe villa met 2 

slaapkamers met en suite badkamer, woonkamer, eetkamer en outdoor living. 

Groot terras met tuin en privézwembad van ca. 20 m². Ook boekbaar met 3 of 4 

slaapkamers.

Villa - 2 slaapkamers Zeezicht (ca. 330 m², max. 6 pers.): hoger gelegen villa 

met 2 slaapkamers met en suite badkamer, woonkamer, eetkamer en outdoor 

living. Groot terras met tuin. privézwembad van ca. 20 m² en zeezicht. Ook 

boekbaar met 3 tot 9 slaapkamers. 

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Pavilion 4674 4709 3701 3099 3832

Villa - 2 slaapkamers tuinzicht (o.b.v. 4 pers.) 8504 8539 6894 6096 6864

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

313 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/amanpuri
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/amanpuri


105 - SILVERJET VAKANTIES

Koh Yao Noi | Phuket | THAILAND

SIX SENSES YAO NOI
BOUTIQUE | HIDEAWAY | WELLNESS

    

The Ocean Retreat

Ocean Pool Villa

Six Senses Yao Noi bevindt zich in een bijna surrealistisch landschap van 

honderden kalksteeneilanden die oprijzen uit het water van de Baai van Phang 

Nga. De riante villa’s met privézwembad liggen verscholen in het groen op een 

heuvel van het eiland Koh Yao Noi. Hoewel de villa’s een moderne architectuur 

hebben zijn ze geheel opgetrokken uit natuurlijke materialen en bieden veel 

privacy. Uw persoonlijke butler zorgt er in Six Senses Yao Noi voor dat het u aan 

niets zal ontbreken: een romantisch diner op het strand of een eilandtour per 

lokale tuk tuk, hij regelt het voor u. De aandacht voor detail en focus op deze 

unieke bestemming zorgen samen met de Six Senses filosofie van duurzaamheid 

voor een unieke vakantie-ervaring. Vanaf de luchthaven van Phuket bereikt u Six 

Senses Yao Noi in ca. 1,5 uur. Na een rit van ca. 30 minuten naar de haven brengt 

een speedboot u in zo’n 45 minuten naar het resort.

FACILITEITEN
De grote infinitypool van The Hilltop Reserve biedt adembenemende uitzichten 

over de eilanden in de Baai van Phang Nga. Met een zonneterras en restaurant 

is het een gewilde plek om te genieten van de tropische zon, een drankje en 

een hapje. In de befaamde Six Senses Spa kunt u terecht voor een unieke 

wellness-ervaring. Behalve massages zijn er complete arrangementen te 

boeken van 1 of meerdere dagen. Het watersportcentrum biedt o.a. snorkelen 

en duiken. Of bezoek per kajak de mangrovebossen rond het resort. Verder kunt 

u mountainbiken of rotsklimmen, maar ook deelnemen aan de kookworkshop 

of een cursus muay thai (thai boxing) te volgen. De verzorging is op basis van 

logies/ontbijt. The Living Room is het all day dining restaurant met een eigen 

patisserie en delicatessenboetiek. The Dining Room ligt tussen de mangroves. 

Hier worden voornamelijk Italiaanse specialiteiten geserveerd. The Hill Top 

Reserve serveert overdag snacks en een lichte lunch. ’s Avonds is het een Thais 

gourmetrestaurant. The Den is een chill out bar waar ’s avonds Spaanse en 

Aziatische tapas worden geserveerd. Dineren op het terras van uw eigen villa 

behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. 24-uurs butlerservice.

ACCOMMODATIE
Alle 56 vrijstaande villa’s hebben een uniek design en zijn voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, minibar, espresso-apparaat 

en kluisje. Badkamer met ligbad en binnen- en buitendouche.

Hideaway Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): villa met outdoor living en 

eettafel, groot terras met privézwembad van ca. 18 m². Uitzicht op de tropische 

begroeiing. Ook boekbaar met 2 of 4 slaapkamers.

Ocean Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): als Hideaway Pool Villa maar met 

zeezicht. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Beachfront Pool Villa (ca. 154 m², max. 3 pers.): villa met outdoor living en 

eettafel, groot terras met privézwembad van ca. 18 m². Vanuit de tuin via trappen 

toegang tot het strand. Zeezicht.

Beachfront Pool Villa Suite (ca. 228 m², max. 5 pers.): duplex villa met 2 

slaapkamers met en suite badkamer, outdoor living, Terras met ligbedden, zitje 

en privézwembad. Vanuit de tuin via trappen toegang tot het strand. Zeezicht.

The Ocean Retreat (ca. 500 m², max. 5 pers.): villa met 2 slaapkamer met en 

suite badkamer, indoor en outdoor living, groot terras met privézwembad van 

ca. 105 m² en zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Hideaway Pool Villa  3487 3857 2339 2339 2314

Beachfront Pool Villa 5161 5813 3492 3492 3467

Gratis nachten: 7=6, 11=9 en 14=11 bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18, van 11/01/19 t/m 

21/04/19, van 01/08/19 t/m 31/08/19 en van 20/10/19 t/m 31/10/19 (muv Ocean Retreat). 5=4 

en 7=5 bij verblijf van 22/04/19 t/m 31/07/19 en van 01/09/19 t/m 19/10/19 (muv Ocean Retreat).

Honeymoon: mousserende wijn, chocolade, fruit, diner in de villa voor 2 personen en 60 minuten 

spa massage voor 2 personen bij min. verblijf van 5 nachten.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18, van 11/01/19 t/m 31/01/19 en van 

01/03/19 t/m 12/04/19 indien 90 dagen voor aankomst geboekt. 10% bij verblijf van 27/04/19 t/m 

31/10/19 indien 60 dagen voor aankomst geboekt. (muv Ocean Retreat).

1.948 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/six-senses-koh-yao-noi
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/phuket/six-senses-koh-yao-noi
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THAILAND | Krabi | Tubkaek

PHULAY BAY, A RITZ-CARLTON RESERVE
DESIGN | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Spa

Reserve Pavilion

Het Phulay Bay blinkt uit in met haar unieke architectuur, bijzondere locatie 

en zeer hoog serviceniveau: ultime luxe in de baai van Phang Nga. De baai 

die beroemd is om de eilanden van krijtsteenrots die uit de zee oprijzen. De 

azuurblauwe zee, kokospalmen en tropisch regenwoud omringen de ‘oversized’ 

villa’s. U vindt er alle comfort die u van een Ritz-Carlton gewend bent en die 

nodig zijn voor een bijzondere vakantiebelevenis. Het resort is opgezet in Thaise 

stijl met paviljoens en villa’s die in een tropische  tuin rondom een lagune en aan 

de zee liggen. De luchthaven van Krabi ligt op 40 autominuten. Het gezellige Ao 

Nang, met veel winkeltjes en restaurants ligt op 15 minuten rijden. 

FACILITEITEN
Stijlvolle entree, receptie, lobby, lounge, businesscenter, bibliotheek, fitness-

ruimte en verscheidene boetiekjes. Vanuit een riant zwembad met zonneterras, 

ligbedden en parasols kijkt u over de baai uit op enkele van de tropische eilanden 

zoals Koh Hong. De moderne Spa biedt een groot assortiment aan Aziatische 

en internationale massages en schoonheidsbehandelingen. Verder een sauna 

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

meerdere restaurants. Jampoon: internationaal restaurant voor ontbijt, lunch en 

diner. Sri Trang: Thaise specialiteiten voor lunch en diner. Plai FaH: restaurant 

bij het zwembad voor snacks en lichte maaltijden. Lae Lay: intiem sea food 

restaurant gelegen aan het strand, voor een stijlvol diner bij zonsondergang.

ACCOMMODATIES
Het resort telt 24 pavilions en 30 villa’s gesitueerd in tropische tuinen en rondom 

een lagune. Alle zijn zeer smaakvol ingericht en voorzien van airconditioning, 

flatscreen-tv, cd- en dvd-speler, telefoon, iPod-dockingstation minibar en 

koffie-/theezetfaciliteiten. De luxe badkamers beschikken over een bad en een 

aparte regendouche. Ruim balkon, terras of veranda met zitje. Alle pavilions en 

villa’s hebben butlerservice. 

Reserve Pavilion (ca. 85 m², max. 3 pers.): zeer ruime kamer met zithoek, 

oversized kingbed en luxe badkamer met tuin.

Ocean Pavilion (ca. 70 m², max. 3 pers.): als Reserve Pavilion maar op de 1e 

verdieping en met groot terras met uitzicht over zee.

Beach Villa (ca. 50 m², max. 2 volw. + 1 kind): vrijstaande villa bij het strand. 

Grote veranda met plungepool en jacuzzi in de tuin.

Reserve Pool Villa (ca. 105 m², max. 3 pers.): ruime villa met eethoek en groot 

loungebed. Ligbad in tuin en grote veranda met privézwembad en zicht op de 

tuinen. 

Reserve Pool Villa zeezicht ca. 105 m², max. 3 pers.): ruime villa met eethoek en 

groot loungebed. Ligbad in tuin en groot terras met privézwembad en uitzicht 

op de Baai van Phang Nga.

Royal Beach Villa (ca. 120 m², max. 3 pers.): vrijstaande villa met privézwembad.

Gelegen nabij het strand, met adembenemend uitzicht over de baai van Phang 

Nga (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Reserve Pavilion 2608 2638 2276 2276 2276

Reserve Pool Villa 4315 4345 3856 3856 3856

Extra: 1 x gratis diner (3 gangen) voor 2 personen bij min. verblijf van 7 nachten van 01/11/18 t/m 

21/12/18, van 07/01/19 t/m 01/02/19 en van 11/02/19 t/m 31/10/19.

Gratis nachten: 4=3 bij verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18, van 07/01/19 t/m 01/02/19 en van 

11/02/19 t/m 22/04/19 en 3=2 bij verblijf van 23/04/19 t/m 31/10/19.

Long Stay: 15% korting bij min 4 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18, van 07/01/19 t/m 

01/02/19 en van 11/02/19 t/m 22/04/19. 20% bij min 4 nachten verblijf van 23/04/19 t/m 31/10/19. 

Vroegboekkorting: 10% bij verlijf van 01/11/18 t/m 21/12/18, van 07/01/19 t/m 01/02/19 en van 

11/02/19 t/m 22/04/19 indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 20% bij verblijf van 23/04/19 t/m 

31/10/19 indien 30 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

934 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/krabi/phulay-bay-ritz-carlton-reserve
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/krabi/phulay-bay-ritz-carlton-reserve
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Ao Nang Beach | Krabi | THAILAND

RAYAVADEE
BOUTIQUE | HIDEAWAY | WELLNESS

       

Terrace Pavilion

Family Pool Pavilion

Het Rayavadee is idyllisch gelegen tussen de spectalulaire krijtsteen rotsen 

van het Marine National Park van Krabi. Als een elegant Thais dorpje liggen de 

luxe ‘Pavilions’ verspreid tussen de kokospalmen en gaan daarmee hele maal 

op in de natuurlijke omgeving. Tel daarbij op de uitstekende service, de prima 

keuken en de stijlvolle inrichting van het resort en u bent verzekerd van een 

heerlijke vakantie. De drie witte zandstranden die het Rayavadee omringen zijn 

ook geliefd bij dagjesmensen. U bereikt het resort vanaf de luchthaven van Krabi 

na ca. 20 minuten rijden en ca. 30 minuten per resortspeedboot. Op loop afstand 

bevinden zich nog enkele resorts en restaurants.

FACILITEITEN
Grote infinitypool met kinderbad omringd door terras met comfortabele 

ligbedden en parasols. De fraaie Rayavadee Spa biedt een ruime keuze aan 

massages en schoonheidsbehandelingen. Voorts 2 tennisbanen, een squashbaan 

en fitnessruimte. Raya Dining: oriëntaals ingericht restaurant met Thaise 

en inter nationale specialiteiten voor ontbijt, lunch en diner. Khrua Phranang: 

voor à la carte diner aan het strand met lokale gerechten en visspecialiteiten. 

Raitalay Terrace: gelegen naast het zwembad voor lichte maaltijden, snacks en 

drankjes gedurende de dag en Aziatische gerechten voor diner. The Grotto: aan 

het hagelwitte strand en deels onder de imposante krijtsteenrotsen gelegen bar 

en restaurant. Voor een perfecte ‘sunset cocktail’. 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 98 duplex pavilions en villa’s, hedendaags ingericht 

met gebruik van Thaise materialen. Op de begane grond bevindt zich de 

luxe woonkamer met sofa, airconditioning, flatscreen-tv, minibar en koffie-/

theezetfaciliteiten. De slaapkamer met kluisje, flatscreen-tv, cd- en dvd-speler 

en de badkamer met ligbad, aparte douche en toilet bevinden zich op de 1e etage.  

Deluxe Pavilion (ca. 90 m², max. 3 pers.): centraal gelegen tussen de 

kokospalmen.

Terrace Pavilion (ca. 90 m², max. 3 pers.): gelegen nabij Railay Beach en met 

ruim terras met sofa, zitje en barbecue.

Spa Pavilion (ca. 90 m², max. 3 pers.): gelegen nabij Railay of Phranang Beach 

met outdoor jacuzzi en gemeubileerd terras met buitendouche.

Pool Pavilion (ca. 90 m², max. 3 pers.): Pavilion met gemeubileerd terras, tuin 

en privézwembad.

Family Pavilion (ca. 130 m², max. 5 pers. ): als het Deluxe Pavilion maar met 

extra slaapkamer en badkamer op de begane grond. Terras met ligbedden en 

zitje. Ook boekbaar met privézwembad..

Rayavadee Villa (ca. 417 m², max. 6 pers.): gelegen aan Phra Nang Beach. 

Ruime woonkamer, kitchenette, 2 slaapkamers, 2 badkamers en terras met 

privézwembad.

Phranang Villa (ca. 417 m², max. 9 pers.): gelegen aan Phra Nang Beach. Woon-

kamer, eetkamer, kitchenette, 3 slaapkamers en terras met privézwembad.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Pavilion 2587 2610 2405 2132 2107

Family Pool Pavilion (o.b.v. 4 pers.) 2935 2965 2867 2479 2453

Gratis nachten: 4=3, 7=5, 10=7 en 14=10 bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18, van 11/01/19 t/m 

01/02/19, van 11/02/19 t/m 18/04/19 en van 23/04/19 t/m 31/10/19. (niet geldig voor de Deluxe 

Pavilion).

Honeymoon: Welkomstdrankje, fruit, bloemen in de pavilion bij aankomst bij min. verblijf van 3 nach-

ten van 01/11/18 t/m 19/12/18 en van 11/01/19 t/m 31/10/19 en  bij verblijf van min. 4 nachten 

tevens een  1 x massage van 75 minuten per verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18, van 11/01/19 t/m 01/02/19, van 

11/02/19 t/m 18/04/19 en van 23/04/19 t/m 31/10/19  indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

2.056 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/thailand/krabi/rayavadee
https://www.silverjet.nl/nl/thailand/krabi/rayavadee
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MAURITIUS

 

Mauritius ligt ca. 800 kilometer ten oosten van 

Madagaskar in de Indische Oceaan en maakt deel 

uit van de eilandengroep der Maskarenen. In 1598 

gingen de Hollanders er tijdens een razende storm 

aan wal. Zij doopten het eiland Mauritius, naar 

stadhouder Maurits van Nassau en maakten het tot 

een toevluchthaven op de route naar Oost-Indië. De 

Nederlanders waren niet alleen verantwoordelijk 

voor de naam van het eiland, maar ook voor de 

invoer van het suikerriet. Daarnaast kent Mauritius 

sinds die tijd een zeer internationale bevolking, 

waardoor het een geva ri eerde en voortreffelijke 

keuken heeft. De hoofd stad Port Louis heeft het 

nationale museum, de kleur rijke centrale markt, de 

Chinese wijk en het Fort Adelaïde als voornaamste 

bezienswaardigheden. Mauritius staat ook bekend 

als het eiland waar in 1640 de laatste dodo heeft 

geleefd. Deze vogel is op veel uitingen, zoals munten 

en postzegels, terug te vinden.

Mauritius is een ideale bestemming voor een 

strandvakantie: parelwitte stranden, ondiep en 

helder water, uitgestrekte koraalriffen met een 

verbazing wekkende verscheidenheid aan tropische 

vissen en planten en niet te vergeten vele uitste-

kende hotels. Silverjet heeft haar aanbod aan hotels 

aanzienlijk uitgebreid op Mauritius.

De noordkust van Mauritius wordt gekenmerkt 

door schitterende, poederwitte stranden. De 

be kend ste badplaats is Grand Baie, waar wij het 

prestigieuze hotel Royal Palm selecteerden. Vele 

beroemdheden verbleven hier. Ten westen hiervan 

treft u het romantische en luxueuze Trou aux Biches 

aan het gelijknamige strand. De mooie suites en 

villa’s liggen in individuele chalets. Op de uiterste 

noordwestpunt van Mauritius ligt het populaire een 

aantrekkelijk geprijsde en geheel gerenoveerde 

resorthotel Canonnier Golf Resort & Spa. Aan de 

zuidelijker gelegen Baie aux Tortues ligt het Maritim 

Hotel, zowel geschikt voor gezinnen als koppels en 

honeymooners. Aan de andere kant van de Baie aux 

Mauritius in de Indische Oceaan: een garantie voor een heerlijke vakantie met een interessante cultuur, 

prettig levensritme, luxe hotels en een uitstekend serviceniveau. Vanwege de vele extra’s en kortingen

voor honeymooners ook een ideale bestemming voor een huwelijksreis.

Tortues ligt het exclusieve, in Aziatisch/Afrikaanse 

stijl opge trok ken resort The Oberoi Mauritius. De 

mooie villa’s bieden een summum aan privacy. 

Iets noordelijker ligt het mooie viersterren Victoria 

Resort & Spa Het is een ruim opgezet hotel dat met 

name populair is vanwege de ambiance en de vele 

faciliteiten. Een heerlijk familieresort voor jong & 

oud en een apart Adults-Only gedeelte. 

Het koraalrif langs de oostkust van Mauritius zorgt 

hier voor een bijzonder rustige, bijna golfloze zee. Hier 

vindt u ook tal van kleine baaien, door rotspartijen 

van elkaar gescheiden. Aan deze kust bieden wij 

een groot aantal uitstekende hotels aan. Het fraaie 

en idyllisch gelegen Constance Prince Maurice heeft 

mooie op de Balinese architectuur geïnspireerde 

suites en heeft de sfeer van een lodge, gelegen in 

de beslotenheid van een azuurblauwe lagune. Het 

kindvriendelijke Constance Belle Mare Plage met 

zijn exclusieve villa’s en uitstekende golffaciliteiten 

is zowel geschikt als familiehotel als golfhotel. 

Het elegante all-suite hotel LUX* Belle  Mare kent 

een informele sfeer. Het moderne Long Beach 

heeft een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. 

Bijzonder zijn de vele sportmogelijkheden en de 

uitstekend verzorgde kidsclub. Zeer fraai gelegen 

is het wereldbekende Shangri-La’s Le Touessrok 

Resort. De privévillas behoren tot de mooiste 

accommodaties op Mauritius. De paradijselijke 

eilandjes Ilot Mangenie en Île aux Cerfs vormen 

onderdeel van het resorthotel. Nieuw in ons aanbod 

is het recentelijk gerenoveerde LUX* Grand Gaube 

in schitterende art-deco stijl en uitermate geschikt 

voor families. Het in koloniale stijl gebouwde 

Residence biedt een nostalgisch decor geïnspireerd 

door de architectuur van plantagehuizen. Voor 

surfliefhebbers is de zuidkust van het eiland ideaal. 

Bovendien is het uitstekend wandelen en golfen 

in het heuvelachtige achterland. Uiter aard treft u 

hier ook fraaie, witte zand stranden, vooral aan de 

zuidwestkust. Op het schiereiland Le Morne bieden 

wij u het romantische Dinarobin met uitstekende 

mogelijk heden om te golfen. Het ernaast gelegen 

hotel Le Paradis Golf Resort & Spa is door de vele 

faciliteiten uitermate geschikt voor families met 

kinderen. Het elegante St. Regis Mauritius Resort, 

gelegen aan de zuidwestkant van het schiereiland 

com bineert traditie met moderne luxe en biedt 

vele watersportfaciliteiten.Verder oostelijk aan 

de grillige zuidkust selec teerden wij voor u het 

Heritage Le Telfair, gebouwd op het landgoed 

van een voormalige rietsuiker plantage met de 

prestigieuze 18-holes golfbaan aan de achterzijde 

van het hotel. Aan de ongerepte zuidoostkust is 

het ruim opgezette Shandrani Resort & Spa op een 

schiereiland en omgeven door het Bluebay Marine 

Park een uitstekende keuze.

COMBI MAURITIUS & DUBAI
Een strandvakantie op Mauritius of de Malediven is 

uitstekend te combineren met een verblijf in Dubai. 

Zie onze Midden Oosten brochure - pagina 54-55 

voor een uitgewerkt voorbeeld of neem contact op 

met onze verkoopafdeling.

INDISCHE
OCEAAN

Le Prince Maurice

Trou aux Biches

The Oberoi

Belle Mare Plage

Dinarobin

Maritim

Royal
Palm

Shandrani

Le Touessrok

St. Regis

Lux* Belle Mare

Canonnier

Victoria

The Residence

Le Paradis

Le Telfair

LUX* 
Grand Gaube

Bel Ombre

Mahébourg

Grand Baie

PORT LOUIS

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

Dagtemperatuur in °C 28 28 28 26 25 23 22 22 23 25 27 27

Watertemperatuur in °C 27 27 27 26 25 24 23 22 23 23 24 26

Zonne-uren per dag 8 8 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8

Dagen met enige neerslag 15 15 16 14 12 10 9 9 9 8 9 12
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MAURITIUS | Westkust | Pointe aux Piments

VICTORIA RESORT & SPA
ADULTS ONLY | FAMILY | WELLNESS

 

       DELUXE

 

Victoria for Two Kamer     

In een ruime tropische tuin van 10 ha, tussen het kustplaatsje Grand Baie en 

Port-Louis, ligt het hotel Victoria langs een 1 km lang wit zandstrand. Het is 

een ruim opgezet hotel dat met name populair is vanwege de ambiance, de 

vele faciliteiten en de uitstekende restaurants. Een heerlijk familieresort voor 

jong&oud! In een aparte vleugel ligt het nieuwe ‘Adults Only’ gedeelte. Het hotel 

heeft een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De lucht haven ligt op ca. 60 km. 

FACILITEITEN
Riant zwembad met apart kinderbad. De Kids Club (3-12 jaar) bevindt zich op het 

strand met recreatie-atelier en educatieve spelletjes. De Teens Club (12-17 jaar) 

biedt activiteiten voor tieners. Een aantal uitstekende restaurants: Le Superbe is 

het hoofdrestaurant aan het zwembad voor ontbijtbuffet en lunch, diner (buffet 

en live cooking). La Casa serveert Italiaanse gerechten en L’Horizon is voor 

gegrilde visspecialiteiten. Le Bar op het strand voor lunch. In de nieuwe ‘Victoria 

for Two’ vleugel een Morris Beef restaurant voor ontbijt en specialiteiten van de 

grill. Voorts volleybal, tafeltennis, petanque, 2 verlichte tennisbanen, waterskiën, 

zeilen, windsurfen, waterfietsen, kajakken, snorkelen, stand-up paddle, intro-

ductie duik in het zwembad, fitnessruimte (450 m²) met aerobic, yoga, sauna en 

stoombad (inclusief). Tegen betaling: diepzeevissen, duiken (PADI Green Star 

Award) en mountainbiken. Fraai Spacenter met schoonheidsbehandelingen, 

sauna, stoombad en kapsalon. Het facultatieve ‘all-inclusive’ aanbod omvat 

alle maaltijden met drankjes en inhoud minibar. De faciliteiten van de 2 andere 

naastgelegen hotels Canonnier & Mauricia kunnen tevens gebruikt worden. 

Avondentertainment met muziek, folkloristische dansen, cabarets en spektakels. 

ACCOMMODATIE
De 255 comfortabele kamers en suites zijn zeer ruim van opzet. Voorzien van 

airconditioning, flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje en 

telefoon. Volledig ingerichte luxe badkamer met inloopdouche. Terras of balkon 

met zithoek. De exclusieve vleugel ‘Victoria for Two’ ligt langs een 200 m strand. 

Superior Kamer (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de 1e verdieping. 

Deluxe Kamer (ca. 60 m², max. 2 volw. + 2 kind.): hoger gelegen.

Deluxe Kamer begane grond (ca. 60 m²): gelegen in de tuin met groot terras.

Familie Appartement (ca. 120 m², max. 2 volw. en 3 kind.): 2 slaap- en badkamers 

waarvan een slaapkamer special ingericht voor kinderen. 

Junior Suite (ca. 75 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen op de begane grond met 

zithoek en separate douche. Groot terras en direct toegang tot de tuin. 

Senior Suite (ca. 120 m², max. 2 pers.): met aparte woon- en slaapkamer en 

riante badkamer met jacuzzi. Groot balkon met zithoek en frontaal zeezicht.

De exclusieve vleugel ‘Victoria for Two’ met 40 kamers ligt in een aparte 

gedeelte van het resort en beschikt over veel privacy. Uitsluitend toegankelijk 

voor gasten vanaf 18 jaar. Zwembad met terras, poolbar en restaurant.

Ocean View Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw.): op de 1e en 2e verdieping. Ruim en 

modern ingericht. Slaapkamer met queensizebed en zithoek, Fraaie badkamer 

met signature bad en regendouche. Groot balkon met uitzicht over zee.

Swim-Up Kamer: met directe toegang tot het zwembad.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Superior Kamer 2099 2090 2090 1970 2151

Deluxe Kamer 2171 2163 2157 2028 2218

Honeymoon en huwelijksjubileum: 25% korting bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/10/19. Mousseren-

de wijn, welkomstattentie en gratis lunch tijdens verblijf.  25% bij elke 5e jubileum.

Kamerkorting: 25% bij verblijf van 01/12/18 t/m 19/12/18, van 09/01/19 t/m 31/01/19, van 

02/03/19 t/m 05/04/19, van 06/05/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 t/m 30/09/19. Max. 2 pers.

Kinderen gratis: kinderen (12 t/m 17 jaar) verblijven gratis op de kamer bij de ouders bij verblijf van 

01/06/19 t/m 30/06/19.

Longstay: 30% korting bij  min. 12 nachten van 01/05/19 t/m 28/07/19 en 26/08/19 t/m 30/09/19.

Vroegboekkorting: 20% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

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

3.271 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/victoria-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/victoria-resort-spa


111 - SILVERJET VAKANTIES

Trou aux Biches | Noordkust | MAURITIUS

TROU AUX BICHES RESORT & SPA 
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

 

 Pool Villa  

Dit legendarische resort combineert comfort, ruimte, luxe en een persoonlijke 

service. De architectuur is geïnspireerd op een klein dorp. De suites en villa’s zijn 

ondergebracht in individuele chalets gelegen in een 35 ha grote tropische tuin 

langs een 2 kilometer lang poederwit zandstrand. De luchthaven ligt op ca. 60 

autominuten. Een heerlijk resort voor zowel families, koppels als honeymooners.

FACILITEITEN
In de fraaie tuin een riant zwembad en kinderzwembad. Professionele Kids 

Club (3-12 jaar) met veel activiteiten, speeltuin en playstation. Tevens teensclub 

12-17 jaar. Het buffetrestaurant l’Oasis met uitzicht op zee waar u kunt 

genieten van een internationale keuken. La Caravelle biedt internationale à la 

carte gerechten voor diner. Blue Ginger is gespecialiseerd in Thaise gerechten. 

Mahiya biedt een uitmuntende Indiase keuken. Il Corrrallo serveert Italiaanse 

gerechten. Uitgebreide Spa met 17 behandelkamers, 2 sauna’s, stoombaden. 

Een sport center met 6 tennisbanen, aerobiclessen, yoga, spinninglessen zumba, 

tai-chi en fitnessruimte. Watersportcenter met snorkelen, zeilen, windsurfen, 

kajakken en waterskiën (inclusief). ‘s Avonds live-optredens en shows. Gratis 

shuttleservice naar de 18-holes golfbaan Mont Choisy (korting op de greenfees). 

ACCOMMODATIE
De 306 suites en 27 villa’s zijn modern ingericht. Voorzien van kingsizebed of 2 

twinbedden, minibar, flatscreen-tv, plafondventilator, kluisje,strijkfaciliteiten en 

koffie-/theezetfaciliteiten. Luxe badkamer met separate douche. Kamerbezet-

ting max. 2 volwassenen + 1 kind t/m 16 jaar of 3 volwassenen. Balkon of terras.

Junior Suite (ca. 63 m², max. 2 pers.): gelegen op de 1e verdieping met tuinzicht. 

Tropical Junior Suite (ca. 70 m²): terras of balkon met buitendouche. Tuin zicht.

Beachfront Pool Suite (ca. 102 m²): nabij het strand. Voorzien van woon-/

slaapkamer met kingsizebed, sofabed en schitterende badkamer, zithoek en 

Nespresso-apparaat. Groot terras met plungepool, buitendouche.

Beachfront Senior Pool Suite (ca. 163 m²): op de 1e etage. Fraai ingericht met 

grote woon- en slaapkamer en kingsizebed. Luxe badkamer met signature bad. 

Groot terras met zithoek en schitterend uitzicht over zee. Een verdieping lager 

ligt het privézwembad.

Family Suite (ca. 94 cm², max. 2 volw. + 3 kind.): ruim ingericht met 2 slaap- en 

badkamers, waarvan één slaap- en badkamer speciaal voor kinderen.

Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 246 m², max. 4 volw. + 1 kind): in de tuin met 

veel privacy. Exclusief ingericht met 2 slaap- en badkamers met buitenbad en 

douche. Een slaap- en badkamer is speciaal ingericht voor kinderen. Fraaie 

woonkamer, moderne keuken. Tuin met barbecue en zwembad. Butlerservice.

Ook boekbaar als met 3 slaapkamers (ca. 290 m², max. 4 volw. + 3 kind.): 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite 2470 2431 2372 1975 2431

Tropical Junior Suite 2590 2555 2487 2127 2555

Extra: gratis lunch bij verblijf op basis van halfpension van 01/06/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 

t/m 30/09/19.

Honeymoon en Huwelijksjubileum: 25% korting voor beide personen tijdens verblijf van 01/11/18 

t/m t/m 31/10/19 (m.u.v. Family Suite en Pool Villas). En van 13/05/19 t/m 28/07/19 en van 

26/08/19 t/m 30/09/19 voor de Pool Villas. Champagne of mousserende wijn  bij aankomst en gratis 

lunch (indien halfpension geboekt).

Kamerkorting: 25% bij verblijf van 01/12/18 t/m 19/12/18, van 09/01/19 t/m 31/01/19, van 

02/03/19 t/m 05/04/19, 06/05/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 t/m 30/09/19. Geldig voor max 2 

personen (m.u.v. Pool Villas). 25% korting bij verblijf van 20/12/18 t/m 26/12/18 (m.u.v. Pool Villas).

Kinderen gratis: kinderen (12 t/m 17 jaar) verblijven gratis op de kamer bij de ouders bij verblijf van 

01/06/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 t/m 30/09/19.

Long Stay: 30% korting bij verblijf van min. 12 nachten van 01/05/19 t/m 30/09/19 (m.u.v. Pool Vil-

las) en van 13/05/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 t/m 30/09/19 voor de Pool Villas.

Vroegboekkorting: 20% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor all-inclusive: vraag uw 

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

2.999 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/trou-aux-biches-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/trou-aux-biches-resort-spa


112 - SILVERJET VAKANTIES

MAURITIUS | Pointe aux Canonnier | Noordkust

CANONNIER GOLF RESORT & SPA
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

   

Superior Kamer Zeezicht

Dit charmante familieresort ligt op een schiereiland in een schitterende 

tropische tuin van 7 ha, omgeven door 3 mooie witte zandstranden. Sfeer en 

historisch verleden komen hier samen. Canonnier ontleent zijn naam aan een 

oud fort op de ruïnes waarin het hotel werd gebouwd. Koloniale gebouwen en 

een vuurtoren zijn nog steeds te bewonderen. Het hotel ligt op ca. 5 km van de 

levendige plaats Grand Baie en op ca. 75 km van de luchthaven. Het hotel werd 

onlangs geheel gerenoveerd en biedt een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

FACILITEITEN
Riant zwembad met kinderbad. De nieuwe kidsclub (3-12 jaar) biedt een scala 

aan activiteiten. Verder 3 verlichte tennisbanen, volleybal, tafeltennis, fietsen, 

windsurfen, zeilen, kajakken, snor kelen, petanque, boogschieten, yoga, aqua-

gym, waterfietsen, stand-up paddle, water-skiën en introduik in het zwembad 

(inclusief). Tegen betaling: duiken, mountainbiken en diepzeevissen. Overdag 

worden sportieve activiteiten georganiseerd. ‘s Avonds live-optredens en shows. 

Het hoofdrestaurant Le Frangipanier voor ontbijt, lunch en themabuffetten, 

gelegen langs het zwembad met een riant terras en omringd door palmbomen. 

Le Navigator met een mooie ligging aan het strand voor à la carte lunch en diner. 

La Serenata voor Italiaanse specialiteiten. Bar Le Planteur aan het zwembad 

voor lunch en cocktails. Het unieke wellnesscenter is genesteld in het hart van 

een eeuwenoude eik met 6 kamers voor schoonheidsbehandelingen. Het hotel 

kan ook op all-inclusive basis geboekt worden (m.u.v. de discobar): inclusief alle 

maaltijden, een selectie (alcoholische) drankjes tot 23:00 uur, minibar (1x per 

dag bijge vuld) en toegang tot de restaurants van het zusterhotel Mauricia. Gratis 

shuttleservice naar de 18-holes golfbaan Mont Choisy Le Golf, ontworpen door 

de bekende golfarchitect Peter Matkovich (korting op de greenfees). 

ACCOMMODATIE
De 283 modern ingerichte kamers en suites bevinden zich in gebouwen met 

strodaken die verspreid liggen in de tuin en rond het zwembad. Het stijlvolle 

meubilair is gemaakt van natuurlijke materialen . Alle zijn recentelijk gereno veerd 

en beschikken over airconditioning, flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, 

minibar en kluisje. Badkamer met bad of douche. Balkon of terras.

Tweepersoonskamer Tuinzicht (ca. 24 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 5 jaar): met 

zicht op de weelderige tuinen en/of het zwembad. Ook boekbaar met zijzeezicht.

Superior Kamer Tuinzicht (ca. 28 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 17 jaar): ruimer 

met zicht op de tuinen en/of het zwembad. Ook met zeezicht boekbaar.

Deluxe Kamer Zijzeezicht (ca. 42 m²): ruime kamer op de begane grond of de 1e 

verdieping. Gedeeltelijk zeezicht. Badkamer met bad en aparte douche.

Family Duplex (ca. 35 m², max. 2 volw. + 2 kind.): slaapkamer en aparte bad-

kamer met bad/douche en 2 bedden op de mezzanine. Met tuin- of zeezicht.

Family Appartement (ca. 70 m², max. 4 volw. + 1 kind): voorzien van kingsizebed 

en 2e slaapkamer met 3 eenpersoonsbedden, 2 badkamers. Terras met tuinzicht.  

Suite (ca. 50 m², max. 2 volw. + 1 kind): unieke ligging met veel privacy. In open 

plan met zithoek, slaapkamer met kingsizebed. Badkamer met separate douche.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Tweepersoonskamer Tuinzicht 2055 2016 2046 1934 2107

Tweepersoonskamer Zijzeezicht 2117 2107 2107 2001 2174

Honeymoon en Huwelijksjubileum: 25% korting bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/10/19. Bij aan-

komst een fles mousserene wijn, een welkomstattentie en een lunch.

Gratis kinderen: bij verblijf van 01/06/19 t/m 30/06/19 verblijven 2 kinderen van 12 t/m 17 jaar 

gratis op de kamer bij de ouders.

Kamerkorting: 25% bij verblijf van 01/12/18 t/m 19/12/18 en van 09/01/19 t/m 31/01/19, van 

02/03/19 t/m 05/04/19, van 06/05/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 t/m 30/09/19. Max 2 pers.

Long Stay: 30% korting bij verblijf van min. 12 nachten van 01/05/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 

t/m 30/09/19.

Vroegboekkorting: 20% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor all-inclusive: vraag uw 

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

4.154 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/canonnier-golf-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/canonnier-golf-resort-spa


113 - SILVERJET VAKANTIES

Terre Rouge, Balaclava | Noordwestkust | MAURITIUS

HOTEL MARITIM
ACTIVE | FAMILY | GOLF

       

Suite

Dit geliefde hotel ligt in het hart van een weelderige tropische tuin grenzend aan 

een paradijselijke lagune en biedt een mooi uitzicht op de Indische Oceaan. Een 

compleet en vriendelijk hotel met een keur aan faciliteiten en een warme sfeer 

waar de gasten tot ontspanning komen met een uitgebreid gezinsconcept. De 

luchthaven ligt op ca. 60 km.

FACILITEITEN
Het 800 m lange zandstrand beschikt over ligstoelen, strandbar en parasols. In 

de tuin een riant zwembad met ligstoelen, parasols en poolbar. De exclusieve 

Tropical Flower Spa met rustige vijvers en idyllische waterval strekt zich uit over 

3.500 m² in de schitterende tuin. De Spa biedt een ruime keuze aan massages en 

spaverwenpakketten met lokale planten en oliën. Tevens yoga, pilates, kapsalon, 

relaxzone, jacuzzi, sau na, stoombad en Kneipp-Walk (inclusief). The Turtle Club 

voor kinderen van 3-11 jaar met veel activiteiten en speelplaats. Geopend 

van 09:00-22:00 uur. Verder waterpolo, beachvolleybal, aquagym, minigolf, 

golflessen, boog schieten en introductie-duiklessen in het zwembad (inclusief). 

Aan het strand waterskiën, glasbodemboot, waterfietsen, windsurfen, kano-

varen en snorkelen (inclusief). Tegen betaling kunt u duiken (PADI-duikschool), 

diepzeevissen, parasailing en mountainbiken. Het resort beschikt over een eigen 

manege, kinderboerderij met reuzenschildpadden en 3 verlichte (kunstgras)

tennisbanen. Het restaurant Belle Vue met uitzicht op de zee biedt internationale 

gerechten en showcooking. Het gastronomisch restaurant Château Mon Désir 

serveert mediterrane specialiteiten. Het strandrestaurant La Marée biedt een 

heerlijke selectie van zeevruchten en gegrilde gerechten en het Aziatische 

restaurant Le Banyan voor Chinese gerechten en Aziatische delicatessen met 

prachtige uitzicht op Turtle Bay. In het Lakaz Creol wordt een uniek Creools 

menu geserveerd in familiestijl. Een 9-holes Maritim Golfclub (greenfees zijn 

inclusief). U kunt tevens boeken op basis van all-inclusive, met inbegrip van 

alle maaltijden in geselecteerde restaurants (m.u.v. Château Mon Désir en Lakaz 

Creol), (alcoholische) drankjes, snacks en minibar (dagelijks gevuld).

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 212 comfortabele kamers en suites. Voorzien van kluisje, 

airconditioning, koffie-/theezetfaciliteiten, kingsizebed, plafondventilator, flat-

screen-tv en telefoon. Badkamer met bad en separate regendouche. 

Privilege Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): stijlvol ingericht in koloniale stijl in 

natuurlijke tinten. Badkamer met vrijstaand bad en aparte douche.

Prestige Kamer (ca. 58 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegant ingericht met 

inloopkast en zithoek, 

Suite (ca. 80 m², max. 2 volw. + 1 kind): voorzien van aparte woon- en slaapkamer, 

Nespresso-apparaat en champagne bij aankomst. Groot terras of balkon met 

ligbedden. Riante badkamer. Privégedeelte aan het strand en butlerservice

Maritim Villa (ca. 160 m², max. 4 volw. + 2 kind.): grote villa uitermate geschikt 

voor gezinnen. 2 slaap- en badkamers, woonkamer, groot terras in de tuin met 

privézwembad. 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Privilege Kamer 2345 2342 2192 2118 2361

Prestige Kamer 2579 2568 2318 2181 2645

Honeymoon: 35% korting, fles mousserende wijn en huwelijksgeschenk bij aankomst, 1x romantisch 

diner voor twee bij min 6 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18, van 05/01/19 t/m 27/04/19 

en van 15/09/19 t/m 31/10/19.

Long Stay: 15% bij min 6 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18, van 05/01/19 t/m 27/04/19 

en van 15/09/19 t/m 31/10/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 22/12/18 t/m 04/01/19 indien geboekt voor 15/11/18.

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

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

brochure.

3.782 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/hotel-maritim
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/hotel-maritim


114 - SILVERJET VAKANTIES

MAURITIUS | Noordoostkust | Grand Gaube

LUX*GRAND GAUBE
DESIGN | CULINAIR | FAMILY  

     

  Superior Kamer

Het nieuw ontworpen LUX*Grand Gaube ligt aan 2 mooie zandbaaien in het 

noordoosten van Mauritius. Het ruim opgezette hotel biedt de voor deze 

hotelketen zo typische verrassingen als phone-home, koffiebranderij, een 

uitgebreid aanbod uitmuntende restaurants, kinderfaciliteiten, een geweldige 

Spa en moderne kamers. Volledig gerenoveerd in 2017 volgens een retro-chic 

concept, uniek op Mauritius. Gelegen nabij het vissersdorp Grand Gaube. De 

luchthaven ligt op ca. 80 km. 

FACILITEITEN
Twee zwembaden waarvan één voorbehouden aan volwassenen en geïntegreerd 

kinderbad. Het resort biedt een ruime keuze aan restaurants: Palm Court 

voor ontbijt en diner in buffetstijl met open keuken. Serveert mediterrane tot 

Aziatische gerechten. Het trendy strandrestaurant Beach Rouge voor lunch en 

à la carte diner. Creole Smoke House voor lokale delicatessen en INTI, een à 

la carte restaurant met Peruaanse keuken. Het unieke Bodrum Blue gelegen 

op een rots met schitterend uitzicht over de Indische Oceaan Banyan bar en 

restaurant in de schaduw van een banyan tree. The Bar @ Palm Court voor 

aperitieven en cocktails tot middernacht. Tevens een nieuwe ginbar G&T 100 

Club. Voorts Café LUX* voor vers gebrande koffie en Ici voor ijsjes en sorbets. 

Dagelijks avondentertainment, filmavonden in de bioscoop en/of op het strand. 

De miniclub PLAY (geopend van 09:00 tot 22:00 uur, kinderen van 3 tot 11 

jaar) en activiteitenprogramma voor tieners tot 17 jaar: kooklessen, vissen, 

excursies, schattenjacht, tennislessen en fietstochten. Voorts fitnessruimte, 

aquagym, tai chi, strandvolleybal, tafeltennis, petanque, 4 verlichte tennisbanen, 

waterski, windsurfen, zeilen, kajakken, waterfietsen, glasbodemboot, snorkelen 

en stand-up paddle (inclusief). Duiken, diepzeevissen, mountainbikeverhuur 

en korting op de greenfees voor de 18-holes golfclub Mont Choisy. De LUX*Me 

Spa & Fitness is een uniek concept van welzijn en schoonheidsbehandelingen. 

Voorzien van zwembad, sauna en hamam. Fitnessruimte met Technogym. 

ACCOMMODATIE
De 186 kamers en suites zijn ontworpen door Kelly Hoppens en in een bijzonder 

chic design ingericht. Voorzien van houten vloeren, kingsizebed, flatscreen-tv, 

airconditioning, minibar, schrijftafel, Nespresso-apparaat. Fraaie badkamer en 

balkon of terras. Een apart gedeelte van het resort is voor ‘Adults Only’. 

Superior Kamer (ca. 51 m², max. 2 volw. + 1 kind): elegant ingerichte kamer en 

balkon met zijzeezicht. Badkamer met regendouche.

Deluxe Kamer (ca. 51 m², max. 3 volw.): badkamer met bad en separate douche. 

Terras of balkon met zeezicht.

Junior suite (ca. 56 m², max. 3 pers.): in open plan met schrijftafel en zithoek. 

Fraaie badkamer. Terras met direct toegang tot de privétuin en strand.

Romantic Junior Suite (ca. 70 m², max. 2 volw.+ 1 kind): met veel privacy. 

Slaapkamer met hemelbed en groot terras met bad voor 2 en dagbedden. Fraaie 

badkamer met toegang tot het terras.

Family Suite (ca. 85 m², max. 4 volw. + 2 kind.): aparte woon- en slaapkamer met 

in de woonkamer een queensize sofabed. 2 badkamers en inloopkast. 

Ocean Villa (ca. 100 m², max. 4 volw. + 2 kind.): schitterende villa gelegen in de 

tuin. Voorzien van 2 slaap- en badkamers en open-air woonkamer/lounge. Groot 

terras met privézwembad en dagbedden. Butlerservice.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Superior Kamer 2830 2774 2775 2127 3158

Deluxe Kamer 3018 2963 2963 2259 3346

Honeymoon en Jubileum: 60% korting 2e persoon tijdens verblijf. Vers fruit bij aankomst in de kamer. 

1 x romantisch diner (bij halfpension), 1 fles mousserende wijn, bruidstaart en een kookles tijdens 

het verblijf. Tevens bij min. 10 nachten verblijf 1x gratis massage (45 min.) per persoon per verblijf.

Kamerkorting: 20% bij verblijf van min. 4 nachten, 25% bij verblijf van min. 7 nachten, 30% bij verblijf 

van min. 11 nachten en 35% bij verblijf van min. 21 nachten.

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

half- en volpension en all-inclusive: bezoek www.silverjet.nl

4.727 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/lux-grand-gaube
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/lux-grand-gaube


115 - SILVERJET VAKANTIES

Baie aux Tortues | Noordkust | MAURITIUS

THE OBEROI MAURITIUS 
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Premier Pool Villa

  

De Oberoi Mauritius is een exclusief hotel, opgetrokken in Aziatische/Afrikaanse 

stijl met fraaie villa’s gelegen in een schitterende subtropische tuin. Het hotel 

is omringd door turkooizen baaien met witte zandstranden en is uitermate 

geschikt voor gasten die gesteld zijn op privacy. Het hotel is genesteld in de 

prachtige ‘Baie aux Tortues’ in het noordwesten van Mauritius. Op 60 minuten 

van de luchthaven en 15 minuten van Grand Baie.

FACILITEITEN
Indrukwekkende lobby, 2 zwembaden, omgeven door zonneterrassen, 2 

tennis banen en kidsclub (4-12 jaar). Verder biedt het hotel een keur aan 

water sportfaciliteiten, zoals waterskiën, windsurfen, snorkelen en kajakken 

(gratis) en mogelijkheden voor diepzeevissen, duiken en excursies per cata-

maran (tegen betaling). Cursussen in gastronomie, lessen in schilderkunst of 

beeldhouwkunst, Tevens kooklessen, wijn- en rumproeverijen, bibliotheek met 

ruime keuze uit boeken en dvd’s. De Oberoi Spa is een ware tempel van welzijn, 

een toevluchtsoord voor oosterse en Indiase massages. De behandelingen zijn 

geïnspireerd op Ayurveda, een voorvaderlijke Indiase methode die beschouwd 

wordt als een filosofie en een echte levenskunst. Moderne fitnessruimte 

met stoombad. The Restaurant is een gourmetrestaurant voor ontbijt en à 

la carte diner met oriëntaalse gerechten. Het restaurant ‘On The Rocks’ voor 

lichte maaltijden tijdens de lunch en grillspecialiteiten voor diner. Restaurant 

Gunpowder biedt Japanse gerechten. The Bar ligt aan het strand met een breed 

aanbod aan wijnen, sigaren en cocktails. In-villa dining is mogelijk.

ACCOMMODATIE
De 71 pavilions en villa’s liggen verspreid over een 8 ha grote tropische tuin, met 

uitzicht over de tuinen of de zee. De kamers zijn in natuurlijke tinten inge richt 

met ruime zithoek en grote slaapkamer. Luxueuze badkamer met verzonken bad 

en aparte douche, airconditioning, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje, mini bar, 

telefoon, dvd-speler, Nespresso-apparaat, iPod-dockingstation, flatscreen-tv en 

groot terras. Kamerbezetting 2 volwassenen + 1 kind.

Luxury Pavilion (70 m²): fraai ingerichte kamer met groot terras en uitzicht over 

zee of de tuinen. Villa’s kunnen gecombineerd worden.

Luxury Villa (275 m²): vrijstaande ommuurde villa met privétuin, groot terras en 

paviljoen voor een romantisch diner Tuin-/zeezicht en veel privacy. 

Premier Pool Villa (ca. 325 m²): direct gelegen aan de strand. Aparte woon- en 

slaapkamer. Privétuin met zwembad. Paviljoen voor al fresco dineren.

Luxury Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 325 m²): vrijstaande villa met privétuin, 

zwembad (8 x 4.5 m) en paviljoen voor een romatisch diner onder de 

sterrenhemel en (gedeeltelijk) zeezicht. 

Luxury Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 650 m², max 4 volw. + 2 kind.): deze 

gecombineerde villa heeft 2 zwembaden en 2 slaapkamers.

Royal Villa (650 m²): fraaie woonkamer, aparte slaapkamer en een 50 m² groot 

zwembad. Riant terras, privétuin en schitterend uitzicht over zee. Deze villa kan 

ook gecombineerd worden met een Luxury Pavilion (2 slaapkamers) en een 

Luxury Villa (3 slaapkamers). Uitstekend geschikt voor gezinnen.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Luxury Pavilion 3131 3245 3245 4435 4549

Luxury Villa 4259 4485 4484 5590 5374

Gratis nachten: 7=5, 10=7 en 14=10 bij verblijf van 06/10/19 t/m 20/12/19; 6=3, 8=4, 10=5, 12=6 en 

14=7 bij verblijf van 01/05/19 t/m 05/10/19.

Honeymoon: gratis verblijf voor de bruid, fles wijn op de kamer bij aankomst bij verblijf van min. 5 

nachten van 01/05/19 t/m 20/12/19 in een Luxury Pavilion, Luxury Villa of Luxury Pool Villa met 1 

slaapkamer. 75% korting op verblijf voor de bruid in een Presidential Villa of Royal Villa.

Kinderen in eigen kamer: Maximaal 2 kinderen t/m 15 jaar verblijven bij min. 5 nachten gratis in 

een eigen Luxury Pavilion, Luxury Villa, Luxury Pool Villa of Premier Pool Villa met 1 slaapkamer van 

01/05/19 t/m 20/12/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension en verplichte 

galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

1.646 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/the-oberoi-mauritius
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/the-oberoi-mauritius


116 - SILVERJET VAKANTIES

MAURITIUS | Grande Baie | Noordkust

ROYAL PALM
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

Palm Suite

Dit vlaggenschip van de Beachcomber hotelgroep is een van de meest presti-

gieuze hotels in de Indische Oceaan. Het ligt in een schitterende palmentuin 

langs een poederwit zandstrand en biedt absolute privacy. Het uitermate 

voorkomende personeel anticipeert zoveel mogelijk op uw wensen zodat u 

volop kunt genieten en ontspannen. De havenplaats Grand Baie met boetieks en 

restaurants ligt op loopafstand, de luchthaven op ca. 75 km.

FACILITEITEN
Open lounge met bar en uitzicht over zee. Winkelarcade met boetieks. In de 

fraaie palmentuin en op het strand staan ligbedden, parasols en douches. 

Drie (verlichte) kunstgrastennisbanen (tennisles mogelijk), 2 zwembaden, een 

squashbaan en fitnessruimte met moderne apparatuur. Aan het strand bevindt 

zich een watersportcentrum met zeilboten, waterskiën, catamarans, windsurfen 

en snorkelen (inclusief). Diepzeevissen (tegen betaling). Uitgebreide miniclub 

(3-12 jaar). Pianomuziek en liveband in de avond. De Spa Royal Palm biedt een 

scala aan signature schoonheidsbehandelingen. De restaurants staan onder 

leiding van de sterrenchef Michel De Matteis. De gerechten zijn een combinatie 

van authentieke smaken en uitzonderlijke creaties. Het gastronomische restau-

rant La Goélette serveert internationale gerechten. Le Bar Plage aan het strand 

voor uitstekende lunchgerechten. In de avond kunt u romantisch dineren in 

La Brezza met Italiaanse specialiteiten. Tevens helikopterplatform. Het hotel 

beschikt over een luxueus jacht, de ‘Royal Princess’ voor dagexcursies.

ACCOMMODATIE
De 69 suites zijn uiterst elegant en smaakvol ingericht en alle voorzien van 

zithoek, inloopkast, airconditioning, dagelijks gevulde minibar (inclusief), kluisje, 

flatscreen-tv en dvd-speler. Luxueuze badkamer met signature bad en sepa rate 

regendouche. Groot balkon of terras. Kamerbezetting maximaal 2 volwassenen 

+ 1 kind t/m 17 jaar.

Junior Suite (ca. 63 m²): kingsizebed en zitgedeelte. Terras of balkon.

Tropical Suite (ca. 85 m²): op de 1e verdieping met privétrap naar het strand. 

Golf Suite: als de Junior Suite maar gratis greenfee en buggy voor de 18-holes 

golfbanen Mont Choisy en Paradis Golf Course. Gratis greenfee voor Legends 

Golf Course, Links Golf Course, Tamarin, Bel Ombre & Avalon (geen transfer).

Ocean Suite (ca. 110 m²): fraaie suite met groot terras van 20 m² met eettafel.

Palm Suite (ca. 106 m²): gelijkvloers met direct toegang tot de tuin. 

Garden Suite (ca. 140 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 17 jaar): ruime woon- en 

slaapkamer. Badkamer met bad. Aparte kinderslaapkamer met eigen badkamer.

Senior Suite (ca. 128 m²): gelijkvloers of 1e verdieping. Ruime woon- en slaap-

kamer, inloopkast en mooie badkamer. Combinatie mogelijk met Senior Suite.

Penthouse Suite (ca. 196 m²): op de tweede verdieping. Riante woon- en slaap-

kamer en fraaie badkamer. Groot terras met ligbedden en panoramisch uitzicht.

Presidential Suite (ca. 264 m², max. 4 pers.): schitterend ingericht met oosterse 

kunstvoorwerpen op de bovenste etage van het hotel, 2 slaap- en badkamers 

en groot terras. 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite 4044 4120 4173 2936 4173

Tropical Suite 5119 5237 5310 3571 5310

Extra: 5% korting bij nieuwe boeking binnen 3 mnd na vertrek. Geldig tot 2 jaar na laatste verblijf.

Honeymoon en Huwelijksjubileum: 25% korting bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18 en 09/01/19 

t/m 31/10/19  (m.u.v. Presidential Suite en Royal Suite). Bij aankomst fles champagne, welkomst- 

attentie en lunch bij verblijf op basis van halfpension.

Kamerkorting: 25% bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18, en van 09/01/19 t/m 31/01/19. Geldig 

voor maximaal 2 personen. 

Long Stay: 30% korting bij verblijf van min. 12 nachten van 13/05/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 

t/m 30/09/19.

Vroegboekkorting: 20% indien 60 dagen voor aankomst geboekt

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension en verplichte 

galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

248 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/the-royal-palm
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/the-royal-palm
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Belle Mare | Oostkust | MAURITIUS

THE RESIDENCE MAURITIUS
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       

Colonial Ocean Front Suite

Een kilometer lang ongerept zandstrand omzoomd met tropische tuinen, een 

verfijnd decor van koloniale huizen, fraaie Spa en een exotische keuken zijn 

slechts enkele ingrediënten die The Residence tot één van de meest geliefde 

hotels van Mauritius maken. Het nostalgische decor zou zo uit een film kunnen 

komen. Een statig plantagehuis, waar de wind zacht door de elegante zuilen waait 

en u vanuit grote mahoniehouten leunstoelen zicht heeft op de schitterende zee 

en het strand. The Residence staat bekend om de persoonlijke en uitmuntende 

service. Op ca. 48 km van de luchthaven.

FACILITEITEN
Fraaie lounge met panoramisch uitzicht over zee, juwelier en diverse boetieks. 

Riant zwembad met zonneterrassen, ligbedden en parasols, kinderzwembad, 

gratis fruit, water en douches. 3 (verlichte) tennisbanen en fitnessruimte. 

In de ‘Planters Kids Club’ beleven de kinderen van 3-12 jaar hun avonturen 

met snorkelen, sportkamp o.l.v. een creatief team (geopend van 9-22 uur), 

kinder menu (tegen betaling). Aan het strand gratis waterskiën, windsurfen, 

catamaranzeilen, kano’s en snorkelen. PADI duikschool, diepzeevissen en 

yoga (tegen betaling). De Sanctuary Spa completeert het verfijnde aanbod. 

Elke behandeling is gericht op het welzijn van lichaam en geest gebaseerd 

op de zen filosofie. De Spa biedt een ruime keuze aan massages, persoonlijke 

programma’s en behandelingen in het zeer exclusieve ‘Art of Beauty’ centrum 

met sauna, stoombad en kapsalon. Het gastronomische restaurant The Dining 

Room heeft een internationale keuken voor ontbijt en diner met uitzicht over het 

zwembad. The Plantation is gespecialiseerd in visgerechten voor lunch en diner 

en ligt direct aan het strand. The Verandah biedt à la carte lunch en zelfgemaakt 

ijs. Sfeervolle beachbar met loungemuziek en openluchtbioscoop op het strand.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 163 kamers ingericht in stijlvolle eenvoud met 

veel comfort en elegantie. Alle voorzien van schrijftafel, airconditioning, 

plafondventilator, minibar, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten en flatscreen-tv. 

Luxe marmeren badkamer met separate regendouche. Balkon of terras met 

tuin-/zeezicht en butlerservice.

Colonial Kamer Tuinzicht (ca. 54 m², max. 3 pers.): gelegen in de tuinen van het 

hotel. Ook boekbaar met gedeeltelijk zeezicht.

Colonial Ocean Front Kamer (ca. 56 m²): ruim ingericht met zeezicht.

Colonial Junior Suite (ca. 86 m², max. 3 pers.): ruim ingericht in open plan met 

zithoek. Groot terras met ligbedden en tuinzicht.

Colonial Senior Suite (ca. 106 m², max. 2 volw.+ 2 kind.): fraai ingericht met 

zithoek en uitzicht over de tuin.

Colonial Ocean View Suite (ca. 164 m², max. 2 volw.+ 2 kind.): elegant ingericht 

met aparte woon- en slaapkamer en riante badkamer. Groot terras en zijdelings 

zeezicht.

Colonial Ocean Front Suite (ca. 116 m², max. 2 pers. + 1 kind): luxueus 

ingericht met aparte woon- en slaapkamer. Riante badkamer. Groot balkon met 

schitterend uitzicht.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Colonial Kamer Tuinzicht 2492 2438 2618 2062 2655

Colonial Kamer Gedeeltelijk Zeezicht 2622 2550 2768 2136 2810

Extra’s: een gratis greenfee per kamer per verblijf voor Anahita Golfbaan bij verblijf van min. 7 nach-

ten van 07/01/19 t/m 21/12/19 en 3 gratis greenfees indien verblijf in een Suite.

Honeymoon: 100% korting voor de bruid (logies & ontbijt) bij verblijf van 07/01/19 t/m 21/12/19.

Champagne, fruit en huwelijkscadeau bij aankomst, 1x catamarancruise incl. lunch en softdrinks.

Kamerkorting: 30% bij min. 14 nachten verblijf van 07/01/19 t/m 21/12/19 en 25% (min 6 nt verblijf).

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/08/19 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt en 10% bij verblijf van 07/01/19 t/m 30/04/19 en van 01/09/19 t/m 21/12/19 indien 90 dagen 

voor aankomst geboekt.

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

sion en all-inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

2.124 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/the-residence-mauritius
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/the-residence-mauritius
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MAURITIUS | Oostkust | Belle Mare

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE
ACTIVE | FAMILY | GOLF

        

  

   Villa  

Een paradijselijk resort gelegen in 15 ha fraaie tuinen en aan een 2 km lang 

zandstrand met veel ambiance en faciliteiten. De exclusieve villa’s bieden volop 

privacy. Een geliefd resort voor golfers vanwege de twee gerenommeerde 

18-holes championship golfbanen. Het parelwitte zandstrand wordt beschermd 

door een koraalrif en is ideaal voor watersporten. Een schitterend resort voor 

families en honeymooners. De luchthaven ligt op ca. 65 km.

FACILITEITEN
Fraaie open lounge, cocktailbar, 4 zwembaden, diverse boetieks en live 

entertainment in de avond. Een goed ingerichte Constance Kidsclub met veel 

activiteiten (4-11 jaar en geopend van 09:00-22:00 uur), 4 tennis banen en 

minigolf. Diverse watersportfaciliteiten zoals windsurfen, water skiën, kajakken 

en zeilen (inclusief). PADI-duikschool. Gasten kunnen tegen kleine vergoeding 

gebruik maken van de twee schitterende 18-holes golfbanen ‘Legends’ en 

‘Links’. De fraaie U-Spa by Constance voor diverse schoonheidsbehandelingen. 

Fitnessruimte met sauna, jacuzzi, stoombad en kapsalon. Yoga- en spinning 

lessen (inclusief). Het hotel heeft 6 bars en 7 uitstekende restaurants: La 

Citronelle bij het zwembad voor ontbijt en diner in buffetvorm. Het bijzondere 

gourmetrestaurant Blue Penny is gevestigd in een wijnkelder voor fine dining en 

wijnproeverij. Bar/restaurant La Spiaggia aan het strand en biedt lunchgerechten. 

De Deer Hunter bij de golfbaan serveert internationale gerechten. 

ACCOMMODATIE
Alle 235 kamers en suites zijn zeer comfortabel ingericht en voorzien van 

minibar, airconditioning, flatscreen-tv, telefoon, koffie-/theezetfaciliteiten, 

schrijftafel en zithoek. Badkamer met bad en separate regendouche. Balkon of 

terras. De 20 villa’s liggen op een apart gedeelte van het complex en hebben 

eigen check-in faciliteiten en bieden veel privacy.

Prestige Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): met tuin-/zwembadzicht.

Prestige Kamer BeachfronT: gelegen aan het strand met terras.

Junior Suite (ca. 68 m²): modern ingericht in open plan met zitgedeelte en tuin/

zeezicht. Gelegen op de begane grond of 1e verdieping. 

Junior Suite BeachfronT: aan het strand, gelijkvloers, 1e of 2e verdieping. 

Deluxe Suite (ca. 96 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aparte woon- en slaapkamer en 

extra badkamer met douche. Balkon of terras met zeezicht.

Garden Pool Villa - 2 slaapkamers (ca. 375 m², max. 5 pers.): op de begane 

grond met woon/eetgedeelte, gastentoilet, grote slaapkamer en openlucht 

badkamer met verzonken bad en separate regendouche. Volledig ingerichte 

keuken. Groot zonneterras met ligbedden, privézwembad en tuin (150 m²). Op 

de eerste verdieping een slaap- en badkamer en inloopkast. Ook boekbaar met 

2 slaapkamers (ca. 525 m², max. 7 pers.).

Beachfront Pool Villa - 2 slaapkamers: direct aan het strand gelegen.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (m.u.v. de vil-

la’s), vliegreis van en naar Mauritius, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter 

plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Prestige Kamer 2538 2688 2371 2124 2754

Prestige Beachfront Kamer 2685 2841 2515 2248 2899

Gratis kinderen: maximaal 1 kind t/m 11 jaar verblijft gratis van 29/04/19 t/m 29/09/19 bij de          

ouders op de kamer op hetzelfde verzorgingsniveau in een Prestige Kamer en in een Villa. 

Honeymoon: bloemen, en een fles mousseren wijn met canapés op uw kamer bij aankomst, tevens 

20% korting op spabehandelingen en 1 candlelight diner voor 2 personen tijdens verblijf.  80% kor-

ting voor 2e persoon bij verblijf in een Prestige Kamer, Junior en Deluxe Suite; 60% korting voor 

2e persoon bij verblijf in een Prestige Kamer, Junior en Deluxe Suite bij verblijf van 01/11/18 t/m 

22/12/18, van 07/01/19 t/m 28/04/19 en van 29/07/19 t/m 22/12/19.

Meal Upgrade: gratis upgrade naar halfpension bij verblijf van 29/04/19 t/m 29/09/19 in een Villa.  

Kamerkorting:  20% bij min 5 nachten verblijf van 29/04/19 t/m 28/07/19 en 15%  van 01/11/18 t/m 

22/12/18, en 07/01/19 t/m 28/04/19 en van 29/07/19 t/m 22/12/19.

Vroegboekkorting: 40% bij verblijf van min. 5 nt van 29/04/19 t/m 28/07/19 en 30% van 01/11/18 

t/m 22/12/18, van 07/01/19 t/m 28/04/19 en van 29/07/19 t/m 22/12/19 45 dgn voor aankomst.

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

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

4.172 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/constance-belle-mare-plage
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/constance-belle-mare-plage
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Ponte de Flacq | Oostkust | MAURITIUS

CONSTANCE PRINCE MAURICE
CULINAIR | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

 Beach Villa

Dit mooie resort is idyllisch gelegen aan de oostkust van Mauritius, te 

midden van 60 hectare ongerepte tropische vegetatie. De combinatie van 

bij zondere architectuur, witte zandstranden en azuurblauwe zee vormen 

een adembenemend decor voor een exclusief verblijf. Le Prince Maurice is 

vernoemd naar de Nederlandse stadhouder Prins Maurits van Nassau die in 

1598 het eiland op de kaart zette. De suites werden ontworpen door Jean-Marc 

Eynaud, die zich liet inspireren door de Balinese architectuur. Ideaal voor gas-

ten die service in een luxueuze ambiance op prijs stellen en willen genieten van 

een warme gastvrijheid en de uitstekende keuken. Op 45 km van de luchthaven.

FACILITEITEN
Open lounge met panoramisch uitzicht over het zwembad en de zee, boetieks, 

bibliotheek en juwelier. In de fraaie tuin een riant zwembad. Aan het strand 

tevens ligstoelen en beachbar. Twee tennisbanen, fietsen en fitnessruimte. 

Miniclub (4-11 jaar) met kinderzwembad en speeltuin. Watersportcentrum 

met gratis waterskiën, kano’s, laserboten, windsurfen en snorkelen. Voorts 

yogalessen, PADI-duikschool en diepzeevissen (tegen betaling). Gasten kunnen 

tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de twee 18-holes golfbanen 

bij het zusterhotel Belle Mare Plage (10 minuten per shuttleservice). De fraaie 

U-Spa met een ruim aanbod aan spaverwenpakketten. Voorts sauna, stoombad 

en plungepool. Het gastronomische L’Archipel met internationale specialiteiten 

en het uitzonderlijke Le Barachois. Dit restaurant drijft op het natuurlijke 

visreservaat en is een ware culinaire belevenis. Asian is een Aziatisch restaurant 

met een selectie Japanse gerechten. Lotus Lounge Bar voor exclusieve wijnen 

en wijnkelder. 

ACCOMMODATIE
De 89 luxueuze suites zijn voorzien van kostbare meubelen, houten vloeren, 

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

apparaat en flatscreen-tv. Schitterende badkamer met separate regendouche. 

Junior Suite Tuin,- Zee- of Lagunezicht (ca. 70 m², max. 2 volw. + 1 kind): gelegen 

in de tropische tuin of langs het strand met zee- of tuinzicht. De Junior Suites 

met lagunezicht zijn gebouwd op palen (stilts) in het natuurlijke visreservaat.

Family Suite (ca. 86 m², max. 2 volw. + 2 kind.): 2 slaap- en badkamers, waarvan 

1 slaap- en badkamer speciaal is ingericht voor 2 kinderen met stapelbedden. 

Beach of Lagune Villa (ca. 130 m², max. 2 volw. en 2 kind.): fraai ingericht aan het 

strand. Badkamer met jacuzzi en buitendouche. Groot terras met privézwembad 

en ligbedden. De 3 Lagune Villa’s (max. 2 pers.) zijn op palen gebouwd en liggen 

aan de rand van het visreservaat en beschikken niet over een privézwembad.

Princely Villa (ca. 350 m², max. 6 pers.): schitterende Villa met 2 aangrenzende 

Junior Suites. Voorzien van 3 slaap- en badkamers. Groot terras met eethoek en 

2 zwembaden. Deze Villa is direct aan het strand gelegen en biedt veel privacy.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite Tuinzicht 3246 2953 2833 2366 3412

Junior Suite Zeezicht 3769 3623 3496 2930 4096

Honeymoon en huwelijksjubileum: 80% korting op verblijf van de bruid in een Junior Suite en 40% 

korting op het verblijf in een Villa van 29/04/19 t/m 28/07/19;  60% korting op verblijf van de bruid 

en 30% korting op het verblijf in een Villa van 01/11/18 t/m 22/12/18, van 07/01/19 t/m 28/04/19 

en van 29/07/19 t/m 22/12/19.  Fles wijn en canapes en diner bij kaarslicht tijdens het verblijf. EUR 

100 resortcredit per kamer per nacht te besteden in bars, restaurants en in de spa bij verblijf van 

29/04/19 t/m 28/07/19.

Meal Upgrade: upgrade van halfpension naar volpension bij verblijf van 29/04/19 t/m 29/09/19.

Kamerkorting: 20% bij verblijf van min. 5 nachten van 29/04/19 t/m 28/07/19 en 15% van 01/11/18 

t/m 22/12/18, van 07/01/19 t/m 28/04/19 en van 29/07/19 t/m 22/12/19.

Vroegboekkorting: 40% bij verblijf van min. 5 nachten van 29/04/19 t/m 28/07/19 indien 45 dagen 

voor aankomst geboekt en 30% van 01/11/18 t/m 22/12/18, van 07/01/19 t/m 28/04/19 en van 

29/07/19 t/m 28/07/19 indien 45 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension en verplichte 

galadiners tijdens Kerst en Oud&Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl

1.532 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/constance-le-prince-maurice
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/constance-le-prince-maurice


120 - SILVERJET VAKANTIES

MAURITIUS | Oostkust | Belle Mare

ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY 

       DELUXE

 

 Beach Front Suite  

Dit legendarische hotel werd na een ingrijpende renovatie onlangs opnieuw 

geopend. Le Saint Géran heeft een wereldwijde reputatie als een van de beste 

hotels in de Indische Oceaan. Gelegen op het schiereiland van Belle Mare in een 

paradijselijk decor van tropische tuinen en parelwitte zandstranden. Bijzonder 

geliefd hotel bij een trouw en veeleisend publiek. De professionele One&Only 

kidsclub maakt dit hotel ook voor families een perfecte keuze.

FACILITEITEN
Het resort beschikt over 3 zwembaden. Het 2 km lange ongerepte en poeder   witte 

zandstrand biedt veel ruimte om te ontspannen. Het KidsOnly-programma (3-11 

jaar) en One Tribe verwelkomt tieners van 11 tot 17 jaar in hun eigen chill-out 

ruimte met veel activiteiten als bootcamp en outdoor training. Georganiseerde 

mountainbiketochten, 5 km ochtendloop, tafeltennis, strandvoetbal, schaken, 

bowlen en 9-holes minigolf. Club One beschikt over een ultramodern binnen- en 

buiten fitnessruimte. Tevens groepslessen als spinning, zumba, kickboksen en 

buitentraining door My Equilibria. In de palmentuin liggen 2 paddlebanen en 3 

verlichte tennisbanen. Het Boothouse voor gratis watersporten w.o. waterskiën, 

catamaranzeilen, kajakken, windsurfen, waterfietsen en glas-bodemboot. De One 

& Only Spa is genesteld in weelderige tropische vegetatie. Een toevluchtsoord 

voor luxe behandelingen in samenwerking met het bekroonde product ESPA. 

Voorts een yogapaviljoen en bar met verse en biologische producten. Een aantal 

uitstekende restaurants: La Terrasse is het hoofdrestaurant met open keukens 

waar chef-koks lokale en internationale specialiteiten serveren. Het beroemde 

steakhouse Prime serveert het beste Australische Wagyu-rundvlees. Tapasake 

voor fusion cuisine met Aziatische smaken. L’Artisan is een ambachtelijke 

bakkerij. La Pointe aan het strand voor verse visgerechten.

ACCOMMODATIE
Het hotel beschikt over 143 gerenoveerde stijlvolle en elegante suites ingericht 

met handgemaakte meubelen in lichte kleuren. Het bedlinnen is gemaakt van 

het fijnste Egyptische katoen. Voorzien van airconditioning, hifiset met dvd-

speler, telefoon, minibar, kluisje en flatscreen-tv. Volledig ingerichte luxueuze 

badkamer, strandtas en slippers. Balkon of terras. Alle gasten die verblijven 

in een (Junior) Suite ontvangen Mauritiaanse Rum en een welkomstgeschenk. 

Dagelijks gratis minibar met frisdrankjes en water en een selectie van vers 

fruit, kussenmenu, butlerservice, uitpakken van bagage en strijken van een 

kleidingstuk bij aankomst. Kamerbezetting 2 volwassenen en 2 kinderen.

Lagoon Kamer (ca. 60-65 m²): biedt uitzicht over de azuurblauwe lagune. 

Slaapkamer met een kingsizebed en sofabed of 2 queensizebedden.

Ocean Balcony Kamer: op de 1e verdieping. Balkon met een spectaculair uitzicht.

Ocean Kamer: op de begane grond met een groot terras met direct toegang 

tot de tropische tuin. Ook met balkon boekbaar met uitzicht over strand en zee.

Beach Front Kamer: direct aan het strand met groot gemeubileerd terras. 

Beach Front Balcony Junior Suite (ca. 110 m²): in open plan met zithoek, 

kingsizebed en sofabed. Balkon en schitterend uitzicht. Ook met strandtoegang.

Ocean Balcony Suite: op de 1e verdieping. Aparte woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en sofabed met spectaculair uitzicht op zee. De Suites zijn tevens 

boekbaar met 2 slaapkamers.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Lagoon Kamer 3625 3533 3533 2948 3533

Ocean Balcony Kamer  3792 3765 3765 3064 3765

Honeymoon: 30% korting per kamer bij min 5 nachten verblijf van 14/01/19 t/m 14/04/19, van 

05/05/19 t/m 19/10/19 en van 28/10/19 t/m 31/10/19. Champagne, fruit, chocolade, bad-                   

ceremonie  en gratis lunch tijdens verblijf. Niet geldig voor 2- en 3-slaapkamer suites.

Kamerkorting: 20% bij verblijf van 14/01/19 t/m 14/04/19, van 05/05/19 t/m 19/10/19 en van 

28/10/19 t/m 31/10/19.

Mealupgrade: gratis upgrade naar halfpension bij verblijf van 05/05/19 t/m 19/10/19.

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

pension en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of www.silverjet.nl.

103 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/oneonly-le-saint-geran
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/oneonly-le-saint-geran


121 - SILVERJET VAKANTIES

Belle Mare | Oostkust | MAURITIUS 

LUX*BELLE MARE
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

        

 

LUX*Suite  

LUX*Belle Mare is een elegant en luxueus all-suite hotel met een informele sfeer. 

De architectuur van de gebouwen is zo vormgegeven dat men uitzicht heeft op 

het zwembad, de tuin en de zee. De eigentijdse vormgeving en de minimalistische 

inrichting passen uitstekend in de tropische omgeving. Bijzonder is de fraaie 

Spa met tal van mogelijkheden, het uitge brei de aanbod aan restaurants en de 

uitstekend verzorgde kinderclub. LUX*Belle Mare is erg populair bij couples en 

gezinnen met kinderen. De luchthaven ligt op ca. 60 autominuten.

FACILITEITEN 
Open lounge, winkelgalerij met boetieks. Riante tuin met palmbomen en 2.000 

m² groot zwembad met kindergedeelte en poolbar. Aan het strand staan tevens 

ligstoelen met parasols ter beschikking. Voorts 2 (verlichte) tennisbanen 

(inclusief). Mini Club PLAY (3-11 jaar en ge opend van 10:00-22:00 uur) met 

speeltuin en speciale kindermenu’s, tevens Studio 17 (12-16 jaar). Aan het strand 

diverse watersportmogelijkheden zoals zeilen, waterskiën, waterfietsen, kano’s, 

windsurfen en snorkelen (inclusief). Catamaranzeilen, duiken en diepzeevissen 

(tegen betaling). ’s Avonds entertain ment met dans en livemuziek, tevens 

openlucht bioscoop op het strand. De LUX*Me Spa is een mix van fitness, voeding, 

ontspanning en welzijn. Het biedt een uitgebreid schoonheidsprogramma. 

Gratis gebruik van fitnessruimte, sauna en stoombad. De restaurants zijn van 

hoog niveau en het hotel produceert zelf bieren die u kunt proeven in de K-Bar. 

Café LUX* voor plaatselijk gebrande koffie. De ‘Teahouse’ voor een traditionele 

theeceremonie. Het romantische Amari by Vineet o.l.v. een 2*michelin-chef, 

is gespecialiseerd in de Indische keuken en het restaurant Duck Laundry in 

oosterse gerechten. M.I.X.E. serveert een uitgebreid buffet. Beach Rouge ligt 

aan het strand en serveert mediterrane en Italiaanse gerechten. Mari-Kontan 

voor lokale specialiteiten en rumproeverij. Daarnaast biedt LUX* zijn gasten een 

aantal speciale verrassingen zoals ‘phone home’, ‘ICI’ of de ‘Secret Bar’.

 

ACCOMMODATIE
De 174 zeer fraaie (junior) suites zijn voorzien van minibar, airconditioning, 

plafondventilator, iPad Mini® en flatscreen-tv. Fraaie badkamer met signature 

bad en aparte regendouche. Balkon of terras. Bezetting: 2 volw. + 2 kinderen.

Junior Suite (ca. 60 m²): ruime en elegant ingericht in eigentijds design. 

Wellness Junior Suite (max. 2 volw.): terras met uitzicht over de tropische 

tuin. Veel privacy en uitermate geschikt voor koppels en honeymooners. Incl. 

2 yogamatten, minibar met gezonde snacks en smoothies, geselecteerde 

Spabehandeling van 60 min. (min. verblijf 5 nt.) en een privé fitness-sessie p.p. 

Pool Junior Suite: elegante suite gelegen nabij het zwembad. 

Beach Junior Suite: gelegen nabij het strand.

LUX*Suite (ca. 95 m², max. 2 volw.): romantisch ingericht met kingsizebed.

Ocean Suite (90 m²): schitterende suite in open plan met zithoek nabij het strand.

Grand LUX*Suite (ca. 240 m²): ruime suite met aparte woon- en slaapkamer met 

groot dakterras en tuinzicht. Veel privacy. Inclusief butlerservice. 

Family Suite (ca. 120 m², max. 4 volw. + 4 kind.): combinatie van 2 Junior Suites. 

Het resort beschikt tevens over 12 luxueuze Villa’s: ruim en elegant ingericht met 

butlerservice, woonkamer en 1 of 2 slaapkamers en keuken. Fraaie badkamer 

met separate douche. Patio met privézwembad en zeezicht of strandtoegang.

Raadpleeg onze website voor een uitgebreide beschrijving van deze Villa’s.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite 2797 2743 2744 2064 3118

Wellness Junior Suite 2986 2932 2932 2196 3310

Honeymoon en Jubileum: 60% korting voor de 2e persoon tijdens verblijf. Vers fruit bij aankomst in 

de kamer. Een romantisch diner voor 2 (op basis van halfpension), 1 fles mousserende wijn, bruid-

staart en een kookles. Bij een min. verblijf van 10 nachten, 1x gratis massage (ca. 45 min.) p.p. 

Kamerkorting: 20% bij verblijf van min. 4 nachten, 25% bij verblijf van min. 7 nachten, 30% bij verblijf 

van min. 11 nachten en 35% bij verblijf van min. 21 nachten.

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

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

6.101 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/lux-belle-mare
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/lux-belle-mare


122 - SILVERJET VAKANTIES

MAURITIUS | Oostkust | Trou d’Eau Douce

SHANGRI-LA’S LE TOUESSROK RESORT
ACTIEF | FAMILY | GOLF

       

Frangipani Junior Suite 

Dit gerenommeerde resort biedt alles voor de verwende reiziger, van trendy 

bars & restaurants, idyllische stranden en een uitgebreide Spa tot een 18-holes 

golfbaan van wereldklasse. Het elegante en romantische resort werd gebouwd 

als een mediterraan dorpje met Mauritiaanse accenten. De luxe kamers liggen 

in een paradijselijke tuin of op het eiland Frangipani, dat door een houten brug 

met het hotel is verbonden. Le Touessrok is een toppunt van tropische charme 

in een adembenemende omgeving. De luchthaven ligt op ca. 65 km.

FACILITEITEN
Open lounge en winkelarcade. In de fraaie tuin 2 zwembaden (waarvan 1 voor 

gasten vanaf 16 jaar). Ligstoelen op de verschillende zandstranden. Op het eiland 

Golf Île aux Cerfs bevindt zich de uitdagende 18-holes golfbaan, ontworpen 

door Bernhard Langer, omgeven door prachtig natuurschoon in de vorm van 

azuurblauw water, tropische vegetatie en witte bunkers (gratis greenfees, buggy 

tegen betaling). Ook gratis watersporten als kanoën, kajakken, zeilen, snorkelen, 

waterskiën, windsurfen en waterfietsen. Het eiland ligt 2 km voor de kust en is 

bereikbaar per watertaxi. Niet-gemotoriseerde watersporten bij het resort. Het 

rustige privé-eilandje Ilôt Mangénie (exclusief voor hotelgasten, badschoenen 

aanbevolen) met mooie zandstranden ligt op 10 minuten per watertaxi. 

Beide eilanden beschikken over een restaurant. Tennisclub met 4 (verlichte) 

tennisbanen. Cool Zone Kids Club (4-12 jaar) met een scala aan activiteiten en 

kinderzwembad. Ook voor teenagers van 13-18 jaar wordt veel georganiseerd. 

De mooie Chi Spa biedt een breed aanbod in spaverwenpakketten. Het resort 

heeft  uitstekende restaurants zoals Le Bazar met showcooking en internationale 

buffetten met show-cooking. Het gourmetrestaurant Safran is gespecialiseerd 

in Indische gerechten. Kushi voor uitstekende Japanse cuisine. De Sega Bar aan 

het zwembad voor heerlijke cocktails en Republik Beach Club & Grill’ voor een 

ruime keuze aan grillgerechten, live muziek en DJ-avonden.

ACCOMMODATIE
Alle 203 kamers en suites zijn gelegen aan het strand en bieden schitterend 

uitzicht op de Indische Oceaan. Smaakvol ingericht met lokale materialen in 

eigentijdse stijl op het vasteland of op het eiland Frangipani. Voorzien van 

airconditioning, minibar, Nespresso-apparaat, flatscreen-tv, kingsizebed of 2 

queen sizebedden en luxe badkamer met bad en separate douche. Balkon of 

terras met zeezicht. Bij aankomst vers fruit op de kamer.

Deluxe Kamer Zeezicht (ca. 54 m², max. 3 pers.): modern ingericht. 

Deluxe Kamer Strandtoegang: gelijkvloers met direct toegang tot het strand.

Junior Suite (ca. 65 m², max. 2 volw. + 2 kind.): in open plan. Ligging in het 

Hibiscusgedeelte of op Frangipani-eiland met signature bad. Beide suites 

tevens boekbaar met strandtoegang. Gasten in een Junior Suite Frangipani en 

Deluxe Suite ontvangen champagne bij aankomst, minibar 1xp/dag bijgevuld 

(geselecteerde inhoud), gereserveerde toegang tot de Republik Beach Club voor 

ontbijt en cocktails/snacks met muziek in de namiddag. Adults-only zwembad.

Deluxe Suite (ca. 126 m², max. 2 volw. + 2 kind.): woonkamer en 2 terrassen die 

toegang bieden tot de ruime slaapkamer met kingsizebed. Schitterend uitzicht.

Beach Villa (430 m², max. 6 volw. + 2 kind.): zeer fraaie villa aan het strand, in 

balinese stijl ingericht, 3 slaap- e badkamers. Groot terras met privézwembad.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer Zeezicht 3115 3283 3284 2764 3283

Deluxe Kamer Strandtoegang 3339 3456 3456 2944 3456

Honeymoon: 1 fles mousserende wijn bij aankomst en 1 x massage van 60 min. p.p. per verblijf en 

30% korting bij min. 7 nachten verblijf van 07/01/19 t/m 12/04/19 en van 29/04/19 t/m 20/12/19.

Kamerkorting: 20% bij verblijf van 07/01/19 t/m 03/05/19, van 22/09/19 t/m 20/12/19 indien 60 

dgn voor aankomst geboekt en bij verblijf van 04/05/19 t/m 21/09/19 indien 30 dgn voor aankomst.

Kinderen in eigen kamer: 50% korting bij verblijf van 04/05/19 t/m 21/09/19 in Deluxe Ocean View 

kamer en Junior Suite Hibiscus Ocean View.

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

en verplichte galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

1.016 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/shangri-la-le-touessrok-resort
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/shangri-la-le-touessrok-resort


123 - SILVERJET VAKANTIES

 Le Morne | Zuidwestkust | MAURITIUS

THE ST. REGIS MAURITIUS RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Ocean Junior Suite  

Een kilometer lang ongerept zandstrand omzoomd met tropische tuinen, 

een verfijnd decor van koloniale huizen, fraaie Spa en een exotische keuken 

zijn slechts enkele ingrediënten van het St. Regis Mauritius Resort. Met de 

combinatie van traditie en moderne luxe blijft St. Regis trouw aan haar streven 

naar perfectie. De locatie in het zuidwesten biedt uitstekende condities voor 

diverse watersporten als kitesurfen. Op ca. 60 minuten van de luchthaven.

FACILITEITEN
Zwembad met loungebedden en parasols, poolbar en Kids Club (4 -12 jaar). 

Bibliotheek en luxe boetiek. Tennisbaan en watersport center met zeilen, 

surfen, waterskiën, kajakken (inclusief). PADI-duikschool en een Kite Surfclub 

met kitesurfschool (tegen betaling). Inclusief 2x per dag snorkelen en tochten 

per glasbodemboot. De Iridium Spa completeert het verfijnde aanbod. Elke 

behandeling is gericht op het welzijn van lichaam en geest en biedt een 

ruime keuze aan massages en persoonlijke programma’s. U verblijft op basis 

van halfpension. Het resort beschikt over 5 restaurants: The Boathouse, een 

grilrestaurant aan het strand. Le Manoir met Mauritiaans-Franse keuken, 

Floating Market serveert Aziatische cuisine. Simply India voor Indiase gourmet. 

Moderne Japanse gerechten en sushi in Atsuko. In het exclusieve restaurant 

Inspirations worden creatieve maaltijden bereid door de chef-kok. Bar 1904 met 

jazzmuziek en cocktails. Er geldt een dine-around m.u.v. het Atsuko restaurant.

ACCOMMODATIE
De 172 elegante suites zijn gesitueerd op de begane grond of de eerste verdie ping 

en liggen verspreid in de fraaie tuinen in koloniale villa’s of het hoofdge bouw. 

Voorzien van iPod-dockingstation, Nespresso-apparaat, flatscreen-tv, cd/

dvd-speler, minibar, airconditioning, schrijftafel, koffie-/theezetfaciliteiten en 

inloopkast. Fraaie badkamer met signature bad en regendouche. Butlerservice. 

Balkon of terras. Maximaal 2 volw. + 2 kinderen t/m 11 jaar of 1 kind t/m 16 jaar.

Junior Suite (ca. 75 m²): met balkon of terras en tuinzicht.

Ocean Junior Suite (75 m²): met zithoek, groot balkon of terras met zeezicht

Beachfront Junior Suite (75 m²): direct aan het strand gelegen.

Manor House Suite (ca. 146 m², max. 3 pers.): gelegen op de 1e verdieping van 

het hoofdgebouw. In koloniale stijl ingericht met riante woon- en slaapkamer, 

ruime badkamer met bed voor spabehandelingen. Groot balkon en zeezicht.

St. Regis Suite (ca. 100 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed en groot 

terras met zeezicht. Mooie woonkamer met zithoek en fraaie badkamer. 

St. Regis Grand Suite (ca.150 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingsizebed en 

woonkamer met eettafel. Fraaie badkamer. Groot terras met zeezicht.

St. Regis Villa (ca. 1660 m², max. 8 volw. + 4 kind.): Deze schitterende villa 

overtreft de verwachtingen van de meest verwende reiziger. Elegante eethoek, 

een volledig ingerichte keuken, fitnessruimte met stoombad, riante woonkamer, 

4 slaap- en badkamers. Groot zonneterras met zwembad, ligbedden, buitenbar 

en 3 plungepools. Deze villa kan ook geboekt worden met 1 en 2 slaapkamers. 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite 3353 3353 3353 2546 3353

Ocean Junior Suite 3040 3564 3564 2740 3564

Honeymoon en huwelijksjubileum: 50% korting op verblijf, fles champagne en fruitmand bij aan-

komst, 1 romantisch diner en 1 massage van 40 min. voor 2 personen tijdens  verblijf min. 5 nachten 

van 01/11/18 t/m 22/12/18, van 06/01/19 t/m 31/10/19 (m.u.v. St. Regis Villa).

Mealupgrade: gratis upgrade van halfpension naar volpension bij verblijf van 01/05/19 t/m 

30/09/19 indien geboekt voor 28/02/19.

Vroegboekkorting:  55% bij verblijf van 01/11/18 t/m 30/04/19 indien geboekt voor 30/11/18 en van 

01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19; 45% bij verblijf van 01/11/18 t/m 30/11/18, 

van 06/01/19 t/m 20/07/19 en van 18/08/19 t/m 31/10/19 indien 30 dgn voor aankomst geboekt. 

40% bij verblijf 01/12/18 t/m 22/12/18 en van 21/07/19 t/m 17/08/19 indien 30 dgn voor aankomst 

geboekt. 30% bij min 5 nt verblijf van 23/12/18 t/m 05/01/19 indien 60 dgn voor aankomst geboekt.

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

galadiners rond Kerst en Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

1.516 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/the-st-regis-mauritius-resort
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/the-st-regis-mauritius-resort


124 - SILVERJET VAKANTIES

MAURITIUS |  Zuidwestkust | Le Morne

LE PARADIS GOLF RESORT & SPA
CULINAIR | DESIGN | WELNESS

       

 Ocean Beachfront Suite

Omzoomd door 7 km lang strand, aan de voet van het indrukkwekkende Le 

Morne gebergte ligt Le Paradis. Een bevoorrechte ligging op een schiereiland 

met 150 ha aan tropische tuinen en een indrukwekkende golfbaan. Het hotel is 

een luxueus toevluchtsoord voor sport- en natuurliefhebbers vanwege een scala 

aan sportfaciliteiten en fraaie tropische omgeving. Bovendien zeer geschikt voor 

families met kinderen door de vele faciliteiten. Het hotel wordt gewaardeerd 

door veel terugkerende gasten vanwege de uitstekende service en hoog comfort. 

FACILITEITEN 
Sfeervolle lobby en galerij met boetieks. Riant zwembad met zonneter rassen, 

parasols en ligbedden. Sportcentrum met fitness, aerobics en 6 tennisbanen 

(les mogelijk). Voorts windsurfen, zeilen, kajakken, waterfietsen, snorkelen, 

volleybal, voetbal, tafeltennis, aquagym en petanque (inclusief). Miniclub voor 

kinderen van 3-12 jaar met tal van activiteiten en kinderzwembad. De Paradis 

Nature Spa met een uitgebreid aanbod aan schoonheidsbehandelingen. De 

18-holes golfbaan werd door David Dutton ontworpen. Gratis greenfee, buggy 

tegen betaling. Het hoofdrestaurant Le Brabant met themabuffetten. Het Itali-

aanse restaurant La Palma aan het strand voor lunch en diner. Blue Marlin 

aan het strand voor zeevruchten. La Ravanne restaurant & bar serveert lokale 

gerechten. U kunt ook gebruik maken van de restaurants van Dinarobin. 

ACCOMMODATIE
Alle 281 kamers en suites liggen langs het strand en zijn voorzien van inloopkast, 

flatscreen-tv en koffie-/theezetfaciliteiten. De suites en villa’s beschikken 

tevens over een dvd-speler, een iPod-docking station en Nespresso-apparaat. 

Badkamer met bad en separate douche. Balkon of terras. 

Tropical Kamer (ca. 76 m², max. 2 volw. + 2 kind.): zithoek en terras in de tuin. 

Ocean Kamer (ca. 50 m², max. 3 pers.): met gerenoveerde kamer. Slaapkamer 

met zithoek. Terras of balkon et uitzicht over de tropische tuin.

Ocean Kamer Beachfront: met gerenoveerde kamer nabij het strand. Groot balkon.

Golf Kamer (ca. 76 m², max. 2 pers): bij een min. verblijf van 7 nt gratis greenfee 

en buggy voor de 18-holes golfbanen Mont Choisy en Paradis Golf Course. Gratis 

greenfee voor Legends Golf Course, Links Golf Course, Tamarin en Bel Ombre. 

Tropical Beachfront Kamer (ca. 76 m², max. 3 pers.): direct aan het strand.

Ocean Suite Beachfront (ca. 94 m², max. 2 volw. + 1 kind): op het uiterste puntje 

van het schiereiland gelegen, woon- en slaapkamer en grote badkamer. 

Ocean Beachfront Family Suite (ca. 110 m², max. 2 volw. + 2 kind.): schitterende 

gerenoveerde suite gelegen op de 1e verdieping met 2 slaapkamers waarvan 1 

met 2 bedden en 1 met een kingsizebed. Mooie badkamer.

Senior Suite Beachfront (ca. 147 m², max. 3 pers.): ruim ingericht met aparte 

woon- en slaapkamer, riant terras en direct aan het strand.

Luxury Family Suite Beachfront (ca. 223 m², max. 2 volw. + 3 kind.): bestaat uit 1 

Senior Suite en 1 Tropical Kamer speciaal ingericht voor kinderen.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Tropical Kamer 2597 2560 2478 2037 2560

Ocean Kamer 2680 2639 2557 2112 2639

Extra: gratis lunch bij verblijf op basis van halfpension van 01/06/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 

t/m 30/09/19.

Honeymoon en huwelijksjubileum: 25% korting bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/10/19 in een Ka-

mer of een Suite. Mousserende wijn bij aankomst en gratis  lunch bij verblijf op basis van halfpension.

Kamerkorting: 25% bij verblijf van 01/12/19 t/m 19/12/19, van 09/01/19 t/m 31/01/19, van 

02/03/19 t/m 05/04/19, van 06/05/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 t/m 30/09/19. Max. 2 pers. 

Kinderen gratis: Kinderen (12 t/m 17 jaar) verblijven gratis op de kamer bij de ouders bij verblijf van 

01/06/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 t/m 30/09/19. 

Longstay: 30% korting bij verblijf van min. 12 nachten bij verblijf van 01/05/19 t/m 30/09/19 in 

een Kamer of een Suite en van 13/05/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 t/m 30/09/19 in een Villa.

Vroegboekkorting: 20% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

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

1.620 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/paradis-golf-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/paradis-golf-resort-spa


125 - SILVERJET VAKANTIES

Le Morne | Zuidwestkust | MAURITIUS

DINAROBIN HOTEL GOLF & SPA
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

        

Junior Suite Beach

Harmonie is kenmerkend voor Dinarobin, in de architectuur, in de verfijnde 

keuken en het immer aanwezige indrukwekkende landschap. Het hotel is 

ge ïnspireerd op de Britse koloniale stijl, gecombineerd met talloze exotische 

accenten zoals de rieten daken van de suites, het gourmetrestaurant en de 

schit terende Spa. Dit exclusieve hotel ligt aan de westkust en een 7 km lang fijn 

zandstrand. De luchthaven ligt op 70 km.

FACILITEITEN
Open lounge, 2 bars en winkelarcade met juwelier, souvenirshop en boetieks. 

In de tropische tuin een riant zwembad, kinderzwembad en douches. Verder 5 

kleinere zwembaden bij de villa’s. Voorts 3 (verlichte) tennisbanen (tennisles 

mogelijk), fitnessruimte en kitsurfcenter. Voor de kleine gasten miniclub aan het 

strand met speeltuin (3-12 jaar). Naast het hotel een 18-holes golfbaan (tegen 

kleine vergoeding). Watersportcentrum met waterskiën, kajaks, waterfietsen 

en snorkelen (gratis) bij het zusterhotel Le Paradis (op 5 minuten per buggy). 

Duikschool, fietsverhuur en diepzeevissen (tegen betaling). De exclusieve 

Dinarobin Spa Tempel biedt een ruime keuze aan schoon heids behandelingen. 

Voorts 2 sauna’s, hamam, fitnessruimte en een mooi zwembad. Ook worden 

yogasessies aan het strand georganiseerd. Het restaurant L’Harmonie biedt 

themabuffetten en showcooking. La Plage ligt direct aan het strand en biedt lichte 

lunch en drankjes onder rieten daken. Il Gusto voor Italiaanse specialiteiten. 

Het gastronomische Umami serveert Aziatische Fusion-gerechten en biedt 

gerechten die zijn geïnspireerd op de beste smaken van Azië. 

ACCOMMODATIE
De villa’s van 1-3 verdiepingen herbergen de 172 schitterende suites 

harmonisch gelegen in de fraaie tuin. Voorzien van zithoek, airconditioning, 

koffie-/theezetfaciliteiten, strijkfaciliteiten, minibar, inloopkast en flatscreen-tv. 

Luxe badkamer met separate douche. Indien u kiest voor de Club Suites en Zen 

Suites heeft u toegang tot het exclusieve ‘Club at Dinarobin’ voor afternoon tea, 

ongelimiteerde (alcoholische) drankjes. Canapés & cocktails van 18:30-20:00 

uur en VIP-service.

Junior Suite (ca. 65 m², max. 3 pers.): groot balkon of terras met tuin-/zijzeezicht.

Club Junior Suite: als de Junior Suite maar inclusief de clubfaciliteiten.

Club Junior Suite BeacH: gelegen aan het strand en inclusief de clubfaciliteiten.

Club Senior Suite (ca. 115 m², max. 3 pers.): aparte woon- en slaapkamer. Groot 

terras en schitterend gelegen nabij het strand. Inclusief de clubfaciliteiten. 

Golf Suite (ca. 65 m², max. 2 volw.): dagelijks gratis greenfee en een buggy voor 

Le Paradis golfbaan. Bij min. 6 nachten een massage van 60 min. p.p.

Family Suite (ca. 130 m², max. 2 volw. + 3 kind.): 2 Junior Suites met verbin-

dings deur met kindvriendelijke faciliteiten: welkomstpakket, kinderbed en 

aan gepaste badkamer. 

Club Family Suite: Junior Suite in combinatie met Senior Suite en clubfaciliteiten.

Zen Suite (ca. 65 m² max. 2 volw.): met privileges als toegang tot de The Club at 

Dinarobin, privé-strandgedeelte met wifitoegang en water. 

Villa (ca. 400 m², max. 8 pers.): topvilla aan het strand met 4 slaap- en 3 bad-

kamers, riante woonkamer en keuken. Terras met loungebedden en zwembad.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite 2713 2678 2586 2112 2678

Club Junior Suite 3088 3053 2952 2358 3053

Extra: gratis greenfees bij verblijf van 01/05/18 t/m 30/09/18 (exclusief buggy).

Honeymoon en huwelijksjubileum: 30% korting bij verblijf van 01/11/17 t/m 31/10/18 in een Suite. 

30% bij verblijf van 10/05/18 t/m 30/09/18 in Dinarobin Villa. Fruit en champagne bij aankomst op 

uw kamer, cadeau en een gratis lunch bij een boeking o.b.v. halfpension.

Long Stay: 30% korting bij verblijf van min. 12 nachten van 01/05/18 t/m 30/09/18 in een Suite en 

van 10/05/18 t/m 30/09/18 in Dinarobin Villa.

Vroegboekkorting: 20% van 01/11/17 en van 31/10/18 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

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

1.726 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/dinarobin-hotel-golf-spa
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/dinarobin-hotel-golf-spa


126 - SILVERJET VAKANTIES

MAURITIUS | Zuidwestkust | Bel Ombre

HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT
ACTIVE | GOLF | WELLNESS

       DELUXE

Ocean Suite Beachfront

Heritage Le Telfair ligt aan de zuidwestkust van Mauritius, op het landgoed van 

de voormalige suikerplantage Bel Ombre. Het resort ligt comfortabel tussen 

de dromerige turkooizen water van de Indische Oceaan en de rijk begroeide 

Champagne heuvels, in een groot natuurreservaat van 3,500 ha met een unieke 

flora. Het hotel werd onlangs geheel gerenoveerd. Op 45 min. van de luchthaven.

FACILITEITEN
Open lounge met uitzicht over het zwembad. Riante tuin met exotische bloemen 

en planten. Sportcenter met 3 tennisbanen, fitnessruimte, tafeltennis, fietsen, 

boogschieten en biljart (inclusief). Timomo kidsclub voor kinderen van 2-11 jaar 

met een dagelijks wisselend programma, speeltuin, zwembad en kindermenu’s. 

Geopend van 08:30-23:00 uur. Tevens apart ge deel te voor baby’s (0-35 mnd, 

voorreservering noodzakelijk en geopend tot 16:00 uur, inclusief). De schitterende 

18-holes championship golfbaan werd ontworpen door Peter Matkovich (na 1 

februari 2019 een kleine vergoeding greenfees; buggy tegen betaling). Korting op 

de greenfees van de 18-holes banen van Paradis, Tamarina en Avalon Golf. Naast 

het hotel ligt een fraaie beachclub met groot zwembad, poolbar en 2 restaurants. 

Watersporten als kajakken, snorkelset, zeilen en windsurfen zijn inclusief. Er 

worden wandel- en mountainbiketochten en kooklessen georganiseerd. De 

fraaie Spa (2.000 m²) ligt te midden van afgeschermde tropische tuinen. Vogels 

en het geklater van fonteinen begeleiden veel therapieën uit de oosterse en 

westerse wereld. In het authentieke 19e-eeuwse Le Château de Bel Ombre 

kunt u genieten van lokale specialiteiten. Annabella’s is het hoofdrestaurant 

met internationale keuken, voor ontbijt en diner. Het gourmetrestaurant Gin’ja 

ligt aan het strand voor Aziatische gerechten. The Steakhouse met schitterend 

uitzicht over de golfbaan en Le Palmier aan het strand voor lunch en diner.

ACCOMMODATIE
De 158 elegante suites zijn ruim van opzet en bevinden zich in villa’s met 6 

tot 8 kamers en liggen verspreid over de tropische tuinen. Modern ingericht 

met hou ten vloeren en fraai bewerkte ramen, airconditioning, plafond ventilator, 

flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, iPod-dockingstation en 

Nespresso-apparaat. Fraaie badkamer met separate douche. Terras of balkon 

met lig bedden. Kamerbezetting is 2 volwassenen + 2 kinderen t/ 11 jaar of 1 

kind t/m 17 jaar. Alle kamers en suites beschikken over butlerservice.

Suite Kamer Tuinzicht (ca. 62 m²): ruim ingerichte kamer met zithoek en balkon 

of terras. Kindsizebed of 2 twinbedden. Ook boekbaar met zeezicht.

Beach Front Suite: gelegen aan zee op de begane grond of 1e verdieping.

Garden Golf Suite (ca. 81 m², max. 2 pers): fraai ingericht met aparte zithoek, 

kingsizebed en uitzicht over de tuin. Inclusief greenfees en golfbuggy.

Junior Suite Beachfront (ca. 81 m², max. 2 pers.): gelegen op de begane grond 

met terras of de 1e verdieping met balkon. Fraai ingericht met aparte zithoek en 

kingsizebed. Mooi uitzicht over het strand en de zee.

Senior Suite Tuinzicht (ca. 101 m²): bijzonder fraai ingericht met aparte woon- 

en slaapkamer met kingsizebed. Ook boekbaar met zeezicht.

Ocean Suite Beachfront (ca. 104 m²): aparte woon- en slaapkamer, kingsizebed, 

groot terras, buitendouche en direct toegang tot het strand.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Suite Kamer Tuinzicht  2595 2564 2429 1975 2565

Suite Kamer Zeezicht 2832 2832 2668 2125 2832

Gratis kinderen: max. 2 kinderen t/m 11 jaar verblijven gratis bij de ouders op de kamer (niet geldig 

voor de Garden Golf Suites en Junior Suites Beachfront).

Honeymoon: 40% bij verblijf van min 5 nachten van 01/11/18 t/m 21/12/18 en van 07/01/19 t/m 

20/12/19.  Fles champagne, cake, fruit en huwelijkscadeau bij aankomst en 1x diner voor 2 personen.

Kamerkorting: 10% bij verblijf van 08/04/19 t/m 05/05/19.

Vroegboekkorting: 35% bij min 7 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18 en van 07/01/19 t/m 

20/12/19; 15% bij min. 4 nachten verblijf. 

Voor actuele prijzen van kinderkortingen en aanbiedingen, toeslagen voor halfpension, all- 

inclusive en verplichte galadiners rond Kerst en Oud & Nieuw: bezoek www.silverjet.nl.

2.194 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/heritage-le-telfair-golf
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/heritage-le-telfair-golf


127 - SILVERJET VAKANTIES

Blue Bay | Zuidwestkust | MAURITIUS

SHANDRANI RESORT & SPA
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

       

Family Suite

Shandrani ligt in het ongerepte zuiden van Mauritius op een schiereiland 

omgeven door het Blue Bay Marine Park dat rijk is aan zeeleven. Het is een 

ruim opgezet resort met een levendige sfeer, 3 mooie zandstranden en veel 

sportactiviteiten. Bijzonder is de fraaie Spa met tal van mogelijkheden en de uit-

stekend verzorgde kinderclub. Shandrani is erg populair bij couples en families. 

De luchthaven ligt op ca. 10 minuten. De stad Mahebourg ligt op ca. 12 km. 

FACILITEITEN
De 4 restaurants bieden Aziatische tot Italiaanse delicatessen. Le Grand Port 

restaurant serveert ontbijt, lunch en diner in buffetvorm en het à la carte 

restaurant Le Sirius biedt lokale gerechten. Italiaanse gerechten worden 

geserveerd in de Porto Vecchio. Teak Elephant biedt Thaise specialiteiten 

(voor gasten vanaf 12 jaar). Het hotel heeft 2 bars, 2 riante zwembaden, 

boetieks en een kapsalon. Dagelijks ’s avonds orkest, folkloristische dansen 

en shows. Verder een fitnessruimte, 6 tennisbanen, aerobiclessen, zeilschool, 

windsurfen, snorkelen, wakeboarden, glass bottom boot, waterfietsen, kajak-

ken, paddelboard, jeu de boules, tafeltennis en een 9-holes golfbaan Pitch & 

Put (inclusief). Tegen betaling PADI-duikschool, kitesurfen, catamaranzeilen 

en diepzeevissen. Uitgebreid ‘Sport & Nature’ programma zoals abseilen, 

wildwaterkanoën en mountainbiken. De schitterende Spa (1.600 m²) biedt tal 

van schoonheidsbehandelingen. Tevens sauna en stoombad. Professionele 

kidsclub (3-12 jaar) met veel activiteiten (geopend van 09:00-22:00 uur). De 

verzorging is op basis van all-inclusive: alle maaltijden in de 4 restaurants van 

het hotel (Sirius, Porto Vecchio, Grand Port, Teak Elephant), Franse champagne 

per glas vanaf 18:00 uur, lokale en geïmporteerde wijnen en sterke dranken in 

alle restaurants en bars (tot 23:30 uur), snacks in de namiddag, gevulde minibar.

ACCOMMODATIE
De 327 kamers zijn ondergebracht in verschillende villagebouwen in de tuin. 

Comfortabel ingericht met kingsizebed of 2 aparte bedden, flatscreen-tv, telefoon, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, airconditioning en kluisje. Badkamer met 

bad en separate douche. De suites beschikken over een Nespresso-apparaat.

Superior Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 1 kind t/m 17 jaar): comfortabel 

ingericht met terras of balkon en zijdelings uitzicht over zee.

Deluxe Kamer (ca. 50 m², max. 2 volw. + 2 kind t/m 17 jaar): modern ingericht 

met ruime zithoek, en suite badkamer met separate douche. Hoger gelegen met 

balkon. Combinatie met andere kamer mogelijk.

Deluxe Kamer Terrace: gelegen op de begane grond met terras.

Senior Suite (ca. 110 m², max. 2 volw.): fraai ingericht met houten vloer, aparte 

woon- en slaapkamer met kingsizebed en schitterend uitzicht over het strand.

Family Appartement (ca. 75 m², max. 2 volw. + 3 kind. t/m 17 jaar): ruim ingericht 

met woon- en slaapkamer, en suite badkamer en een aparte kinderkamer met 

een eigen badkamer met douche/toilet en een stapelbed. Groot terras of balkon. 

Deluxe Family Appartement ca. 100 m², max. 4 volw. + 2 kind. t/m 17 jaar): een 

combinatie van 2 Deluxe Kamers met tussendeur. 

Family Suite (ca. 206 m², max. 2 volw. + 3 kind. t/m 17 jaar): in duplex. Voorzien 

van 2 slaap- en badkamers. Privétuin en directe toegang tot het strand.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Superior Kamer 2729 2710 2674 2370 2710

Deluxe Kamer 2877 2844 2805 2454 2844

Honeymoon en huwelijksjubileum: 25% korting voor beide bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/10/19 

en 25% bij elk 5e huwelijksjubileum (m.u.v. Family-Appartementen -Suites). 

Kamerkorting: 25% bij verblijf van 01/12/18 t/m 19/12/18, van 09/01/19 t/m 31/01/19, van 

02/03/19 t/m 05/04/19, van 06/05/19 t/m 28/07/19 en van 26/08/19 t/m 30/09/19. 25% korting 

bij verblijf van 20/12/18 t/m 26/12/18 (max. 2 pers. niet geldig voor Family-Appartementen -Suites.

Longstay: 30% korting bij verblijf van min. 12 nachten van 01/05/19 t/m 30/09/19.

Vroegboekkorting: 20% indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en toeslagen voor all-inclusive:  

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

2.714 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/shandrani-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/mauritius/shandrani-resort-spa
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SEYCHELLEN

 

De meest levendige fantasie komt niet in de buurt 

van de onbeschrijfelijke schoonheid van deze uit 

115 eilanden bestaande archipel in de Indische 

Oceaan, die in 1502 door Vasco da Gama werd 

ontdekt. Met een oppervlakte van slechts 443 km², 

een ligging op enkele graden ten zuiden van de 

evenaar en 1.600 km ten oosten van Afrika, zijn de 

Seychellen letterlijk duizenden mijlen van de rest 

van de bewoonde wereld verwijderd. 

Hoewel de eilanden vandaag de dag goed bereik-

baar zijn, blijven ze hun ietwat mysterieuze en 

mythische beeld behouden. De rustige stranden, 

de kristalheldere zee en de uitstekende service 

zijn stuk voor stuk redenen om de Seychellen te 

bezoeken. Maar er is meer dan alleen zon, zee en 

strand. De meeste inwoners van de Seychellen 

stammen af van Afrikaanse slaven, anderen van 

migranten uit Europa, India, China en Arabische 

landen. Tot meer dan tweehonderd jaar geleden 

waren de eilanden die de Seychellen vormen 

echter onbewoond. De afgelegen ligging en de late 

komst van mense lijke bewoners hebben voor een 

unieke flora en fauna op de eilanden gezorgd. In 

het nevelwoud op de berghellingen van de eilanden 

Mahé en Silhouette, maar ook op lagere plaatsen 

komen boom- en plantensoorten voor die alleen 

op deze eilanden te vinden zijn. Een voorbeeld is 

de met mythes omgeven Coco de Mer, de grootste 

kokosnoot ter wereld die tot 40 kilo kan wegen. Voor 

duikers en snorkelaars zijn de Seychellen een waar 

paradijs. De eilanden zijn het hele jaar door goed 

te bezoeken. Er heerst een warm klimaat, maar 

dankzij de passaatwinden is het erg aangenaam. 

Dicht tegen de evenaar liggen de Seychellen, een exotische droombestemming met volop ‘bounty-eiland romantiek’ 

voor een huwelijksreis. Een culturele smeltkroes, met rustige stranden en een kristalheldere zee. 

Het summum voor een luxe vakantie.

MAHÉ
Ruim 90% van de bevolking van de Seychellen 

woont op het hoofdeiland Mahé met zo’n 70 schitte-

rend witte palmstranden en een indrukwekkend 

berg achtig binnenland. U vindt hier de meest unieke 

planten en vogelsoorten die vrijwel nergens elders 

op de wereld voorkomen. In het noorden van Mahé 

ligt de hoofdstad Victoria met de enige haven van 

het eiland. Langs de westkust treft u bij Anse Louis 

een van de mooiste stranden en het klein scha-

lige, zeer exclusieve Maia Luxury Resort & Spa, 

een geweldig resort voor honeymooners. Langs 

de noordwestkust, lieten wij ons oog vallen op 

het familievriendelijke Constance Ephelia Resort, 

gelegen aan het Marine National Park. 

PRASLIN
Het palmeneiland Praslin, op 15 minuten vliegen 

van Mahé is het op één na grootste eiland van de 

Seychellen. Ooit vooral een schuilplaats voor pi ra ten 

is het vandaag de dag een stukje paradijs op aarde. 

Het grootste deel van het eiland wordt door jungle 

ingenomen, omzoomd door geweldige stranden. 

Dankzij het koraalrif voor de kust is er een prachtige 

onderwaterwereld met vele verschillende vis soor-

ten en kleurrijke schelpen. Aan de noordwestkust 

van Praslin wordt het bij honeymooners en golfers 

geliefde Constance Lemuria Resort door drie 

parelwitte zandstranden omgeven. Geniet hier in 

uw luxe villa met eigen zwembad of in een van de 

recentelijk gerenoveerde suites.

DENIS PRIVATE ISLAND
Dit stukje paradijs op aarde ligt bij de mooiste 

koraalriffen van de Seychellen. Duizenden 

kokos¬palmen, eindeloze zandstranden en een 

stralende blauwe lagune omringen het eiland. 

Op dit kleine romantische privé-eiland ligt het 

gelijknamige resort. Dit eiland is exclusief voor de 

gasten van Denis Private Island. Het eiland is per 

vliegtuig te bereiken. Voor het resort vindt u  een 

prachtig huisrif waar u kunt snorkelen of duiken. 

Daarnaast zijn er nog tal van watersporten en 

activiteiten mogelijk op het eiland zoals fietsen 

en wandelen. Verder staat het eiland ook bekend 

vanwege de verschillende soorten schildpadden die 

zich nestelen op het eiland. Een deel van het eiland 

is beschermd natuurgebied voor verschillende 

diersoorten. Geniet na een lange dag van een wijntje 

uit de exclusieve wijnkelder. Voor een idyllisch 

verblijf eventueel in combinatie met een ander 

eiland zeer aan te raden.

COMBI SEYCHELLEN & 
ABU DHABI
Een strandvakantie op de Seychellen is uitste kend 

te combineren met een verblijf in Abu Dhabi. Zie 

onze Midden Oosten brochure - pagina 72 voor een 

uitgewerkt voorbeeld of neem contact op met onze 

verkoopafdeling.

SILHOUETTE

PRASLIN

MAHÉ

LA DIGUE

STE-ANNE

INDISCHE
OCEAAN

Maia

Lemuria

Constance
Ephelia

Denis Island

Grand'Anse

Grand'Anse Anse aux Pins

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

Dagtemperatuur in °C 27 28 28 28 28 27 26 26 27 27 27 27

Watertemperatuur in °C 27 28 29 28 28 27 26 26 27 27 27 27

Zonne-uren per dag 6 7 7 8 8 9 9 10 9 8 7 6

Dagen met enige neerslag 15 10 11 10 9 9 8 7 8 9 12 15
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SEYCHELLEN | Mahé | Port Launay

CONSTANCE EPHÉLIA SEYCHELLES
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

     

Family Villa

In een uniek decor tussen zee en lagune, weelderige vegetatie en mangroven, 

granieten rotsen en 2 fijne zandstranden, ligt dit schitterende resort. Ephélia 

biedt uitzicht op een Marine Nationaal Park en is zowel geschikt voor koppels als 

voor gezinnen. De eigentijdse villa’s zijn voorzien van alle comfort. De perfecte 

locatie om helemaal tot rust te komen. Op ca. 40 min. van de luchthaven.

FACILITEITEN
In de fraaie tuinen liggen 4 zwembaden met geïntegreerd kinderbad. Ligstoelen 

en parasols aan de 2 stranden als de zwembaden. Het resort beschikt over 

5 restaurants en 5 bars. Kindermenu’s en baby maaltijden beschikbaar. Het 

hoofdrestaurant Corossol is onderverdeeld in verschillende zones met ‘live 

cooking’, internationaal buffet, pizzaoven en een ruime keuze aan desserts. Helios 

biedt mediterrane gerechten, Adam&Eve voor grillspecialiteiten. Fine dining 

restaurant Cyann voor een fusie van Franse en Aziatische gerechten. Tevens 

sushibar. In een tropische tuin Spa Village (7.000 m², toegang vanaf 16 jaar) met 

U Spa by Constance,  yogapaviljoen, sauna en jacuzzi. Kidsclub (4-12 jaar) met 

kinder bad en veel activiteiten onder professionele leiding (geopend 09.00-20.00 

uur). Verder 5 boetieks en vertreklounge. Fitnessruimte, 4 tennisbanen, squash-

baan en niet-gemotoriseerde watersporten (catamaranzeilen, windsurfing en 

kajakken) inclusief. Tegen betaling klimmuur, PADI-duikschool en diepzeevissen.

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 224 suites en 42 villa’s. Voorzien van airconditioning, 

plafondventilator, flatscreen-tv, iPod-dockingstation, cd-/dvd-speler, minibar, 

telefoon, minibar en kluisje. Moderne badkamer met bad en separate douche. 

Junior Suite (ca. 62 m², max. 2 volw. + 1 kind): kingsizebed en sofa(bed). Gelegen 

in de tuin op de begane grond of 1e verdieping met balkon of terras. 

Senior Suite (ca. 80 m², max 3 pers.): met zithoek en Nespresso-apparaat.

Family Villa - 2 slaapkamers (ca. 205 m², max. 4 pers.): in duplex. Op de 1e 

verdieping een slaap- en badkamer en gelijkvloers een slaap- en badkamer. 

Ommuurde patio voor veel privacy met terras, eettafel en privézwembad. 

Family Villa - 3 slaapkamers (ca. 350 m², max. 6 volw. + 1 kind): als hierboven 

maar met 2 slaapkamers en 1 badkamer op de 1e etage.

Beach Villa - 1 slaapkamer (ca. 185 m², max. 2 volw.): aan het strand op de 

begane grond met zwembad. Aparte slaap- en woonkamer en fraaie badkamer.

Beach Villa - 2 slaapkamers (ca. 370 m², max. 4 volw. + 2 kind.): aan het strand, 

in duplex. 2 slaap- en badkamers en riante open woonkamer. Zwembad.

Spa Villa (ca. 330 m², max. 2 volw.): slaap- en woonkamer, fraaie en suite 

badkamer met jacuzzibad en stoombad. Terras met lappool.

Hillside Villa - 1 slaapkamer (ca. 120 m², max. 2 volw.): slaap- en woonkamer. 

Terras met privézwembad en spectaculair uitzicht. Butlerservice. Ook met 2 

slaapkamers boekbaar.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., halfpension (de Villa’s zijn op 

basis van logies/ontbijt), vliegreis van en naar Seychellen, luchthavenbelasting, Executive Lounge en 

luxe privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite 2950 3161 3061 3009 3288

Senior Suite 3249 3460 3360 3308 3608

Honeymoon en huwelijksjubileum: gebak, strandtas en een fles mousserende wijn bij aankomst 

op de kamer en 1x 20% korting op een spa-behandeling tijdens verblijf. Honeymooners tevens 60% 

korting voor de bruid bij verblijf van 01/11/18 t/m 26/12/18, van 04/01/19 t/m 13/07/19 en van 

01/11/19 t/m 26/12/19;  50% korting voor de bruid bij verblijf van 14/07/19 t/m 31/07/19, en van 

24/08/19 t/m 31/10/19; 30% korting voor de bruid van 01/08/19 t/m 23/08/19. 

Kamerkorting: 15% bij verblijf van min. 3 nachten van 01/11/18 t/m 26/12/18, van 04/01/19 t/m 

31/07/19 en van 24/08/19 t/m 26/12/19;15% bij verblijf van 01/08/19 t/m 23/08/19.

Meal Upgrade: upgrade naar halfpension bij verblijf van 29/04/19 t/m 13/07/19 en van 24/08/19 

t/m 31/10/19 in een Villa.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van min. 3 nt van 01/11/18 t/m 26/12/18, van 04/01/19 t/m 

13/07/19 en van 01/11/19 t/m 26/12/19 indien 45 dgn voor aankomst geboekt; 25% bij verblijf van 

min. 3 nt van 14/07/19 t/m 31/07/19 en van 24/08/19 t/m 31/10/19 indien 45 dgn voor aankomst.

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

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

3.999 reviews

   

Ocean Panoramic Villa

https://www.silverjet.nl/nl/seychellen/mahe/constance-ephelia-seychelles
https://www.silverjet.nl/nl/seychellen/mahe/constance-ephelia-seychelles
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Anse Louis | Mahé | SEYCHELLEN

MAIA LUXURY RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

        

   

Ocean Panoramic Villa Ocean Panoramic Villa

Het Maia Resort wordt beschouwd als een van de beste hotels van de Seychellen. 

Het ligt op een unieke locatie aan een van de mooiste kusten van het eiland 

waar granieten rotsformaties, uitbundige flora en fauna en de turkooizen zee 

het beeld bepalen. De exclusieve villa’s liggen in een 12 ha groot domein aan het 

on ge repte zandstrand van Anse Louis en bieden uitzonderlijke kwaliteit. Alles 

straalt roman tische luxe uit, zoals een verzonken buitenbad op hetzelfde water-

niveau als het privézwembad. De zonsondergang kan bewonderd worden vanuit 

elke villa. Ideaal voor een intieme en zorgeloze vakantie dankzij de persoonlijke 

en uitmuntende service. Zo heeft u gedurende uw verblijf een persoonlijke 

butler die alles voor u regelt. De luchthaven ligt op 30 minuten rijden.

FACILITEITEN
Open lounge met boetiek en juwelier. In de fraaie tuin bevindt zich een zwem-

bad met zonneterrassen en ligstoelen. Aan het strand tevens ligbedden en 

parasols. Sunset Pool Bar met zee- en strandzicht voor tropische cocktails en 

lichte gerechten. Het resort biedt de volgende activiteiten: snorkelen, kanoën, Qi 

Gong (bewegingstherapie) en yoga (inclusief). Duiken en gemotoriseerde water-

sporten in de nabije omgeving. Poolbar voor lichte lunchgerechten en cocktails 

tijdens zonsondergang. De Maia Spa is onovertroffen. In een natuurlijke rotstuin 

liggen de behandel kamers van het resort die het decor vormen voor de zeer 

bijzondere signature schoonheidsbehandelingen en massages. U verblijft op 

basis van all-inclusive en ‘Whatever, Whereever en Whenever’ basis. Inclusief 

alle maaltijden, premium (alcoholische) drankjes, onbeperkt duiken (introductie 

en open-water duiken, duikspullen inclusief) en wasserij. Het uitstekende 

gourmetrestaurant Tec-Tec onder leiding van een Michelin-sterrenkok serveert 

een innovatieve combinatie van mediterrane en oosterse gerechten. U kunt 

tevens in privacy dineren, opgediend door uw privébutler, op het strand, onder 

de sterren, of het terras van uw eigen villa.

ACCOMMODATIE
De 30 exclusieve villas beschikken over een riante slaapkamer met king size-

bed, gepolijste teakhouten vloeren en speciaal voor het resort ontworpen 

meu bilair van Bill Bensley uit Bangkok. Badkamer en aangrenzende kleed ka mer 

met glazen wanden, pastelkleurige mozaïekvloeren, wastafels van natuursteen 

en regendouche. Verzonken buitenbad in een gedeelte van het privézwembad. 

Grote veranda met dagbed, ligbedden, eettafel, fauteuils en bar. Privézwembad 

(7x3 m). Bij aankomst een fles champagne en home-made cake.

Ocean Panoramic Villa (ca. 250 m², max. 2 volw.): gelegen tegen de tropische 

heuvels met schitterend uitzicht over zee. Voorzien van flatscreen-tv, 

minibar, iPod-dockingstation, kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten, dvd-speler, 

airconditioning en plafondventilator.

Maia Signature Villa (ca. 250 m², max. 2 volw. + 2 kind.): direct aan het strand 

of tegen de heuvels gelegen met fantastisch uitzicht en veel extra’s zoals een 

fles champagne, in-villa dining, vroege check-in en late check-out, dagelijks 

yogasessie in de villa en manicure/pedicure.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 5 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van 

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

en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Ocean Panoramic Villa 6028 6536 6536 6561 6536

Maia Signature Villa 7058 7681 7681 7706 7681

Gratis nachten: 7=6 en 10=8 bij verblijf van 01/11/18 t/m 23/12/18 en van 10/01/19 t/m 31/10/19

Honeymoon: 1x 3-gangen diner voor 2 personen, fles champagne en 1x een massage van 75 minu-

ten bij verblijf van 01/11/18 t/m 23/12/18 en van 10/01/19 t/m 31/10/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen en verplichte galadiners 

rond Kerst en Oud & Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinformatie 

zie achterin deze brochure.

313 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/seychellen/mahe/maia-luxury-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/seychellen/mahe/maia-luxury-resort-spa
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SEYCHELLEN | Praslin | Anse Kerlan

CONSTANCE LEMURIA RESORT
ACTIVE | FAMILY | GOLF

       DELUXE

Senior Suite

Op het schitterende eiland Praslin ligt Constance Lemuria op een droom loca-

tie, omgeven door een championship golfbaan en 3 poederwitte zand stranden 

waarvan Anse Georgette tot het mooiste strand ter wereld mag worden 

be schouwd. De combinatie van verfijnde luxe, originele architectuur en tropi sche 

vegetatie van de omliggende natuur zijn ingrediënten voor een onvergetelijk en 

exclusief verblijf. Dit fraaie resort ligt aan de noordwestkust van Praslin op ca. 10 

minuten van de luchthaven. De hoofdeiland Mahé ligt op ca. 15 minuten vliegen.

FACILITEITEN
Open lobby met uitzicht over het zwembad en het strand, cocktailbar en boe tieks. 

Zwembad op drie niveaus met watervallen, zonneterrassen, kinderzwembad en 

poolbar. Op de stranden tevens ligstoelen, à la carte service, pool- en strandbar. 

Het hoofdrestaurant The Legend voor ontbijt, lunch en diner. Uitgebreid buffet 

en thema-avonden. Het gastronomische restaurant Diva aan het golfbaan, open 

voor lunch en diner met een schitterende selectie wereldwijnen. The Nest met 

uitzicht over het strand, voor zeevruchten en visspecialiteiten. Catamarans, 

kajaks, laserboten, windsurfen en snorkeluitrusting (inclusief). PADI-duikschool, 

diepzeevissen en boottochten (tegen betaling). Voorts 2 tennisbanen en 

spectaculaire 18-holes golfbaan met glooiende hellingen ontworpen door 

Rodney Wright (gratis voor hotelgasten, buggy tegen betaling, GVB noodzakelijk). 

Proshop en clubhouse. Voor de kleine gasten de Constance Kids Club (4-12 jaar, 

geopend van 09:00- 21:00 uur) met speeltuin, kindermenu’s en vele activiteiten. 

De fraaie U Spa by Constance biedt diverse schoonheidsbehandelingen. 

Fitnessruimte, sauna, jacuzzi en stoombad (inclusief). 

ACCOMMODATIE
De 26 villa’s die elk 4 suites herbergen, liggen verspreid over de tropische tuin 

van 100 ha. langs de zee en 5-15 minuten lopen van het hoofdgebouw. Voorzien 

van zithoek, airconditioning, plafondventilator, telefoon, minibar, kluisje en 

flatscreen-tv. Riante badkamer met separate douche. Balkon of terras met 

ligbedden. 

Junior Suite (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): recentelijk gerenoveerd en elegant  

ingericht met moderne meubels en zithoek. Tuin-/zeezicht.

Senior Suite (ca. 115 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim ingericht met aparte woon- 

en slaapkamer, 2 terrassen en jacuzzibad. 

Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 375 m², max. 2 volw. + 1 kind): luxueus ingericht 

met een slaap- en badkamer, woonkamer, een verzonken eetgedeelte, 

een massagepaviljoen, kitchenette en gastentoilet. Riant terras met tuin, 

privézwembad, dagbedden en zithoek. Inclusief butlerservice. Ook boekbaar 

met 2 slaapkamers (ca. 750 m², max. 4 volw. + 2 kind.)

Presidential Villa (max. 6 volw. + 3 kind.): schitterende villa met 3 slaap- 

en badkamers, woonkamer en kitchenette. Zwembad op drie niveau’s en 

privéstrand.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite 3422 3401 3401 2870 3484

Senior Suite 4276 4297 4290 3531 4427

Honeymoon en huwelijksjubileum: een fles mousserende wijn en een romantisch bad tijdens ver-

blijf. Tevens krediet van EUR 50 per kamer per nacht bij verblijf van 29/04/19 t/m 13/07/19. In geval 

van honeymoon: 80% korting op 2e persoon bij verblijf van 28/05/19 t/m 13/07/19; 60% bij verblijf 

van 01/11/18 t/m 26/12/18, van 04/01/19 t/m 28/04/19 en van 01/10/19 t/m 26/12/19.

Kamerkorting: 15% bij verblijf van 01/08/19 t/m 23/08/19 en bij min verblijf van 3 nachten van 

01/11/18 t/m 26/12/18, van 04/01/19 t/m 28/04/19 en van 01/10/19 t/m 26/12/19; 20% bij min 3 

nachten verblijf van 29/04/19 t/m 31/07/19 en van 24/08/19 t/m 30/09/19.

Meal Upgrade: gratis upgrade naar halfpension bij verblijf van 01/11/18 t/m 26/12/19 en van 

04/01/19 t/m 26/12/19 in een Villa.

Vroegboekkorting: 40% bij verblijf van 28/05/19 t/m 13/07/19; 35% bij verblijf van 29/04/19 t/m 

27/05/19, van 14/07/19 t/m 31/07/19 en van 24/08/19 t/m 30/09/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension en verplichte 

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

2.116 reviews

 

Beach Villa

https://www.silverjet.nl/nl/seychellen/praslin/constance-lemuria-resort
https://www.silverjet.nl/nl/seychellen/praslin/constance-lemuria-resort
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Denis Private Island | SEYCHELLEN

DENIS PRIVATE ISLAND
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

      DELUXE

 

Beach Villa  

Duizenden kokosnootpalmen, eindeloze zandstranden en een stralende blauwe 

lagune omringen Denis Island. Dit stukje paradijs op aarde ligt bij de mooiste 

koraalriffen van de Seychellen en heeft de beste mogelijkheden om te duiken, 

snorkelen, kanovaren of gewoon te relaxen. Dit kleine romantische eiland 

staat tevens bekend om zijn verscheidenheid aan vogels, tropische vegetatie 

en landschildpadden. Denis Island ligt 95 km ten noorden en op 30 minuten 

vliegen van het hoofdeiland Mahé. Een fantastische plek om te verblijven. Voor 

een rustige of sportieve vakantie op een idyllisch eiland met het nodige comfort 

en een persoonlijke service, eventueel in combinatie met een ander eiland.

FACILITEITEN
Hoofdgebouw met receptie ingericht in Creoolse stijl en een bar met heerlijke 

loungebanken en uitzicht op zee. Boetiek en bibliotheek met tv. Gratis toegang 

tot internet in de bibliotheek. Spabehandelingen mogelijk op de kamer. De 

talloze paden rondom het eiland nodigen uit tot een bezoek te voet of per fiets. 

Natuur- en sportliefhebbers vermaken zich prima op Denis Island. Het resort 

organiseert wandelingen in de natuur, observatie van vogels, en een bezoek 

aan de ecologische boerderij onder deskundige leiding. Er is een afgeschermd 

gedeelte voor reuzenschildpadden. Verder boottrips voor snorkelaars, duikers 

en sportvissers. Rond Denis Island vinden duikers een aantal van de mooiste 

en meest gevarieerde duikplekken in de Seychellen. Het resort beschikt over 

een eigen PADI-duikschool en organiseert cursussen voor beginners en gevor-

derden (tegen betaling). Tennisbaan, snorkelen, kajakken, biljart en fietsen 

(inclusief). Diepzeevissen tegen betaling. Het verblijf is op basis van volpension 

inclusief thee en koffie. Bar in koloniale stijl voor afternoon tea en cocktails. 

Het uitstekende restaurant in buffet vorm biedt Creoolse en internationale 

gerechten. Uitgebreid ontbijtbuffet, lunch buffet, diner en twee keer per week 

een themabuffet en showcooking. Groot houten terras met mooi uitzicht over 

zee. Daarnaast beschikt het hotel over een wijnkelder voor wijnproeverijen en 

besloten diners. De meerderheid van het fruit, de groenten, de kaas, het vlees en 

de vis wordt ter plaatse geoogst en geproduceerd.

ACCOMMODATIE
De 25 villa’s zijn harmonieus geïntegreerd in het landschap. Ruim ingericht 

met veel natuurlijke materialen. Voorzien van telefoon, iPod-dockingstation, 

strijkfaciliteiten, airconditioning, plafondventilator, koffie-/theezetfaciliteiten, 

koelkastje en zithoek. Mooie openlucht badkamer met ligbad en separate 

douche.

Beach Cottage (ca. 90 m², max. 2 volw. + 2 kind.): aan de tuinkant met groot 

terras.

Deluxe Beach Cottage (ca. 130 m²): houten terras met dagbedden en aan zee. 

Beach Front Spa Cottage (ca. 150 m²): als de Deluxe Beach Cottage maar met 

een wellness-paviljoen in de badkamer. Direct aan het strand gelegen.

Family Cottage (ca. 169 m², max. 2 volw. + 3 kind. t/m 17 jaar): aparte woon- en 

slaapkamer, groot terras met dagbedden en dinerpaviljoen.

Beach Villa (ca. 325 m²): direct aan zee, ideaal voor koppels. Riant houten terras 

met eettafel, dagbedden, plungepool, bbq en massagehoek.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., volpension, vliegreis van en 

naar de Seychellen en doorvlucht naar Denis, luchthavenbelasting en Executive Lounge op Schiphol.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Beach Cottage 3476 3708 3940 3487 3940

Beach Front Spa Cottage 3609 3854 4099 3624 4099

Long Stay: 10% korting bij min 5 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18 en van 07/01/19 t/m 

31/10/19.

Honeymoon: fles champagne, 1x diner voor twee, een cocktail en voucher voor 10% korting op Spa- 

behandelingen tijdens verblijf; 25% korting bij min. 3 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 21/12/18 en 

van 07/01/19 t/m 31/10/19.

Kinderen op eigen kamer:  25% korting op een tweede kamer voor max. 3 kinderen t/m 17 jaar.

Vroegboekkorting: 10% bij min 3 nachten verblijf en indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

Note: maximaal 15 kg bagage + 5 kg handbagage p.p. is toegestaan op de vlucht Mahé-Denis v.v.

485 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/seychellen/mahe/denis-private-island
https://www.silverjet.nl/nl/seychellen/mahe/denis-private-island


ZANZIBAR  

 

ZANZIBAR 
Zanzibar of Unguja is een eiland aan de oostkust 

van Afrika dat behoort tot Tanzania. Samen met 

het nabijgelegen eiland Pemba vormt het eiland 

de semiautonome staat Zanzibar. Het ligt op 

ongeveer 35 km voor de kust van het vasteland 

van Afrika. Sinds de 10e eeuw hadden de Arabieren 

nederzettingen op dit eiland. Het eiland ontwikkelde 

zich tot een ware handelspost. Meer dan 200 jaar 

geleden werd Zanzibar geregeerd door Oman. 

Oosterse dhows domineerden de wateren van de 

Indische Oceaan. De schoonheid van dit gedeelte 

van Afrika  werd al in die tijd volop geroemd: 

Zayn Zal Baar, ‘Prachtig is het Eiland’. Het is zelfs 

even de hoofdstad van het sultanaat geweest en 

maakte een rijke bloei door. In 1963 werd pas de 

onafhankelijkheid uitgeroepen. Het rijke verleden 

is nog steeds zichtbaar door de typische Oosterse 

bouwkunst, aangepast aan het tropische zeeklimaat 

van het eiland waar de dhows nog even majestueus 

aan de horizon zeilen als eeuwen geleden. Ervaar de 

unieke culturele mix van het eiland, een smeltkroes 

van Afrikaanse, Engelse en Arabische invloeden. 

Zanzibar is ook bekend vanwege de wonderschone 

onderwaterwereld. Men kan hier erg goed duiken en 

snorkelen. Er zijn nog veel ongerepte koraalriffen. In 

het zuiden is er zelfs kans om dolfijnen te spotten. 

Ook zijn er veel tropische vissen, schildpadden 

en manta’s te vinden. Daarnaast worden er 

ook regelmatig rifhaaien en walvissen gezien. 

De mooiste koraalriffen zijn te vinden bij het 

prachtige Mnemba island (op 20 vaarminuten van 

Zanzibar). Naast het duiken zijn er nog vele andere 

watersporten die men kan beoefenen waaronder 

kite- en windsurfen. Zanzibar is trouwens de enige 

streek waar de Zanzibar-franjeaap, ook wel rode 

franjeaap, voorkomt.

Proef de unieke specerijen van het eiland Zanzibar met de witte zandstranden en azuurblauwe zee 

en ontdek de meest afwisselende landschappen in Tanzania tijdens een indrukwekkende safari.

STONE TOWN
Het oude centrum van Zanzibar, ook wel Stone Town 

genoemd, is een van de meest authentieke plaatsen 

op Zanzibar. Een stad met kleurige moskeeën, 

Engelse landhuizen en traditionele bouwwerken 

gekenmerkt door deuren met fraai houtsnijwerk. 

De Aziatische en Arabische invloeden zijn duidelijk 

zichtbaar in de vele smalle en kronkelige straatjes 

die u op de leukste marktjes en bazaars doen laten 

uitkomen. Ontdek de geur van Zanzibar door de 

vele specerijen waar het eiland zo bekend om is 

zoals kruidnagel, noodmuskaat, kaneel en peper. 

Er heerst een gemoedelijke sfeer en daarom een 

aangename plaats om doorheen te wandelen. Ook 

zijn er een aantal interessante plaatsen te bezoeken 

zoals het Palace Museum, Livingstone huis en de 

Guliana brug. 

Wij selecteerden het centraal gelegen Park 

Hyatt hotel in Stone Town. Aan te raden om dit 

hotel een aantal dagen te combineren met een 

strandhotel. Aan de zuidwestkust, in het hart van 

een schitterende plantage, op een idyllische locatie 

bevindt zich The Residence Zanzibar. Bijzonder zijn 

de  ruime en elegante villa’s en vele faciliteiten. Aan 

de zuidoostkust van het eiland aan een parelwit 

zandstrand vindt u de White Sand Luxury Villa’s. 

Luxe villa’s in volledige harmonie met de natuur 

en gelegen aan een schitterend zandstrand in 

een weelderige tuin. Iets noordelijker liggen de 

hotels van de prestigieuze Zanzibar-collectie. Deze 

collectie bestaat uit een aantal in privébezit zijnde, 

luxe hotels en resorts, geïnspireerd op de magie van 

Zanzibar. U vindt hier een keur aan (water)sporten, 

excellente Spafaciliteiten en een 5*PADI-duikcenter. 

TANZANIA
Tanzania behoort tot de mooiste en meest 

afwisselende landschappen van Afrika door 

de typerende flora en fauna. Tanzania is een 

schatkamer van wild in een majestueus ongerept 

landschap. De met sneeuw bedekte bergtoppen, 

de uitgestrekte savannes in het noorden tot de 

wildernis in het zuiden maken Tanzania tot een 

ongeëvenaarde bestemming voor safari’s. Het land 

is ongekend populair onder de wildliefhebbers. 

Het hoogste punt van Tanzania is te vinden op de 

grens met Kenia en daarmee Afrika’s hoogste 

berg; de Kilimanjaro, op 5.895 meter. Tanzania is 

gedurende het hele jaar een bezoek waard vanwege 

de typerende flora en fauna. Ontdek de ‘big five’ 

maar ook de talloze vogels die men kan spotten. 

Daarnaast kunt u genieten van de spectaculaire 

zonsondergangen en oneindige sterrenhemel. 

Wij selecteerden voor u een schitterende safari-

lodge op een uitzonderlijke locatie in het relatief 

onbekende maar indrukwekkende Selous Game 

Reserve op slechts 40 minuten vliegen van Dar es 

Salaam. Juist omdat het zo afgelegen ligt én alleen 

toegankelijk per safarivliegtuig, is het nog steeds 

één van de onaangetaste juwelen van Afrika. Zeer 

aan te raden om Tanzania een aantal dagen te 

combineren met Zanzibar. Zie pagina 141 voor een 

uitgebreide beschrijving van deze combinatiereis.

TA
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Dar es Salaam

Stone Town

Fumba

Unguja

Kiwenga

Matemwe

Nungwi
Kendwa INDISCHE

OCEAAN

Zawadi
Baraza

The Palms

Park Hyatt

The Residence

White Sands

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

Dagtemperatuur in °C 30 30 30 28 27 27 26 26 27 28 29 29

Watertemperatuur in °C 28 28 28 29 27 26 25 25 25 28 29 29

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

Dagen met enige neerslag 6 5 12 17 13 6 5 6 5 7 12 11
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ZANZIBAR | Zuidwestkust | Kizimkazi 

THE RESIDENCE ZANZIBAR
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

      

  

Garden Pool Villa  

Gelegen langs een adembenemend zandstrand met wuivende palmbomen in 

het hart van een schitterende plantage op een domein van 33 ha, bevindt zich 

dit luxueuze resort op een idyllische locatie met uitsluitend stijlvolle villa’s 

en gastronomische restaurants. Gasten worden verwend in een elegante en 

verfijnde maar informele ambiance. Gelegen nabij het vissersplaatsje Kizimkazi, 

bekend om de dolfijnensafari’s bij zonsondergang. De luchthaven en de stad 

Stonetown liggen op ca. 60 km.

FACILITEITEN
Riant zwembad met aan weerszijden ligbedden en parasols. Tevens op het 

strand ligbedden en parasols. Gratis sorbets, ijswater en fruit op het strand. 

Voorts een (verlichte) tennisbaan, fietsen en fitnesscenter. Per fiets kan de 

omgeving worden verkend. Het schitterend Carita Spacenter met 6 paviljoenen 

is genesteld in het hart van een tropische tuin en biedt vele behandelingen 

met natuurlijke producten. Goed opgeleide therapeuten bieden een keur aan 

ontspannende feel-good en vitaliserende behandelingen waaronder tal van 

specialistische massages. Voorzien van plungepool, sauna, stoombad, jacuzzi 

en ontspanningsruimtes. Kidsclub voor kinderen van (3 - 12 jaar) geopend van 

07:30-19:30 uur met dagelijks programma. Ponton van 150 meter die naar 

het watersportcenter leidt. Hier staan kajaks, waterfietsen, snorkelsets en 

catamarans ter beschikking (inclusief). Kitesurfen, diepzeevissen, cruisen aan 

boord van een dhow en dolfijnensafari (tegen betaling). Het hoofdrestaurant 

Ngalawa serveert internationale gerechten met Afrikaanse specerijen 

bereid door de getalenteerde chef-kok en zijn team. U kunt hier genieten van 

wereldgerechten op topniveau. Geopend voor ontbijt, lunch en diner. Na het 

diner geniet u, met een tropische cocktail in de hand, van de ondergaande zon. 

Salades, verse visgerechten en pasta worden ook geserveerd op het strand 

of aan het zwembad. 2x per week buffet aan het strand met livemuziek. The 

Pavilion biedt oosterse en mediterrane gerechten. Het is tevens mogelijk om op 

basis van all-inclusive te boeken.

ACCOMMODATIE
Alle 66 villa’s zijn luxueus ingericht in een hedendaags, stijlvol interieur met 

Afrikaanse accenten en bieden veel privacy. Voorzien van woonkamer die 

overloopt op het terras. Slaapkamer, koffie-/theezetfaciliteiten, cd/dvd-speler, 

airconditioning, plafondventilator, flatscreen-tv, telefoon, iPod-dockingstation, 

minibar en kluisje. Luxe badkamer met separate douche en buitendouche. Groot 

terras met zithoek, ligbedden en privézwembad. Alle villa’s beschikken over 

butlerservice en fietsen. In-villa dining tevens mogelijk.

Luxury Garden Pool Villa (ca. 155 m², max. 4 pers.): mooi uitzicht over de tuin.

Luxury Ocean Front Pool Villa: biedt uitzicht over zee.

Prestige Ocean Front Pool Villa (ca. 194 m²): stijlvol ingerichte villa gelegen 

nabij het strand met schitterend uitzicht.

Frangipani Garden Pool Villa (ca. 234 m², max. 6 pers.): voorzien van twee 

slaapkamers, waarvan 1 met 2 twinbedden. Twee badkamers en tuinzicht. 

Frangipani Ocean Front Pool Villa (ca. 234 m²): nabij het strand.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Luxury Garden Pool Villa 1954 1961 1847 2515 1879

Luxury Ocean Front Pool Villa 2142 2286 2021 3099 2120

Gratis nachten: 4=3 en 8=6 bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18.

Honeymoon: 15% korting bij min. 4 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18 en 25% bij min. 4 

nachten verblijf van 07/01/19 t/m 19/12/19.  Fruit, strandtas, romantisch diner voor 2 personen bij 

min. 4 nachten verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18 en turndown-service, strandtas, romantisch diner 

voor 2 personen, 50 min. massage voor 2 bij min. 4 nachten verblijf van 07/01/19 t/m 19/12/19.

Kamerkorting: 25% bij min. 4 nachten verblijf van 07/01/19 t/m 19/12/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18 en van 07/01/19 t/m 19/12/19 indien 

90 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslag voor all-inclusive: vraag uw 

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

1.244 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/tanzania/zanzibar/the-residence-zanzibar
https://www.silverjet.nl/nl/tanzania/zanzibar/the-residence-zanzibar
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Paje | Zuidoostkust | ZANZIBAR

WHITE SAND LUXURY VILLA’S & SPA 
BOUTIQUE | CULINAIR | WELLNESS

         DELUXE  

 Villa

White Sand Luxury Villas & Spa is een uitzonderlijk hotel dat geschikt is voor een 

romantisch verblijf in een luxueuze omgeving. Het resort is ontworpen door Neil 

Rocher, een van de beste architecten in Oost-Afrika. Luxe in volledige harmonie 

met de natuur en gelegen aan een schitterend zandstrand in een weelderige 

tuin van 4 hectare. Het complex is gebouwd volgens de strengste eco-principes, 

waar veel van de culinaire ingrediënten van de eigen plantage komen. Tevens 

‘the place to be’ voor de liefhebbers van kitesurfen. Gelegen aan de zuidoostkust 

op 50 km van de luchthaven en op 4 km van het vissersdorpje Jambiani.

FACILITEITEN
Aan het fijne zandstrand staan ligbedden, parasols en beachbar voor drankjes 

en lunch. Voorts infinitypool met zonneterrassen en kinderbad. Souvenirwinkel, 

boetiek en juwelier. Watersporten als kajakken, waterfietsen, snorkelen, 

tafeltennis en fietsverhuur (inclusief). Openlucht fitnesscenter. Kitesurfcenter 

met beroemde academie (geopend van 15 juni t/m 15 september en van 15 

december t/m 15 maart). Bootuitstapjes mogelijk als dhow-cruises en dolfijnen 

spotten. De Spa ligt in een tropische tuin met sauna, stoombad en biedt 

schoonheidsbehandelingen op basis van natuurlijke producten. Het restaurant 

met terras biedt uitzicht op het zwembad. Serveert verfijnde gerechten uit 

Zanzibar op basis van de eigen producten uit de boomgaard en moestuin. De 

Rooftop Lounge & champagnebar bieden een adembenemend uitzicht. 

ACCOMMODATIE
De 11 villa’s en 3 kamers zijn omgeven door tropische vegetatie en naar zee 

gericht. De unieke architectuur van elke villa is speciaal ontworpen om te passen 

in de natuurlijke schoonheid van de omgeving. Luxueus ingericht met iPod-

dockingstation, plafondventilator, airconditioning, koffie-/theezetfaciliteiten 

en Nespresso-apparaat. Het grootste deel van elke villa is de woonkamer 

met een lounge- en eetgedeelte met hoog plafond. Slaapkamer met een 

kingsizebed, muskietennet en een inloopkast. Badkamer met regendouche, bad 

en buitendouche. Panoramisch dakterras. Riant terras met dagbedden, hangmat 

en privézwembad. Alle villa’s beschikken over butlerservice. In-villa dining 

mogelijk. Televisie op aanvraag.

Beachfront Villa (ca. 1.500 m², max. 2 volw. + 1 kind): voorzien van een slaap- en 

woonkamer en badkamer. Direct gelegen aan het strand.

Family Villa (ca. 1.500 m² max. 4 volw. + 1 kind): deze villa bestaat uit twee units 

die verbonden zijn door een tuin met een terras en privézwembad. Gelegen nabij 

het strand. In duplex, voorzien van 2 slaap- en badkamers. Balkon met zeezicht.

Presidential Villa (ca.1.255 m², max. 10 pers.): schitterende villa met 5 

slaapkamers en 3 badkamers met regendouche, home-cinema, panoramisch 

dakterras en jacuzzi. Terras met privézwembad, dagbedden en jacuzzi. Buiten 

het hoogseizoen kan deze villa opgedeeld worden in diverse kamers. (Deluxe 

Kamer met of zonder gedeeld zwembad, Deluxe Jacuzzi Kamer, Deluxe Family 

Kamer met privézwembad). Nabij het restaurant en op 100 meter van het strand 

bevinden zich de 3 Cinnamon Kamers onderling connecting met elk een aparte 

ingang. Voorzien van slaapkamer met zithoek, airconditioning en badkamer en 

terras met zicht op de tuin. 

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Beach Villa 2280 2837 2402 4514 2576

Family Villa o.b.v. 4 pers. 1738 2144 1762 3708 1915

Gratis Nachten: 4=3 en 7=5 bij verblijf in een villa van 01/11/18 t/m 19/12/18, van 06/01/19 t/m 

30/06/19 en van 01/09/19 t/m 20/12/19.

Honeymoon: Fles wijn, bloemen, 1 uur massage per persoon bij min 4 nachten verblijf in een villa 

van 01/11/18 t/m 19/12/18. Bij min. 4 nachten verblijf in een villa of Deluxe kamer van 06/01/19 t/m 

20/12/19 tevens een romantisch diner voor 2 personen.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18 en van 06/01/19 t/m 20/12/19 in-

dien 90 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslag voor all-inclusive: vraag uw 

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

464 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/tanzania/zanzibar/white-sand-luxury-villas
https://www.silverjet.nl/nl/tanzania/zanzibar/white-sand-luxury-villas
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  THE PALMS 
ADULTS ONLY  | ALL-INCLUSIVE | CULINAIR 

ZAWADI HOTEL
ADULTS ONLY  | ALL-INCLUSIVE | DESIGN  

               DELUXE

Het exclusieve en kleinschalige hotel The Palms is een oase van palmbomen, 

witte zandstranden en stralende blauwe zee van de Indische Oceaan waar luxe 

en persoonlijke aandacht centraal staan. Gelegen aan de zuidwestkust van 

Tanzania op ca. 70 minuten van de luchthaven. 

 

FACILITEITEN
Zwembad, restaurant en poolbar. Het diner vindt plaats rond het zwembad of 

in The Plantation House. Tijdens uw verblijf is het mogelijk om diverse water-

sporten te beoefenen. Windsurfen, kanovaren, zeilen, kitesurfen, snorkelen en 

duiken bij het watersportcentrum van de Breezes Beach Club. Tevens kunt u 

gebruik maken van alle faciliteiten zoals het fitnesscenter, het Spacenter en de 

tennisbaan in het naastgelegen Baraza resort. Het verblijf in The Palms is op 

basis van all-inclusive.

ACCOMMODATIE
Het resort bestaat uit 6 in koloniale stijl ingerichte Villa’s (ca. 130 m², max. 

3 pers.) gelegen tussen tropische tuinen en het witte zandstrand. De villa’s 

beschikken over een ruime slaapkamer met zithoek, schrijftafel, bar met 

koffie-/theezetfaciliteiten en een badkamer met bad en regendouche. Een 2e 

kamer met en suite badkamer. Groot overdekt terras met plungepool en uitzicht 

op zee. Elke villa beschikt over een privé-banda aan het strand. 

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

naar Zanzibar, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer van en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Villa 2621 3017 2327 3594 2557

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18 en 5=4 bij verblijf van 08/01/19 t/m 

30/06/19 en van 01/09/19 t/m 19/12/19.

Honeymoon: wijn, bloemen, geschenk, 1x 30 minuten massage pp en 10% korting op duikcursus.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 08/01/19 t/m 30/06/19 en van 01/09/19 t/m 19/12/19 in-

dien 150 dagen voor aankomst geboekt.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

Zawadi biedt een adembenemend uitzicht op de Indische Oceaan die zich 

uitstrekt zover het oog reikt. Met slechts 9 ruime villa’s is dit hotel het ultieme 

toevluchtsoord voor de veeleisende reiziger. Ontworpen in een relaxte, maar 

elegante strandstijl. Gasten kunnen de hele dag zwemmen in de warme wateren 

van de Indische Oceaan en snorkelen direct vanaf het strand. Shuttlesevice naar 

de ander hotels van de Zanzibar collectie. Op ca. 70 min. van de luchthaven. 

FACILITEITEN
Imposante entree, bar en infinitypool. Mali Mali lounge bar serveert cocktails. 

Drift Wood voor ontbijt en diner. Alleen de meest verse producten van het 

eiland worden door de chef-kok gebruikt. Het duikcenter organiseert dagelijks 

snorkeltrips naar de Oba-Oba-lagune. Deze ondiepe lagune biedt onderdak aan 

een ongelooflijke verscheidenheid aan zeeleven. U kunt gebruik maken van het 

Spacenter van het Baraza hotel of van een in-villa schoonheidsbehandeling. 

ACCOMMODATIE
De 9 Villa’s (ca. 100 m²) zijn schitterend ontworpen en creëren een sfeer van 

ontspannen en ingetogen elegantie. In open plan met kingsizebed, zithoek, 

minibar, satelliet-tv, badkamer met regendouche en signature bad. Groot terras 

met ligbedden, omzoomd door palmen en bloeiende bougainville en met direct 

uitzicht over de oceaan. Het hotel verwelkomt gasten vanaf 16 jaar.

 

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

naar Zanzibar, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer van en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Villa 2519 3395 2519 4035 2810

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18 en 5=4 bij verblijf van 08/01/19 t/m 

30/06/19 en van 01/09/19 t/m 19/12/19.

Honeymoon: wijn, bloemen, geschenk, 1x 30 minuten massage pp en 10% korting op duikcursus.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 08/01/19 t/m 30/06/19 en van 01/09/19 t/m 19/12/19 in-

dien 150 dagen voor aankomst geboekt.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

 Villa Garden View

https://www.silverjet.nl/nl/tanzania/zanzibar/the-palms
https://www.silverjet.nl/nl/tanzania/zanzibar/zawadi-hotel
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Bwejuu Beach | Zuidoostkust | ZANZIBAR

BARAZA RESORT & SPA 
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | WELLNESS

         DELUXE

 Villa Garden View

Kenmerkend voor dit resort is de architectuur, een mengeling van Arabisch 

en Indiaans design, fraai antiek, handgemaakt meubilair, bewerkte koperen 

lampen, prachtige bogen en sfeervolle binnenplaatsen. Baraza biedt ongekende 

luxe. Met een capaciteit van slechts 30 villa’s geeft het resort een kijkje in het 

erfgoed van Zanzibar tot in de tijd van de sultans. Het witte zandstrand is door 

het gerenommeerde Conde Nast Traveller uitgeroepen tot een van de 30 mooiste 

stranden ter wereld. Baraza ligt aan het Bwejuu palmenstrand in het zuidwesten 

van Zanzibar op ca. 70 minuten van de luchthaven. 

FACILITEITEN
In de weelderige palmentuin een riant zwembad met poolbar. De Frangipani Spa 

is een oase van rust en beschikt over een zwembad, ontspanningsruimten binnen 

en buiten, yogacenter en fitnessruimte. De professionele therapeuten bieden een 

scala aan schoonheidsbehandelingen. De natuurlijke huidverzorgingsproducten 

van de hoogste kwaliteit worden gebruikt evenals een selectie van lokale 

essentiële oliën. Kidsclub (4-12 jaar). In de maanden juli, augustus en de 

kerstperiode is er een supervisor die activiteiten voor de kinderen organiseert. 

Tevens is er een kinderbad. Verder een tennisbaan, bibliotheek en luxe boetiek. 

Het Rising Sun Duikcenter is het enige PADI 5*Gold Palm Dive Center in 

Zanzibar. Bij het zusterhotel Breezes bevindt zich een watersportcenter voor 

non-motorized sporten (tegen betaling). In de The Sultans Dining Room stelt de 

chef-kok elke avond een uitgebreid menu samen met de beste producten die het 

eiland te bieden heeft, bereid met specerijen waarmee het eiland zo bekend is. 

Op het Livingstone Terrace wordt het ontbijt geserveerd en bepaalde avonden 

in de week het diner. In Sebule vindt u een ruime keuze aan lichte maaltijden, 

saladebar, pizzaoven en een dagelijks menu met de specialiteiten van de chef-

kok. De afternoon tea wordt dagelijks geserveerd. De Dhahabu Bar & Lounge is 

de perfecte locatie voor een cocktail voor of na het diner. De verzorging is op 

basis van all inclusive, waarbij inbegrepen: ontbijt, lunch en diner, afternoon 

tea, lokale alcoholische drankjes, koffie en thee, frisdrankjes en mineraalwater.

ACCOMMODATIE 
De 30 villa’s zijn ontworpen in klassieke Swahili architectuur met voor de streek 

zo typerende decoraties. Luxueus ingericht met rijke stoffen en handgemaakte 

meubelen. Voorzien van flatscreen-tv, airconditioning, inloopkast, kluisje, minibar 

gevuld met frisdrankjes en koffie-/theezetfaciliteiten. Moderne badkamer met 

vrijstaand bad en inloopdouche. Groot terras met ligbedden en een plungepool.

Villa Garden View (ca. 148 m², max. 2 pers.): in open plan met zithoek en 

inloopkast. Gelegen in de 2e rij vanaf het strand.

Villa OceanfronT: met frontaal zeezicht.

Garden Villa (ca. 193 m², max. 4 pers.): voorzien van 2 slaapkamers en 2 

badkamers waarvan een met regendouche. Groot terras met dagbedden en 

plungepool en uitzicht op de tropische tuin.

Sultan Villa: als de Garden Villa maar nabij het strand.

Presidential Villa Ocean Front (254 m², max. 4 pers.): 2 slaapkamers met en 

suite badkamer met vrijstaand bad, een kleedkamer, kleine kitchenette en een 

gastentoilet Een centrale woonkamer met een spectaculair uitzicht op zee. Riant 

terras een grote plungepool en loungebedden.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Villa Garden View 2837 2986 2471 3631 2677

Villa Ocean Front 2987 3171 2596 3849 2826

Gratis Nachten: 7=6 bij verblijf van 01/11/18 t/m 19/12/18 en 5=4 bij verblijf van 08/01/19 t/m 

30/06/19 en van 01/09/19 t/m 19/12/19.

Honeymoon: Fles wijn, bloemen, huwelijksgeschenk, 1x 30 minuten massage per persoon en 10% 

korting op een duikcursus.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 08/01/19 t/m 30/06/19 en van 01/09/19 t/m 19/12/19 in-

dien 150 dagen voor aankomst geboekt.

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

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

910 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/tanzania/zanzibar/baraza-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/tanzania/zanzibar/baraza-resort-spa
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TANZANIA | Stone Town | Selous 

   

 F 

PARK HYATT ZANZIBAR
BOUTIQUE | CITY | HERITAGE

BEHO BEHO, SELOUS GAME RESERVE
ALL-INCLUSIVE | CULINAIR | HIDEAWAY

                

Het elegante Park Hyatt ligt aan het strand  in het historische hart van Stonetown. 

Het hotel is elegant, stijlvol en servicegericht. Het interieur weerspiegelt de rijke 

Arabische invloed van Zanzibar met prachtig versierd houtwerk en meubels in 

combinatie met kleurrijke mozaïekvloeren. Laat u meevoeren terug in de tijd 

naar de 17e eeuw, waar Sheikh Salim al Harthi dit elegante en architectonische 

juweeltje heeft laten bouwen. Het prachtige pand bestaat uit twee historische 

gebouwen die beide zijn gerestaureerd tot een unieke accommodatie die de 

grandeur van vroeger weerspiegelt. De luchthaven ligt op ca. 25 minuten rijden.

FACILITEITEN
Het zwembad en poolbar bieden uitzicht op het strand. Terras, diverse lounges en 

bibliotheek. In de Spa kan men terecht voor diverse schoonheidsbehandelingen, 

kapsalon en fitnessruimte. Het hotel heeft een uniek dinerconcept, waarbij gasten 

kunnen genieten van een diner in een selectie van elegante restaurants met een 

authentieke keuken. De Dining Room heeft het interieur van een traditioneel 

Omani koloniaal huis en ligt in het hart van het hotel met een prachtig uitzicht op 

de Indische Oceaan. Op 5 minuten ligt de nieuwe beachbar van het hotel.

ACCOMMODATIE
Park Hyatt Zanzibar beschikt over 67 kamers en suites die schitterend zijn 

ingericht met handgemaakt meubilair en fijne stoffen. Voorzien van flatscreen-tv, 

minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, airconditioning. Luxe badkamer.

Park Kamer (ca. 45 m², max. 2 volw. + 1 kind): uitzicht over Stone Town of de zee.

Deluxe Kamer (ca. 50 m²): modern ingericht met kingsizebed of 2 queen-

sizsebedden. Balkon en schitterend uitzicht over zee.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Park Kamer Stadzicht 1372 1589 1400 1770 1412

Park Kamer Zeezicht 1449 1659 1477 1840 1489

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

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

Beho Beho was het eerste kamp dat in het Selous Game Reserve werd gebouwd, 

niet aan de oevers van de machtige Rufiji-rivier, maar in de koelere hooglanden 

om te genieten van de verfrissende bries waarvan de naam is afgeleid. Het is 

een van de meest magische plekken in het Selous National Park in Tanzania. Op 

ca. 40 min. per lokale vlucht van Dar es Salaam of 50 min. van Zanzibar. 

FACILITEITEN
Met haar koloniale en romantische sfeer is Beho Beho een perfecte uitvalsbasis 

om kennis te maken met het wild. De persoonlijke benadering en de uitleg van 

de ervaren rangers tijdens de gamedrives maken een verblijf onvergetelijk. 

Gamedrives die u laten kennismaken met haar bewoners waaronder leeuwen, 

zebra’s, buffels, olifanten en tientallen vogelsoorten. Groot terras met uitzicht op 

de waterplaats, waar het wild hun dorst komt lessen. De zonsondergangen zijn 

niet het einde van de dag, maar de inleiding tot een nachtelijk concert van de 

geluiden van bush en steppe. Onvergetelijke indrukken die samen met uw  foto’s 

nog jaren voor plezier zorgen. Het restaurant serveert voortreffelijke gerechten. 

Het kamp verbouwd zelf vele groenten en kruiden op biologische wijze die elke 

avond tot heerlijke pan-Afrikaanse gerechten verwerkt en genuttigd kunnen 

worden. Verder is er een zwembad, lounge en aangrenzende bar. De verzorging 

op basis van all-inclusive inclusief drankjes en safari-activiteiten in open 

landrovers, wandelsafari’s en boottochtjes op het meer.

ACCOMMODATIE
De 9 Banda’s (ca. 100 m², max. 3 volw.) bieden veel privacy. Luxueus ingericht met 

lokale kunstwerken en design meubilair. Riante badkamer met buitendouche en 

veranda met staande verrekijker en adembenemend uitzicht over de vallei.

Het is tevens mogelijk de Bailey’s House (max. 5 pers.) of Tree House te boeken.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 4 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis naar 

en van Beho Beho, luchthavenbelasting, Executive Lounge en transfer per 4-WD ter plaatse.

Kamertype nov dec jan feb sep

Banda  4233 4233 4233 4233 4233

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

Note: de lodge is gesloten van 21 maart t/m 31 mei 2019.

https://www.silverjet.nl/nl/tanzania/zanzibar/park-hyatt-zanzibar
https://www.silverjet.nl/nl/tanzania/dar-es-salaam/beho-beho-selous-game-reserve
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TANZANIA & ZANZIBAR COMBI

 Baraza

 Banda Beho Beho

 

Dag 1: Amsterdam - Dar es Salaam

Dagvlucht per KLM naar Dar al Salaam. Aansluitend 

transfer en overnachting in het uitstekende Oyster 

Bay hotel op ca. 17 km van de luchthaven. 

Dag 2: Dar al Salaam - Selous

Na het ontbijt vertrek u naar de luchthaven van 

Dar al Salaam voor een korte vlucht naar Selous. 

Na aankomst volgt een korte transfer per 4-WD 

naar de lodge. U verblijft 4 nachten in het Beho 

Beho Game Reserve op basis van all-inclusive. 

Het camp ligt strategisch in een van de mooiste 

gebieden van een 10.000 ha grote privé-concessie. 

De regio is bekend om zijn fauna, flora en sublieme 

vergezichten. De lodge is schitterend gelegen en 

biedt een adembenemend uitzicht. Het is de enige 

lodge in dit ongerepte reservaat.

Dag 3-5: Selous

Selous Game Reserve is Afrika’s grootste be- 

scherm de wildreservaat Het is gesitueerd in 

zuid oost-Tanzania, in een afgelegen en weinig 

be zocht deel van het land. Selous is tevens het 

enige wildreservaat in Oost-Afrika waar men 

van de gebaande wegen af kan wijken om wild 

van dichtbij te bekijken. Door de immense Rufiji-

rivier die door het gebied stroomt is er een zeer 

geva rieerd landschap ontstaan van dichtbe-

boste gebieden, rivieren met grote zandbanken, 

meren en open gebieden. Omdat het zo afgelegen 

ligt is het nog steeds een van de onaangetaste 

juwelen van Afrika. De uitstekende gidsen maken 

uw safari onvergetelijk. De specialiteit van het 

kamp is om begeleide wandelsafari’s te maken, 

zowel ‘s ochtends met ontbijt op een schaduwrijke 

plek als later in de middag. Middagwandelingen 

kunnen ook zeer de moeite waard zijn, b.v. naar 

de hippo-pool. Beho Beho beschikt over een aantal 

boten gestationeerd op het meer van Tagalala, op 

ongeveer 50 minuten rijden van het kamp. Deze 

schitterende ochtendsafari laat u kennis maken 

met de bewoners van het meer waar het wemelt 

van de nijlpaarden en de krokodillen en een verba-

zing wekkende diversiteit aan vogelsoorten. U komt 

hier ogen te kort. Maar het is niet altijd nodig om 

het kamp te verlaten want er gebeurd altijd wel iets 

rond Beho Beho. Het kamp ligt op een kruis punt 

van migratieroutes. Het is niet ongebruikelijk om 

olifanten, buffels, impala’s, giraffen, wilde honden, 

nijlpaarden of hyena’s te zien die op elk moment 

van de dag of nacht door het kamp zwerven. Na de 

safari worden heerlijke pan-Afrikaanse gerechten 

geserveerd op de met zilver gedekte tafel in het 

restaurant of op een ander plekje in het resort.

Dag 6: Selous - Zanzibar

Vandaag vertrekt u naar het zonovergoten eiland 

Zanzibar per vliegtuigje (ca. 45 min.). Privétransfer 

naar het vijfsterrenhotel Baraza waar u 3 nachten 

verblijft op basis van all-inclusive.

Dag 7-8: Zanzibar

Aan het strand van Baraza kunt u heerlijk 

nagenieten van de geweldige ervaringen van de 

afgelopen dagen.

Dag 9: Transfer naar de luchthaven, avondvlucht via 

Zanzibar naar Dar al Salaam voor terugvlucht per 

KLM naar Amsterdam waar u de volgende ochtend 

aankomt.

Tanzania & Zanzibar: 9-daagse combinatiereis

Indicatieprijs per persoon nov feb jun jul okt

In een Tweepersoonskamer 6035 6342 6035 6342 6035 

Hotels

Selous Beho Beho 5*  

Zanzibar Baraza Resort 5*deluxe

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Dar es Salaam, Selous en Zanzibar.

• Luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

• Hoteltransfer van de luchthaven naar Oyster Bay v.v.

•  8 overnachtingen: 1 nacht in Oyster Bay in een Suite o.b.v. vol-

pension, 4 nachten in Selous in een Banda o.b.v. all-inclusive en 

3 nachten in Baraza in een Ocean View Villa ob.v. all-inclusive.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

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

 Dit bezoek aan een park in het wilde zuiden van Tanzania beantwoordt aan alles wat u van een safarireis verwacht. Aansluitend verblijft u een 

aantal dagen in een exclusief hotel op het zonnige specerijeneiland Zanzibar. Een ideale afsluiter na een safari op het vasteland van Afrika.

Combinatiereis | TANZANIA & ZANZIBAR

INDISCHE 
OCEAAN

Cape
Delgado

Pemba Island

Zanzibar

Dar es Salaam

Stone Town

Selous

Baraza Resort

Beho Beho
Camp

https://www.silverjet.nl/nl/tanzania-en-zanzibar
https://www.silverjet.nl/nl/tanzania-en-zanzibar
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MALEDIVEN

 Baros Maldives

Omringd door niets dan de turkooizen wateren van 

de Indische Oceaan liggen de bijna 1.200 bounty-

eilandjes van de Malediven. Deze tot de ver beel ding 

sprekende tropische archipel ten zuiden van India en 

Sri Lanka bestaat uit 26 koraalatollen. Slechts 200 

eilandjes zijn bewoond, waarvan er ongeveer 100 

door de overheid zijn aangewezen als bestemming 

voor toerisme. De lokale leefwijze en tradities 

worden op deze manier zo min mogelijk aangetast, 

waardoor ze zeker kunnen blijven voortbestaan.

De twee hoofdseizoenen die men op de Malediven 

kent, worden bepaald door passaatwinden. Het 

droge en zonnige seizoen duurt van november tot 

april. Daarna komt de zuidwestelijke moesson van 

mei tot oktober. De wind brengt dan vochtige lucht 

mee en er ontstaan boven de Malediven korte buien, 

vooral in juli en augustus. De temperatuur van het 

zeewater ligt constant tussen de 27 en 29 °C. De zon 

schijnt het hele jaar door! 

De hoofdstad Malé ligt in de Noord-Malé Atol op 

het grootste eiland van het land, dat niettemin 

niet meer dan circa 5 km² beslaat. Op 10 minuten 

varen van Malé ligt het eiland Hulhule met de 

internationale luchthaven. Vanaf dit eiland bereikt 

u ver volgens per boot of watervliegtuig het eiland 

van uw keuze. Welk ver voermiddel wordt gebruikt 

hangt af van de afstand van uw bestemmings eiland 

tot de luchthaven.

Op een half uur varen per speedboot vanaf de 

luchthaven liggen in het Zuid-Malé Atol een 

aantal zeer mooie resorts. Vlakbij elkaar liggen 

het familievriendelijke Anantara Dhigu en het 

veel privacy biedende zusterresort Anantara 

Veli, dat alleen gasten vanaf 18 jaar ontvangt. 

Hier bevindt zich ook een klein paradijs op aarde, 

het Naladhu Private Island. Twintig mooie villa’s 

op een bijzondere plek, weg van de drukte. Het 

trendy Velassaru Maldives biedt zowel ‘beach’ 

als ‘pool’ villa’s en exclusieve watervilla’s. In het 

Idyllische eilanden omringd door blauwe lagunes, parelwitte zandstranden, 

veel kleurige koraalriffen en een oogverblindend onderwaterleven. 

De Malediven lenen zich uitstekend voor een duikvakantie, huwelijksreis of een luxe verwenvakantie.

Noord-Malé Atol heeft het aantrekkelijke Baros 

Maldives fantastische duikmogelijkheden. In het 

Rasdhoo Atol ligt het prijsvriendelijke Kuramathi 

Resort. Dit resort is zeer geschikt voor een actieve 

familievakantie. Er bevinden zich maar liefst 25 

duiklocaties in de buurt. Kuramathi ligt tevens 

nabij het verbazingwekkende Hammerhead Shark 

Point, een van de weinige overgebleven plekken ter 

wereld waar deze prachtige haaien nog te zien zijn. 

Noordelijker in het Baa Atol selecteerden wij voor u 

het zeer exclusieve Milaidhoo Resort, gelegen in een 

UNESCO biosfeer-reservaat. Een prachtige plek om 

te snorkelen en te duiken. Oostelijk daarvan in het 

Lhaviyan Atol vindt u het Kanuhura resort. Dit resort 

behoord tot de top in de Malediven en ligt op een van 

de mooiste locaties van de Malediven. 

Het LUX*South Ari Atoll resorthotel beschikt over 

een eigen Marine Biology Centre dat volledig 

gewijd is aan het onderzoek en behoud van de 

walvishaai. Naast duiken en snorkelen kunt u 

kiezen uit vele andere watersportactiviteiten. 

Op een afstand van drie kwartier vliegen per 

watervliegtuig vanaf de luchthaven van Malé 

ligt op het ongerepte Dhaalu Atol, het idyllische  

Niyama Private Islands met de eerste onderwater 

nachtclub ter wereld. In het zuidelijk gelegen Laamu 

Atol bevindt zich het exotische Six Senses Laamu. 

De beach- en watervilla’s zijn in harmonie met 

de natuur gebouwd. Naast een PADI-duikschool 

beschikt dit resort over een uitgebreide spa, waar 

oosterse massages en holistische behandelingen 

worden aangeboden. Al deze resorts worden per 

(water)vliegtuig bereikt.

COMBI MALEDIVEN & DUBAI 
OF ABU DHABI
Een strandvakantie op de Malediven is uitstekend 

te combineren met een verblijf in Dubai of Abu 

Dhabi. Zie pagina 54 en 73 van onze Midden Oosten 

brochure voor een uitgewerkt voorbeeld of neem 

contact op met onze verkoopafdeling.

Baa-atol

Noord Male-atol

Zuid Ari-atol
Zuid Male-atol

Lhaviyani-atol

Rasdhoo-atol

Dhaalu-atol

Laamu-atol

MALE

Anantara Dighu

Velassaru

Kuramathi

Niyama

Naladhu
Anantara Veli

Six Senses 

Baros

Kanuhura

Milaidhoo

Lux*South Ari Atol

INDISCHE
OCEAAN

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

Dagtemperatuur in °C 28 29 30 30 29 29 29 29 28 28 28 28

Watertemperatuur in °C 27 28 29 29 28 28 28 27 27 27 27 27

Zonne-uren per dag 9 10 10 8 7 7 6 7 6 7 7 8

Dagen met enige neerslag 3 2 3 9 13 10 13 12 13 13 11 10
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MALEDIVEN | Rasdhoo Atol | Kuramathi

KURAMATHI ISLAND RESORT
ACTIVE | CULINAIR | FAMILY

     SUPERIOR

Water Pool Villa Water Villa’s

Het paradijselijke Kuramathi ligt aan een kristalheldere lagune en een koraalrif 

met een grote diversiteit aan tropische vissen. Kenmerkend voor het eiland is 

de ongerepte natuur en poederwitte zandstranden. De regio is bekend om de 

schitterende duik- en snorkellocaties. Een uitstekend verzorgd resort met een 

goede prijs/kwaliteitverhouding. Op ca. 35 minuten per watervliegtuig.

FACILITEITEN
Zwembad en kinderbad met loungebedden en poolbar. Bibliotheek, tennisbaan, 

yoga, volleybal, fitnessruimte en kooklessen. De Bageecha Kids Club organiseert 

veel activiteiten (3-12 jaar). De Spa is bekend om ayurvedische behandelingen. 

Het resort beschikt over 9 restaurants: Siam Garden biedt een authentieke 

Thaise keuken. Tandoor Mahal is gespecialiseerd in de Tandoori keuken. The 

Reef is een uitstekend visrestaurant. De vis kunt u zelf selecteren en wordt 

aansluitend voor u gegrild. Palm Restaurant serveert mediterrane gerechten. 

Restaurant Island voor bbq en een groot aanbod aan uitstekende wijnen. Diverse 

watersportmogelijkheden als, windsurfen, waterskiën, kanoën, diepzeevissen 

en PADI-duikschool (tegen betaling). Er bevinden zich 25 duiklocaties in de 

buurt. Kuramathi ligt nabij het verbazingwekkende Hammerhead Shark Point, 

een van de weinige overgebleven plekken ter wereld waar deze prachtige 

haaien nog te zien zijn. Tevens een Eco Center, waar u alles kunt vinden over 

het leven in zee. Tevens mogelijk om op basis van all-inclusive te boeken: in 

de buffetrestaurants Haruge, Malaafaiy of Farivalhu, huiswijn, bier en per 

verblijf een sunsetcruise en snorkelset. Tevens select all-inclusive mogelijk: 

lunch en diner in alle restaurants (m.u.v. bepaalde gerechten) en geselecteerde 

wijnen tijdens de maaltijden. U verblijft op basis van volpension (geselecteerd 

restaurant afhankelijk van de locatie van uw accommodatie).

ACCOMMODATIE
De 290 villa’s liggen verspreid over het eiland en zijn voorzien van airconditioning, 

plafondventilator, flatscreen-tv, dvd-speler, iPod-dockingstation en koffie-/

theezetfaciliteiten. Minibar inclusief frisdrankjes en mineraalwater. 

Beach Villa (ca. 70 m²): verscholen in de tuin en voorzien van kingsizebed. 

Halfopen badkamer met regendouche en bad. Groot terras met een dagbed. 

Beach Villa Jacuzzi (ca. 51 m²): gelegen nabij het strand. Open badkamer met 

jacuzziebad en regendouche. Groot houten terras met dagbed en ligstoelen.

Superior Beach Villa Jacuzzi (ca. 90 m²): modern ingericht met extra dagbed in 

de woonkamer en op het terras. Jacuzzi in de halfopen badkamer.

Deluxe Beach Villa Jacuzzi ca. 95 m²): riant houten zonneterras met ligstoelen, 

parasols en dagbed. Kingsizebed. Badkamer met regendouche en jacuzzi.

Water Villa Jacuzzi (ca. 90 m²): elegante over-water villa met uitzicht over de 

lagune. Kingsizebed. Terras met buitendouche, jacuzzi en dagbedden. 

Beach House (ca. 205 m², max. 6 pers.): in duplex met 2 slaap- en badkamers.

Thundi Water Pool Villa (ca. 185 m²): luxueuze over-water villa in open plan met 

kingsizebed. Ruime badkamer met signature bad en direct verbonden met het 

grote zonnedek met zwembad. Minibar met een aparte wijnkoeler. 

Raadpleeg onze website voor een beschrijving van de overige kamertypen.

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

naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig van en naar Kuramathi.

Kamertype nov feb apr jul okt

Beach Villa 3382 3483 3414 3054 3213

Beach Villa Jacuzzi 3543 3842 3822 3154 3269

Gratis nachten: 7=5 bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 (niet geldig voor Beach Villa).

Honeymoon: Bij verblijf van min. 5 nachten bloemdecoratie op bed, chocolade of macarons en fles 

wijn op de kamer.

Meal Upgrade: gratis upgrade van volpension naar All-Inclusive bij verblijf van min. 5 nachten van 

01/05/19 t/m 19/07/19 indien geboekt voor 31/03/19 en van 20/07/19 t/m 31/10/19 in een  indien 

geboekt voor 31/05/19 in een Water Villa Jacuzzi, Honeymoon Pool Villa, Beach House, Deluxe Water 

Villa, Pool Villa en Water Pool Villa.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van min. 5 nachten van 01/11/18 t/m 23/12/18 en van 06/01/19 

t/m 30/04/19 indien geboekt voor 30/09/2018.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor (Select) All-Inclusive: vraag 

uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

4.272 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/malediven/kuramathi-maldives
https://www.silverjet.nl/nl/malediven/kuramathi-maldives
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Velassaru | Zuid-Malé Atol | MALEDIVEN

VELASSARU MALDIVES
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS

       

Water Villa

Trendy hotel op een ongerept koraaleilandje in de Zuid-Malé Atol met fijne 

poederwitte zandstranden en een turkooisgekleurde lagune met goede snorkel- 

en duikmogelijkheden. Genesteld in een tropische vegetatie biedt het resort alle 

ingrediënten voor een onbezorgde vakantie. Hoewel kinderen welkom zijn, richt 

Velassaru zich met name op koppels en honeymooners. Ontspannen kunt u in 

uw luxe villa aan het strand of in een over-water villa met een ongeëvenaard 

uitzicht over de Indische Oceaan. Op ca. 20 min. per speedboot van de luchthaven.

FACILITEITEN
Mooi zwembad met ligstoelen en parasols. Het resort beschikt over een 

aantal uitstekende restaurants: Turquoise serveert internationale gerechten. 

Teppanyaki biedt een fantastisch uitzicht over de lagune en serveert zeevruchten 

en daarnaast sushi en sashimi. Vela is een internationaal buffetrestaurant 

(voor halfpension). Het gastronomisch restaurant Sand serveert grillgerechten. 

Etesian voor verse zeevruchten. In de Fen Bar en op het zonnedek Chill worden 

heerlijke cocktails geserveerd. The Spa maakt uw ontspannen verblijf compleet. 

Er wordt een ruim aanbod aan spaverwenpakketten en massages aangeboden. 

Inclusief snorkelen onder begeleiding, yoga, boottocht in de ochtend en kajakken. 

Duikschool, windsurfen en waterskiën. Verblijf op all-inclusive tevens mogelijk.

ACCOMMODATIE
Velassaru is geïnspireerd op de lokale architectuur. Frisse kleuren voeren de 

boventoon met helder groen en levendig turkoois. De kamers zijn voorzien van 

flatscreen-tv, dvd-speler, minibar, plafondventilator, koffie-/theezetfaciliteiten 

en airconditioning. Tevens snorkelset in de Water Villa/Suite. Luxe badkamer 

met separate douche. Kamerbezetting maximaal 3 personen.

Deluxe Bungalow (ca. 70 m²): gelegen in de tuin nabij het strand. In split-level 

opgezet. Terras met zithoek en open badkamer met buitendouche.

Deluxe Villa (ca. 75 m²):  modern ingericht en direct aan het strand. Terras met 

dagbed en fraaie halfopen badkamer met inloopdouche en dubbele wastafels.

Beach Villa (ca. 96 m²): aan het strand. Halfopen badkamer met binnen- en 

buitendouche en signature bad.

Beach Pool Villa: als de Beach Villa maar met plungepool en direct aan zee.

Water Pool Bungalow (ca. 80 m²): moderne over-water bungalow op palen. Riant 

terras met plungepool, ligstoelen en direct toegang tot zee. Fraaie badkamer.

Water Villa (ca. 112 m²): exclusieve over-water villa met houten vloeren, gekoelde 

wijnbar, Nespresso-apparaat en kingsizebed. Riant terras met ligbedden en 

direct toegang tot de lagune. Panoramisch uitzicht ook vanuit de badkamer.

Water Pool Villa (ca. 112 m²): als de Water Villa maar met privézwembad.

Deluxe Villa Pool (ca. 110 m²): in split-level met een slaap- en woonkamer. De 

openlucht badkamer grenst aan een tuin met binnenplaats en plungepool.

Pool Villa (ca. 175 m²): stijlvolle woonkamer. Genesteld tussen de tropische 

vegetatie aan het strand. Grote veranda met eettafel en zwembad. 

Water Suite (ca. 270 m²): Schitterende over-water suite. Riant zonneterras, 

dagbed, lappool, buitendouche en eettafel. Ontbijt wordt geserveerd in de villa. 

Badkamer met groot bad en dubbele wastafel, bar, wijnkoeler en inloopkast. 

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en speedboottransfer van en naar  Velassaru.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Bungalow 2827 3110 3030 2543 2719

Deluxe Villa 3033 3340 3274 2732 2945

Honeymoon: fles champagne, 1x sunset tapas en 2 glazen mousserende wijn bij aankomst, honey-

mooncadeau en USD25 Spacredit tijdens het verblijf.

Kamerkorting: 14% bij min. verblijf van 7 nachten van 01/12/18 t/m 22/12/18 en van 01/04/19 t/m 

18/04/19. 14% bij verblijf van min. 7 nachten van 01/05/19 t/m 24/07/19 (niet geldig voor de Water-

villa, Water Pool villa en Water Suite). 28% bij verblijf van min. 7 nachten van 01/05/19 t/m 24/07/19, 

geldig voor de Watervilla, Water Pool villa en Water Suite.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van min 4 nachten van 01/11/18 t/m 22/12/18 en van 11/01/19 

t/m 31/10/19 indien 60 dagen voor aankomst geboekt.

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

pension, volpension en all-inclusive en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw 

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

1.878 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/malediven/velassaru-maldives
https://www.silverjet.nl/nl/malediven/velassaru-maldives


146 - SILVERJET VAKANTIES

MALEDIVEN | Zuid-Malé Atol | Dhigufinolhu

ANANTARA DHIGU MALDIVES
FAMILY | HIDEAWAY | WELLNESS

       

   

Over-Water Pool Suite    

Anantara Dhigu biedt een luxe, onberispelijke stijl met de warme en gracieuze 

service waar deze hotelketen om bekend staat. Van het verfrissende ochtendbad 

in zee vanuit de op het water gebouwde suites tot de sundowncocktail in het 

adembenemende tropische decor van de Malediven. Het resort strekt zich uit 

over twee idyllische eilandjes die naast elkaar liggen, het langgerekte eiland 

Dhigufinolhu en het kleinere Veligandu. De eilanden worden omgeven door een 

grote, ondiepe lagune waar u heerlijk kunt zwemmen en snorkelen. Rust en 

ontspanning vormen de belangrijkste ingrediënten voor een zorgeloos verblijf. 

De luchthaven Malé ligt op 35 minuten per speedboot.

FACILITEITEN
Aan het schitterende strand ligt de infinitypool met poolbar en open restaurant. 

De fraaie over-water gesitueerde Anantara Spa is de ultieme plaats om te 

relaxen en biedt een uitgebreid assortiment van ontspannende massages, 

schoonheids- en holistische behandelingen. Voorts sauna, stoombad, jacuzzi 

en plungepools. Een scala aan sportieve voorzieningen als fitnessruimte, 

tennisbaan, PADI-duikschool en diverse watersportmogelijkheden. Dineren kunt 

u in uw eigen villa of in één van de restaurants, zoals het Italiaanse Terrazzo of 

Baan Huraa met Thaise specialiteiten en uitsluitend per boot bereikbaar. Fushi 

Café voor ontbijt en diner en Aqua, een trendy cocktailbar. Sea Fire Salt is een 

geweldig gelegen over-water restaurant en serveert grillgerechten.

ACCOMMODATIE
De 70 beachvilla’s en 40 over-water suites zijn sfeervol en modern ingericht. 

Alle voorzien van een kingsizebed, airconditioning, flatscreen-tv, cd-/dvd-speler, 

sofa, telefoon, kluisje en minibar met wijnselectie. Luxe natuurstenen badkamer 

met bad, separate douche en toilet. Groot terras met direct toegang tot het 

strand en de lagune. Villabezetting max. 2 volwassenen + 2 kinderen.

Sunrise Beach Villa (ca. 125 m²): ruime villa met een halfopen badkamer met 

buitendouche in de tuin. Slaapkamer met kingsizebed. Aan de voorzijde terras 

met ligbedden aan het strand. Tevens boekbaar als Sunset Beach Villa.

Sunrise Over-Water Suite (ca. 119 m², max. 3 volw.): zeer fraaie suite, gebouwd 

op palen in de lagune. Beschikt over 2 zitgedeeltes, Nespresso-apparaat, mooie 

badkamer en een groot terras met dagbedden en eettafel. Direct toegang tot de 

lagune. Tevens boekbaar als Sunset Over-Water Suite.

Sunset Pool Villa (ca. 180 m²): aan het strand met woon- en slaapkamer met 

kingsizebed, tuin met plungepool en groot terras met ligbedden.

Anantara Pool Villa - 1 slaapkamer (ca. 150 m²): elegant ingericht aan het strand 

in open plan met woon/slaapkamer, open-air badkamer. Terras met zwembad.

Anantara Pool Villa - 2 slaapkamers ca. 312 m², max. 5 pers.) 2 beach villa’s 

naast elkaar met 2 slaap- en badkamers. Groot terras en zwembad.

Anantara Over-Water Pool Suite (ca. 130 m², max. 3 volw.): elegante villa op 

palen met kingsizebed, groot terras en zwembad. Directe toegang tot de lagune. 

Family Villa (ca. 165 m², max. 2 volw. + 3 kind.): aan het strand, slaapkamer met 

kingsizebed. Een 2e slaap- en badkamer speciaal ingericht voor kinderen.

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en speedboottransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Sunrise Beach Villa 3163 3881 3881 3048 3210

Sunset Beach Villa 3488 4497 4497 3231 3549

Honeymoon: 5% korting bij verblijf van 01/11/18 t/m 23/12/18 en van 08/05/19 t/m 23/12/19.  

Champagne, fruit, beddecoratie en 60 min. massage voor 2 pers. tijdens verblijf (min. 4 nachten).  

Kamerkorting: 25% bij min. verblijf van 3 nachten van 01/11/18 t/m 08/01/20 en 30% bij een min. 

verblijf van 7 nachten.

Long Stay: resortkrediet van USD 400 per kamer bij een verblijf van min. 10 nachten. 

Mealupgrade: upgrade naar halfpension van 01/11/18 t/m 27/12/18 en 9/01/19 t/m 23/12/19.

Vroegboekkorting: 5% bij verblijf van 09/01/19 t/m 23/12/19 indien geboekt voor 31/10/18. Niet 

geldig voor Sunrise Beach Villa en Sunset Beach Villa.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension, volpension en 

verplichte galadiners rond Oud&Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reis-

informatie zie achterin deze brochure.

2.194 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/malediven/anantara-dhigu-resort-maldives
https://www.silverjet.nl/nl/malediven/anantara-dhigu-resort-maldives
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Dhigufinolhu | Zuid-Malé Atol | MALEDIVEN

Beach House Ocean Pool Bungalow

NALADHU MALDIVES
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

ANANTARA VELI RESORT & SPA MALDIVES
DESIGN | HONEYMOON

       DELUXE     

Naladhu is een klein paradijs op een bijzondere plek en ver weg van de drukte. 

In de lagune heerst een weldadige stilte, maar in het omringende rif wemelt het 

van kleurrijke vissen. Het eiland heeft een fascinerende onderwaterwereld en 

biedt discrete luxe. Ontspanning is gegarandeerd in uw luxe villa, de Spa of in 

het uitstekende restaurant. Alle villa’s zijn inclusief butlerservice.

FACILITEITEN
Het gourmetrestaurant ‘The Living Room’ met aangrenzende wijnkelder biedt 

uitzicht op de lagune. De chef-kok maakt seizoengebonden gerechten van 

verfijnde ingrediënten. Fraaie Spa, fitnessruimte, yoga en watersporten. 

ACCOMMODATIE
De 20 villa’s zijn schitterend ingericht met eigentijds meubilair, klassiek design 

en natuurlijke tinten. Bose-geluidsinstallatie, cd-speler, gourmetminibar.

Ocean House (ca. 300 m², max. 2 volw.): slaap- en woonkamer. En suite badkamer 

met buitendouche, stoomkabine en verzonken bad. Terras met zwembad. 

Beach House (ca. 300 m², max. 2 volw. + 1 kind): Direct aan het strand. En suite 

badkamer met buitendouche. Terras met dinertafel, dagbedden en zwembad.

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en speedboottransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Ocean House 5486 5620 5620 4468 5284

Beach House 6128 6663 6663 5097 5980

Honeymoon: 5% korting op verblijf van 08/05/19 t/m 23/12/19;  champagne, fruit, beddecoratie, 60 

min massage voor 2 personen tijdens verblijf en 15% korting op een diner. Min verblijf 4 nachten.   

Kamerkorting: 25% bij min 3 nachten verblijf van 09/01/19 t/m 08/01/20 en 30% bij min. verblijf 

van 7 nachten.

Long Stay: USD 400 resortcredit per kamer bij min. 10 nachten verblijf. 

Vroegboekkorting: 5% bij verblijf van 09/01/19 t/m 23/12/19 indien geboekt voor 31/10/18. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en volpension en ver-

plichte galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl

Harmonisch geïntegreerd in het tropische landschap ligt het Anantara Veli. 

Het is een paradijselijk eiland met hagelwitte zandstranden. Bekend om de 

uitstekende service en faciliteiten is het eiland uitermate geschikt om helemaal 

tot rust te komen. Perfect geschikt voor koppels op zoek naar veel privacy. Op 

35 minuten per speedboot van Malé. Gasten kunnen gebruik maken van alle 

faciliteiten van het naastgelegen eiland Anantara Dhigu.

FACILITEITEN
Sundari Ayurvedische Spa. Restaurant 73 Degrees voor themabuffetten en 

Origami voor Japanse specialiteiten. Watersportcenter waar u kunt duiken, 

surfen en diepzeevissen. Fitnessruimte, tennisbaan, volleybal, badminton, 

schaken, meditatie- en yogalessen.

ACCOMMODATIE
Over-Water Bungalow (ca. 62 m², max. 2 volw.): over water gebouwd en voorzien 

van alle comfort. Hardhouten vloeren en een rieten dak gecombineerd met een 

stijlvolle, eigentijdse inrichting. Voorzien van groot terras en direct toegang tot 

de lagune. Kingsizebed, flatscreen-tv, dvd-speler en fraaie badkamer.

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en speedboottransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Over-Water Bungalow 3150 3661 3661 3014 3166

Deluxe Over-Water Bungalow 3856 4106 4106 3513 3748

Honeymoon: 5% korting op verblijf van 08/05/19 t/m 23/12/19;  champagne, fruit, beddecoratie en 

60 min massage voor 2 personen tijdens verblijf. Min verblijf 4 nachten.   

Kamerkorting: 25% bij min. verblijf van 3 nt van 06/01/19 t/m 08/01/20 en 30% min. verblijf van 7 nt.

Long Stay: USD 400 resortcredit per kamer bij min. 10 nachten verblijf van 06/01/19 t/m 23/12/19. 

Mealupgrade: gratis upgrade naar halfpension bij verblijf van 06/01/19 t/m 23/12/19.

Vroegboekkorting: 5% bij verblijf van 06/01/19 t/m 23/12/19 indien geboekt voor 31/10/18.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en volpension en ver-

plichte galadiners rond Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

https://www.silverjet.nl/nl/malediven/naladhu-maldives
https://www.silverjet.nl/nl/malediven/anantara-veli-resort-spa-maldives
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MALEDIVEN | Noord-Malé Atoll | Baros

BAROS MALDIVES
HIDEAWAY | CULINAIR | WELLNESS 

        

  Water Villa

 

Met zijn schitterende stranden, wuivende palmbomen en blauwe lagune biedt 

Baros misschien wel het meest fotogenieke plaatje van alle eilanden. Dit 

intieme resort biedt exclusieve faciliteiten w.o. het architectonisch spectaculaire 

Lighthouse restaurant, het exclusieve ‘Piano Deck’ en een zandbank voor een 

ontbijt of diner midden in de sprankelende lagune. Het resort is een perfecte 

uitvalsbasis voor een romantische vakantie. De kleurrijke onderwaterwereld 

wordt beschouwd als een van de meest indrukwekkende van het Noord-Malé 

Atol. De luchthaven ligt op ca. 25 minuten per speedboot. 

FACILITEITEN
Lobby lounge, boetieks en riant zwembad. Voorts een boetiek, cd/dvd-verhuur 

en bibliotheek. In het ‘fine dining’ restaurant The Lighthouse kunt u niet alleen 

uitstekend eten; er zijn ook regelmatig exposities van lokale kunstenaars. Het 

gastronomisch restaurant Lime voor mediterrane en Aziatische specialiteiten. 

De Cayenne Grill is een halfopen restaurant. Op het ‘Piano Deck’ een klein eiland 

uit de kust wordt ontbijt geserveerd (tegen betaling). Sails en de Lighthouse 

Lounge bieden een fijne selectie van champagne, tropische cocktails en een 

uitgebreide wijnkaart. ‘s Avonds entertainment. Baros beschikt over een eigen 

zeilboot Nooma en een exclusief motorjacht Serenity. Aan het strand kanoën, 

windsurfen, snorkelen en catamaranzeilen. Een gerenommeerde 5*PADI-

duikschool onder Nederlandse leiding. De Aquum Spa is een inspiratie voor 

de zintuigen en biedt een uitgebreide selectie aan schoonheidsbehandelingen. 

Tevens yogalessen, yogapaviljoen en fitnessruimte.

ACCOMMODATIE
De 75 villa’s zijn schitterend geïntegreerd in de tropische vegetatie. Lokale 

architecten ontwierpen de villa’s met natuurlijke materialen. De inrichting is 

modern en aangenaam, een combinatie van kleuren en modern meubilair. De 

villa’s zijn voorzien van een yogamat, telefoon, strijkfaciliteiten, flatscreen-tv, 

plafondventilator, cd/dvd-speler, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten, iPod-

dockingstation, wijncooler en airconditioning. Badkamer met buitendouche. 

Zonneterras met dagbed. Kamerbezetting max. 3 pers. Gasten vanaf 8 jr welkom.

Deluxe Villa (ca. 89 m²): recentelijk gerenoveerde individuele rietgedekte villa. 

Voorzien van kingsizebed, zithoek, open-air badkamer met separate douche en 

toegang tot het strand.

Baros Villa (ca. 103 m²): met groot houten terras, aan het strand nabij de lagune.

Water Villa (ca. 92 m²): over-water villa met hemelbed en direct toegang tot zee.

Pool Villa (ca. 134 m²): luxe villa aan het strand met groot terras en zwembad.

Premium Pool Villa (ca. 160 m²): aan het strand met hemelbed, grote houten 

veranda, dagbed, zwembad en plungepool. Deze villa biedt veel privacy.

Water Pool Villa (ca. 126 m²): schitterende over-water villa met veel privacy. 

Slaapkamer en Bose-surroundsysteem. Hardhouten terras, dagbed, ligbedden, 

grote plungepool en direct toegang tot de lagune. 24-uurs villahost.

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en speedboottransfer van en naar Baros.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Villa 3559 4129 3840 3009 3350

Baros Villa 4066 4861 4606 3709 3973

Extra: 1x sunset cruise met champagne en canapés per villa per verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18, 

11/01/19 t/m 30/04/19 en van 01/10/19 t/m 31/10/19. 1x Ontbijt op het ‘Piano Deck’ per villa per 

verblijf van 01/05/19 t/m 30/09/19.

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 01/12/18 t/m 22/12/18; 7=6 bij verblijf van 01/04/19 

t/m 18/04/19 en 14=12 bij verblijf van 01/05/19 t/m 30/09/19.  

Honeymoon: fles mousserende wijn en chocolade bij aankomst, ‘honeymoon’-foto en 1x candlelight 

diner tijdens verblijf in een Deluxe Villa, Baros Villa en Water Villa. Tevens $100,- credit per couple per 

verblijf in het Spacenter bij verblijf in Pool Villa, Premium Pool Villa en een Water Pool Villa.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien 60 dagen voor aankomst ge-

boekt. 5% bij verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18 en van 11/01/19 t/m 30/04/19 indien 90 dagen 

voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension en half- 

pension deluxe (o.b.v. dine around): vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reis-         

informatie zie achterin deze brochure.

2.404 reviews

 

   Beach Pool Villa

https://www.silverjet.nl/nl/malediven/baros-maldives
https://www.silverjet.nl/nl/malediven/baros-maldives
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Kanuhura |  Lhaviyani Atol | MALEDIVEN

KANUHURA MALDIVES
ACTIVE | CULINAIR | WELLNESS

       DELUXE

 

   Beach Pool Villa   

Dit exclusieve resort biedt ontspanning in een luxe omgeving. De tropische 

vegetatie en de paradijselijke stranden bieden ultieme privacy. Het ongerepte 

privé-eiland Jehunuhura ligt op slechts een paar minuten per boot. Met 

zijn ontspannen sfeer en fantastische kinderclub is Kanuhura niet alleen 

geschikt voor gezinnen maar ook voor honeymooners. Op ca. 40 minuten per 

watervliegtuig van Malé.

FACILITEITEN
Lounge, boetiek, een juwelier en een bibliotheek. De in totaal 7 restaurants 

en 3 bars serveren uitstekende gerechten. Het hoofdrestaurant A Mano met 

verschillende cooking-stations, voor ontbijt, lunch en diner. Het romantische 

Bottega serveert het beste uit de Italiaanse keuken. Fogo aan het strand voor 

Braziliaanse specialiteiten. De Dhoni-bar voor champagne met kaviaar of oes-

ters bij zonsondergang. Het grillrestaurant Drift ligt op Jehunuhura. Dagas voor 

lokale specialiteiten en de Cowry Club lounge aan het zwembad voor cocktails 

en jazzmuziek in de avond. De fraaie Kokaa Spa nodigt uit om te ontspan nen 

in een mooie omgeving. De focus ligt op ayurvedische behandelingen. Sauna, 

stoom bad en jacuzzi. Voorts fitnessruimte, aerobics, yoga, 2 tennisbanen, 

squash, beachvolleybal, tafeltennis, biljart, darts, windsurfen en kajakken 

(inclusief). Waterskiën, wakeboarden, catamaranzeilen, duiken en diepzee-

vissen tegen betaling. Sun Kids (4 -11 jaar), deze exclusieve kidsclub met veel 

activiteiten: van excursies naar het verlaten eiland Jehunuhura tot een boeiend 

piratenavontuur en mini-Olympische Spelen. Tevens Teens Club (12 -17 jaar) 

met uitgebreid programma en entertainment.

ACCOMMODATIE
De 110 luxe villa’s en suites zijn bijzonder elegant ingericht met design 

meubilair en natuurlijke materialen. Voorzien van airconditioning, flatcreen-tv, 

plafondventilator, minibar en kluisje. Gedeeltelijk open-air badkamer met 

signature bad en binnen- of buitendouche. Terras en uitzicht op zee. Bij elke 

villa staat een fiets ter beschikking. Bezetting max. 2 volw. + 2 kind.

Beach Bungalow (ca. 75 m²): met terras en direct gelegen aan het strand.

Beach Villa (ca. 90 m²): gelegen aan de zonsopkomstkant van het eiland. Ruime 

slaapkamer met kingsizebed en groot terras. Ook met Plungepool boekbaar.

Water Villa (ca. 140 m²): over-water Villa voorzien van een groot zonnedek met 

ligbedden, parasols, twee hangmatten en een trap naar de lagune. Slaapkamer 

met kingsizebed en fraaie badkamer met aparte douche. 

Water Pool Villa (ca. 165 m²): over-water villa met riant terras met ligbedden, 

plungepool, hangmat en direct toegang tot de lagune. Aparte woon- en 

slaapkamer met kingsizebed en badkamer met binnen- en buitendouche. 

Retreat Beach Pool Villa (ca. 290 m²): ruim ingerichte villa, half ommuurt 

voor veel privacy. Woon- en slaapkamer, inloopkast. Privétuin, riant terras met 

ligbedden, parasols, privézwembad en direct toegang tot het strand.

Grand Beach Villa (ca. 270 m², max. 4 volw. + 2 kind.): schitterende villa met 2 

slaapkamers waarvan een met een kingsizebed en een met 2 twinbedden. Direct 

toegang tot het strand en de lagune. Ook met plungepool boekbaar.

Raadpleeg onze website voor de overige villa’s.

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig van en naar Kanuhura

Kamertype nov feb apr jul okt

Beach Bungalow 3013  4512 3292 2854 3292

Beach Villa 3232  4763 3535 3105 3535

Extra: gratis sunset cruise, 1x gratis lunch in Jehunuhura (excl. drankjes) en kinderen (t/m 11 jaar) 

gratis op de kamer bij de ouders bij min 5 nachten verblijf in een 2- of 3 slaapkamer villa. Bij min. 7 

nachten verblijf tevens gratis transfers voor kinderen t/m 11 jaar.

Honeymoon: 10% korting,  fles champgane bij aankomst, welkomstattentie en 60 minuten massage 

voor de bruid per verblijf bij min verblijf van 4 nachten.

Long Stay: 25% bij verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18 en van 06/01/19 t/m 22/12/19 en 30% bij 

min. 7 nachten verblijf.

Mealupgrade: gratis upgrade naar halfpension bij verblijf van 28/04/19 t/m 28/09/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en volpension: vraag 

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

264 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/malediven/kanuhura-resort
https://www.silverjet.nl/nl/malediven/kanuhura-resort


150 - SILVERJET VAKANTIES

MALEDIVEN | Zuid-Ari Atoll | Dhidhoofinolhu

LUX*SOUTH ARI ATOLL
ACTIVE | HIDEAWAY | WELLNESS

       

Temptation Pool Water Villa 

Het moderne LUX*South Ari Atoll is een perfecte mix van witte zandstranden, 

helderblauw water en tropisch vegetatie. Het resort beschikt over een eigen 

Marine Biology Centre dat volledig gewijd is aan het onderzoek en behoud 

van de walvishaai. Naast duiken en snorkelen kunt u kiezen uit vele andere 

activiteiten zoals kajakken, windsurfen en eilandhoppen. ‘s Avonds heeft u de 

keuze uit maar liefst acht restaurants die de meest uiteenlopende gerechten 

serveren. U zult zich hier geen moment vervelen! 

FACILITEITEN
Twee infinitypools met poolbar. Eigen koffiebranderij, het Marine Biology Centre 

en het verhuur van (onderwater) camera’s en fotografiecursussen. De kidsclub 

Play (3-12 jaar) en Teens Club: Studio 17 (12-17 jaar). Voorts een discotheek en 

openluchtbioscoop op het strand. Excursie per catamaran met picknick op een 

verlaten eiland, windsurf, waterski, jetski en befaamd duikcenter (5*duikschool 

van Euro Divers), catamaranzeilen, kitesurfen, waterskiën en bootexcursie naar 

het spotten van de walvishaai (tegen betaling). Voorts snorkelset, excursies naar 

het koraalrif, waterfietsen, kajakken, beachvolleybal, tafeltennis, badminton, 

2 (verlichte) tennisbanen, biljart en tafelvoetbal (inclusief). Een bijzonder 

activiteitenprogramma ‘LUX* IT UP’. Fitnessruimte en de schitterende LUX*Me 

Spa (1.550 m²) met een ruim aanbod aan schoonheidshandelingen. Het hotel 

beschikt over een aantal uitstekende restaurants: Senses serveert oosterse 

gerechten. MIXE voor internationale keuken, Umami voor Japanse ge rechten, 

East Market gespecialiseerd in de Aziatische keuken. In de avond livemuziek. 

LUX* biedt het unieke ‘Island Light’ concepT: een bijzonder all-inclusive concept, 

met ‘dine around’ in 8 restaurants en een ruime keuze uit diverse dranken.

 

ACCOMMODATIE
De 193 kamers en over-water villa’s zijn in moderne stijl in heldere witte 

kleuren en veel extra’s. Badkamer met aparte douche, cd/dvd-speler, inloopkast, 

plafondventilator, flatscreen-tv, telefoon, ‘home theatre-system’ met iPod-

dockingstation, kluisje, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Open badkamer 

met signature bad en separate douche. Hardhouten terras met zithoek.

Beach Pavilion (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): aan zee gelegen met direct  

toegang tot het strand. Combinatie met 2 villa’s mogelijk.

Beach Villa  (ca. 95 m², max. 2 volw. + 2 kind.): vrijstaande villa aan het strand 

met een mooi ingericht terras en riante badkamer. 

Beach Pool Villa (ca. 116 m², max. 2 volw. + 1 kind): slaapkamer met kingsizebed, 

terras met plungepool en direct toegang tot het strand.

Family Lagoon Pavilion (ca. 130 m², max. 4 volw. + 2 kind.): aan het strand 

met 2 slaapkamers waarvan een met kingsizebed en een met 2 twinbedden, 2 

badkamers. Aparte ingang. Groot terras en zithoek.

Water Villa (ca. 98 m², max. 2 volw. + 1 kind): over-water villa. Slaapkamer 

met kingsizebed en slaapbank. Riante badkamer met groot ligbad en separate 

douche. Terras met ligbedden en dagbed. Direct toegang tot zee. 

Romantic Pool Water Villa (ca. 110 m², max. 2 pers.): over-water villa met 

zwembad. Badkamer met 2 regendouches. Groot terras met dagbedden, 

buitendouche en een schommelstoel voor twee.

Temptation Pool Water Villa (ca. ca. 220 m², max. 2 per.): zeer moderne over-

water villa met schitterend uitzicht. Woonkamer met kamerhoge ramen en 

slaapkamer met designed bed in ronde vorm. Badkamer met jacuzzibad. Riant 

houten terras met eetgedeelte en een 14 meter infinity pool.

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig van en naar South Ari Atoll.

Kamertype nov feb apr jul okt

Beach Pavilion 3077 3809 3470 2978 3247

Beach Villa 3710 4442 4133 3681 3950

Honeymoon en Jubileum: 60% korting 2e persoon tijdens verblijf. Vers fruit en fles mousserende 

wijn bij aankomst in de kamer en 1 gratis massage van 30 minuten voor 2 personen tijdens verblijf.

Kamerkorting: 20% bij verblijf van min. 4 nachten, 25% bij verblijf van min. 7 nachten, 30% bij verblijf 

van min. 11 nachten en 35% bij verblijf van min. 21 nachten.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor halfpension, volpension en 

all-inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

3.525 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/malediven/luxsouth-ari-atoll
https://www.silverjet.nl/nl/malediven/luxsouth-ari-atoll


151 - SILVERJET VAKANTIES

Niyama | Dhaalu Atoll | MALEDIVEN

NIYAMA PRIVATE ISLANDS
CULINAIR | DESIGN | FAMILY  

       

Beach Pool Studio Water Pavilion

Het paradijselijke resort Niyama ligt op het ongerepte Dhaalu Atoll aan 

poederwitte zandstranden en een turkooizen lagune. Behalve het excellente 

aanbod aan restaurants beschikt het resort over de eerste onderwaternachtclub 

ter wereld. Niyama is gesitueerd op 2 eilanden en met een loopbrug verbonden. 

Het perfecte resort voor fine dining en een luxueuze strandvakantie. Op 40 

minuten per watervliegtuig van Malé. Een excellent resort met veel faciliteiten.

FACILITEITEN
Zwembad en poolbar. Op 500 m uit de kust en op 6 m diepte ligt de ‘s werelds 

eerste onderwaterbar/restaurant, Subsix. De ramen geven veel lichtinval en 

bieden uitzicht op het marineleven. Het ernaast gelegen over-water restaurant 

en loungebar Edge serveert verse visgerechten en een breed aanbod aan 

uitstekende wijnen. Restaurant Tribal met live cookingstations. Het aan het 

strand gelegen Epicure voor internationale gerechten en aangrenzende glazen 

wijnkelder. Dune Café aan het zwembad en het unieke afhaalrestaurant Deli met 

heerlijke delicatessen. Het dakterras Fahrenheit voor creatieve cock tails, live-

optredens van DJ’s en een schitterend uitzicht bij zonsondergang. Het trendy 

restaurant BLU bevindt zich aan het strand. Natuurlijk is het ook mogelijk om in 

uw villa te dineren. Verder boetieks, bibliotheek, PADI-duikcenter. Schitterende 

kidsclub Explore (3-12 jaar). Meerdere keren per week entertainment en disco. 

Beachvolleybal, kajakken en snorkelen. De fraaie LIME Spa biedt een scala aan 

schoonheidsbehandelingen. Tevens filmavonden onder de sterren op het strand. 

Dagelijks snorkelexcursie naar het rif (tegen betaling).

ACCOMMODATIE
De 134 studio’s en pavilions zijn in modern design ingericht en met speciaal 

voor het resort ontworpen meubilair. Voorzien van BOSE geluids-systeem, 

flatscreen-tv, Nespresso-apparaat, koelkast met ijsjes. iPod-dockingstation, 

popcornmachine en airconditioning. Zeer fraaie badkamer met signature bad en 

regendouche. Kamerbezetting max. 2 volwassenen + 2 kinderen.

Beach Villa (ca. 135 m²): aan het strand. Halfopen badkamer met signature bad 

en buitendouche. Groot zonnedek met ligstoelen. Ook met zwembad boekbaar.

Family Beach Pool Villa (ca. 255 m², max. 3 volw. + 2 kind.): riant ingericht met 

mooie ligging aan het strand. Aparte woon- en slaapkamer. Groot zonnedek met 

dagbedden en (verlicht) zwembad. Direct toegang tot het strand.

Beach Pool Pavilion (ca. 400 m², max. 3 volw. + 1 kind): woon- en slaapkamer, 

groot terras met dagbedden, eettafel, zwembad en direct toegang tot het strand. 

Veel privacy en butlerservice. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

Family Beach Pool Pavilion ca. 770 m², max. 6 volw. + 2 kind.): luxueus ingericht 

met direct toegang tot het strand. Woonkamer met dinertafel en cocktailbar, 2 

slaap- en badkamers. Zonnedek met dagbedden, 2 zwembaden en jacuzzibad. 

Water Pool Villa (ca. 175 m², max. 2 volw. + 1 kind): over-water villa met 

slaapkamer, zithoek en groot zonneterras met ligstoelen en zwembad. 

Deluxe Water Pool Villa (ca. 190 m²): ruimer met zwembad en jacuzzi.

Water Pavilion (ca. 340 m², max. 3 volw. + 1 kind): schitterende over-water 

villa met riante woonkamer, cocktailbar en slaapkamer. Groot zonneterras met 

zwembad en jacuzzi. Direct toegang tot zee. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig van en naar Niyama.

Kamertype nov feb apr jul okt

Beach Villa 4037 5149 5149 3819 4212

Beach Pool Villa 4617 6028 6028 4344 4850

Gratis Kinderen: max. 2 kinderen  (t/m 11 jaar) verblijven gratis op de kamer bij de ouders en ont-

vangen gratis maaltijden wanneer ouders half- of volpension boeken.

Honeymoon: fruit, bruidstaart, 60 minuten couple-massage bij  min. 4 nachten verblijf.

Kamerkorting: 40% bij min 7 nachten verblijf van 08/05/19 t/m 31/07/19 en van 01/09/19 t/m 

30/09/19 en 35% bij min 3 nachten verblijf. 35% bij min 7 nachten verblijf van 09/01/19 t/m 07/05/19, 

van 01/08/19 t/m 31/08/19 en van 01/10/19 t/m 22/12/19 en 30% bij min 3 nachten verblijf.

Meal Upgrade: gratis upgrade naar halfpension bij verblijf van 09/01/19 t/m 07/05/19 indien ge-

boekt voor 31/10/18 en bij verblijf van 08/05/19 t/m 22/12/19 indien geboekt voor 31/03/19.

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

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

1.237 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/malediven/niyama-private-islands
https://www.silverjet.nl/nl/malediven/niyama-private-islands


152 - SILVERJET VAKANTIES

MALEDIVEN | Milaidhoo Island | Baa Atoll

MILAIDHOO ISLAND
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

      

 

 Beach Residence  Beach Residence

Dit tropische eiland, omgeven door poederwit zand, ligt in het hart van de 

UNESCO World Biosphere Reserve in de Baa Atol. Het kleurrijke koraalrif biedt 

fantastische omstandigheden om te snorkelen en te duiken. Dit juweeltje is  

uitermate geschikt voor koppels en honeymooners. Milaidhoo biedt haar gasten 

een ontspannen sfeer in een typisch Maldivische stijl in combinatie met zeer 

fraaie villa’s en een hoge mate van service en privacy. Het eiland ligt op ca. 35 

minuten per watervliegtuig van het hoofdeiland Malé.  

FACILITEITEN
Het Signature restaurant is ingericht als een lokale vissersboot. U dineert op 

een heuse Dhoni waarvan het dek is ingericht als een restaurant. De chef-koks 

bereiden een menu van lokaal geïnspireerde gerechten. De Ba’theli Lounge 

voor cocktails. Het restaurant The Grill biedt lokale specialiteiten van de 

grill en teppanyaki. Hier kunt u  heerlijke vers gevangen vis en zeevruchten 

proeven. Dineren op het strand is tevens mogelijk of een avond bij de chef-

kok’s ‘teppanyaki’ tafel waar in overleg een maaltijd voorbereid wordt. Tevens 

is het mogelijk te dineren (inclusief wijnproeverij) in de wijnkelder. In het 

restaurant Ocean worden gerechten uit de internationale keuken geserveerd. 

Voorts fitnessruimte, bibliotheek, snorkelen, windsurfen, kajakken, water- 

fietsen, kajakken, catamaranzeilen en paddling (inclusief). In de schitterende  

over-water Spa een breed aanbod aan signature behandelingen en massages. 

Dagelijks yoga- en meditatielessen.

ACCOMMODATIE
De 50 elegante rieten dakvilla’s zijn schitterend ingericht met kunstvoor- 

werpen en designmeubilair speciaal ontworpen voor Milaidhoo. Veel lichtinval 

door de kamerhoge ramen. Voorzien van airconditioning, plafondventilator, 

koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, wijnkoeler, flatscreen-tv en Nespresso- 

apparaat. Uitermate fraaie badkamer met signature bad, separate regendouche 

en luxe toiletartikelen van Acqua Di Parma. Riant zonnedek met privézwembad, 

zithoek en schommelstoel. Verder 24-uurs eilandhost, champagne bij aankomst, 

fles champagne in de villa, welkomstcadeau, dagelijks water en vers fruit. 

Gasten vanaf 10 jaar welkom.

Water Pool Villa (ca. 245 m², max. 3 pers.): over-water villa gebouwd op palen in 

zee. Slaapkamer met kingsizebed en schitterend uitzicht over de oceaan. Grote 

badkamer met bad en tropische regendouche met een glazen vloer. 

Beach Pool Villa (ca. 290 m², max. 3 pers.): deze villa’s met rieten daken liggen 

direct aan het witte zandstrand tussen tropische palmbomen en de tuin (ca. 

66 m²). Riant zonnedek met privézwembad (ca. 36 m²), zithoek, dagbed en 

schommelstoel. Riante badkamer en buitendouche. Riant terras van ca. 95 m². 

Beach Residence (ca. 380 m², max. 2 pers.): aparte woon- en eetkamer. De 

comfortabele woonkamer heeft een aangrenzende kitchenette. Half overdekt 

terras met zwembad (ca. 60 m²). Opzet van een bioscoopscherm op het terras 

en een privé-excursie van een halve dag naar keuze tijdens het verblijf.

Ocean Residence (ca. 310 m², max. 3 pers.): deze schitterende over-water villa 

is voorzien van een ruime slaapkamer en een infinity pool.

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

naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en watervliegtuig naar Milaidhoo v.v.

Kamertype nov feb apr jul okt

Water Pool Villa 6446 6262 6262 5509 5489

Beach Pool Villa 7119 6934 6934 6086 6066

Gratis nachten: 5=4, 7=6 en 10=8 bij verblijf van 01/04/19 t/m 19/04/19 en van 01/05/19 t/m 

31/10/19.

Honeymoon: bruidstaart, badceremonie, 1 x  spabehandeling en 1 x candlelight diner voor 2 pers. 

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 11/01/19 t/m 30/04/19 en van 01/11/19 t/m 22/12/19 in-

dien 90 dagen voor aankomst geboekt en 15% bij verblijf van 01/5/19 t/m 31/10/19 indien 60 da-

gen voor aankomst geboekt; geldig voor Water Pool Villa en Beach Pool Villa.  15% bij verblijf van 

11/01/19 t/m 30/04/19 en van 01/11/19 t/m 22/12/19 indien 90 dagen voor aankomst geboekt 

en 15% bij verblijf van 01/5/19 t/m 31/10/19 indien 60 dagen voor aankomst geboekt; geldig voor 

Beach Residence en Ocean Residence.

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

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

245 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/malediven/milaidhoo-island
https://www.silverjet.nl/nl/malediven/milaidhoo-island


153 - SILVERJET VAKANTIES

Olhuveli Island | Laamu Atoll | MALEDIVEN

SIX SENSES LAAMU
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

     

Beach Villa 

  Water Villa  

Dit bijzonder stijlvolle resort is in harmonie met de natuur gebouwd en ligt in 

het zuiden van de Laamu Atol. De service is uitermate zorgvuldig en discreet. De 

cuisine en de wijn zijn er zonder meer voortreffelijk. Six Senses staat wereldwijd 

bekend om haar unieke concepT: ecologisch verantwoord en persoonlijk. De rust 

van deze exclusieve zilte oase wordt alleen verstoord door de wind, de branding 

en de af en toe langskomende boten. Op ca 60 min. per lokale vlucht van Malé. 

FACILITEITEN
Six Senses Laamu biedt een scala aan restaurants, met wereldse gerechten, 

een zwembad met een verzonken bar, een ijsjessalon (inclusief) en een 

kenmerkende Chill-bar. Vele activiteiten en excursies zowel over-water als 

onderwater. Lounge, bibliotheek, openluchtbioscoop op het strand, boetieks en 

kidsclub geopend van 9:00-18:00 uur. Het restaurant LEAF biedt een fusion van 

lokale gerechten van de grill met groenten en kruiden uit eigen tuin. Gasten 

eten niet alleen uitstekend maar ook gezond. Zen biedt Japanse specialiteiten. 

De innovatieve keuken van het over-water restaurant Longitude serveert 

internationale gerechten. In het 6 meter hoog gelegen Altitude kunt u genieten 

van de beste wijnen en kazen. Verder Ice & Chocolate Studio, Sip Sip Bar en 

Chill Lounge & Bar. Op verzoek wijnproeverijen in de wijnkelder. Naar wens 

kunt u ook dineren op het strand of op een eiland voor de kust. De fraaie Six 

Senses Spa biedt oriëntaalse massages en holistische behandelingen. Niet-

gemotoriseerde watersporten zoals windsurfen, kajakken, kanoën, zeilen 

(catamaran, laser), snorkelen, snorkeluitrusting zijn inclusief. Waterskiën, 

parasailing, diepzeevissen en zeillessen (tegen betaling). Het resort beschikt 

over een schitterend huisrif. PADI-duikschool met first class duikplaatsen.

ACCOMMODATIE
De 97 luxe villa’s zijn in harmonie met de natuur gebouwd. Aan de buitenkant 

steken hun grijs verweerde onbewerkte planken prachtig af tegen de intens 

blauwe zee, de parelwitte zandstranden en groene palmbomen. Het interieur 

is minimalistisch, stijlvol en voorzien van subtiele luxe: flatscreen-tv, Bose 

geluidsinstallatie, schrijftafel, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, plafondven-

tilator en kingsizebed of 2 twinbedden. Open badkamer en aparte regen douche. 

Dakterras met ligbedden, eettafel, zithoek en schitterend uitzicht. Riant 

zonneterras met ligbedden. Kamerbezetting 2 volwassenen + 2 kinderen.

Lagoon Water Villa (ca. 108 m²): over-water villa met groot terras, dagbed en 

direct toegang tot de lagune. Ook boekbaar met uitzicht op de oceaan.

Lagoon Beach Villa (220 m²): direct gelegen aan het strand. Privétuin en groot 

terras met dagbedden. Uitzicht op de lagune. Tevens boekbaar met uitzicht op 

de oceaan. 

Laamu Water Villa (ca. 108 m²): gelegen aan het einde van de steiger met een 

panoramisch uitzicht en veel privacy. Bij aankomst Prosecco en welkomst-

attentie. Tevens ontbijt mogelijk in de villa. Ook boekbaar met zwembad. 

Family Villa (ca. 253 m²): direct aan het strand. Terras met zwembad. Voorzien 

van 2 slaap- en badkamers waarvan 1 kleinere slaapkamer speciaal ingericht 

voor kinderen.

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

en naar Malé, luchthavenbelasting, Executive Lounge en lokale vlucht ter plaatse van en naar Laamu 

Island.

Kamertype nov feb apr jul okt

Lagoon Water Villa 4174 4993 4326 4326 4485

Lagoon Beach Villa 4369 5139 4429 4429 4631

Gratis nachten: 7=6 en 14=12 bij verblijf van 06/01/19 t/m 05/04/19 en van 21/04/19 t/m 21/12/19.

Honeymoon: honeymooncake en bloemenbed op de kamer. 1 x couple’ massage van 60 minuten bij 

verblijf van min. 4 nachten.

Meal Upgrade: gratis upgrade naar halfpension bij min. 7 nt verblijf van 21/04/19 t/m 30/09/19.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 22/12/18 t/m 29/12/18 en van 02/01/19 t/m 05/01/19 in-

dien geboekt voor 30/06/18; 10% bij verblijf van 06/01/19  t/m 05/04/19 indien 60 dagen voor aan-

komst geboekt; 10% bij verblijf van 21/04/19 t/m 30/09/19 indien 45 dagen voor aankomst geboekt 

en 10% bij verblijf van 01/10/19 t/m 21/12/19 indien  60 dagen voor aankomst geboekt.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.497 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/malediven/six-senses-laamu
https://www.silverjet.nl/nl/malediven/six-senses-laamu
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ABC-EILANDEN

 

ARUBA
Aruba is sinds 1986 een apart land binnen het 

Koninkrijk der Nederlanden. Desondanks zijn 

de banden met Nederland nog steeds voelbaar. 

Vakantiegangers zullen zich hier snel op hun 

gemak en als het ware thuis voelen. Tel daarbij 

op de heerlijke gemiddelde jaartemperatuur 

van ca. 29 graden, de hagelwitte stranden, het 

azuurblauwe water van de Caribische Zee met een 

rijke onderwaterwereld en de luxe hotels en het 

vakantieplaatje van Aruba is compleet. Oranjestad, 

de hoofdstad van Aruba, is een leven dige, gezellige 

plaats met vele winkel mogelijk heden, casino’s, 

goede restaurants en bars. In en om Oranjestad vindt 

u musea en fraaie oude koopmanshuizen daterend 

uit 1870. In deze omgeving selecteerden wij het 

uitstekende resort Renaissance Aruba, dat over een 

eigen eiland beschikt. Het bekendste strandgebied 

van Aruba is Palm Beach, aan de westkant van 

het eiland. Hier treft u tal van voorzieningen, 

restaurants en terrasjes. Een boulevard verbindt de 

meeste resorts met elkaar. Aan dit strand bieden 

wij u het het schitterende Hyatt Regency Aruba, 

het aantrekkelijke Hilton Aruba en het tophotel The 

Ritz-Carlton Aruba. Voor velen is Eagle Beach het 

mooiste strand van Aruba. Laat hier uw oog vallen 

op het romantische Bucuti & Tara Beach Resort, 

exclusief voor koppels. Verder noordelijker ligt het 

Tierra del Sol & Country Club. HIer selecteerden wij 

een aantal suites en villa’s met privézwembad.

BONAIRE
Een tropische idylle! Bonaire is dunbevolkt en geniet 

vooral bekendheid om de natuur en aangename 

stranden. Het eiland heeft wereldwijd een reputatie 

opge bouwd als een paradijs voor snorkelaars en 

duikers met prachtige koraalriffen die tot de mooiste 

ter wereld worden gerekend. Daarnaast biedt het 

Nationale Park Slagbaai 2200 ha aan natuur schoon: 

prachtige baaien, azuurblauwe zee, grote vlaktes 

met bloeiende cactussen. Karakteristiek zijn ook 

de Caribische flamingo en de divi-divi boom. In de 

hoofdstad Kralendijk zijn historische gebouwen 

en gezellige terrasjes. Vlakbij de hoofdstad selec-

teerden wij voor u de intieme en romantische 

Harbour Village Beach Club.

Aruba, Bonaire en Curaçao, gezamenlijk de ABC-eilanden. Heerlijke, zonzekere bestemmingen met gezellige 

hoofdsteden met tal van restaurants, bars en terrasjes te midden van oer-Hollandse koloniale gevels die veelal in zonnige Caribische kleuren 

zijn opgetrokken.

CURAÇAO
De grootste Nederlandse koloniale erfenis is 

te vinden op Curaçao. De zonnig gekleurde 

koopmanshuizen in Willemstad met hun trap- en 

flessengevels zijn een bezoek meer dan waard. Het 

water, de grote brug en de gezellige markt maken 

dit fraais tot de Caribische versie van Holland. 

Curaçao biedt naast de onderwaterwereld en mooie 

stranden een fraai heuvellandschap met baaien. 

Het heerlijke klimaat, ongeacht het jaargetijde, 

maakt iedere vakantie in één van de luxe hotels 

op Curaçao tot een succes.Het toerisme is dan ook 

een belangrijke bron van inkomsten. De trots is 

vooral de hoofdstad Willemstad met zijn prachtige 

koopmanshuizen langs de handelskade. Over de 

pontjesbrug ligt de historische wijk Otrobanda met 

fraaie pakhuizen. Op iets meer dan een kilometer 

van het centrum van Willemstad vindt u aan een 

mooi zandstrand het historische Avila Beach Hotel. 

Daarnaast kunt u op Curaçao uw oog laten vallen 

op het sfeervolle Hotel Baoase, het gezellige 

en sportieve Lion’s Dive Beach Resort vlakbij 

Sea Aquarium. Nieuw in ons programma zijn de 

exclusieve Royal Villa’s bij de Jan Thiel baai.

HOTELVOORZIENINGEN
Op de ABC-Eilanden kunnen uw kinderen gewoonlijk 

gratis gebruik maken van de kidsclub. In de 

meeste gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde 

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

tennissen in de avonduren bij verlichting). Gemo-

toriseerde 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.

De resorts op de ABC-eilanden 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. 

CARIBISCHE ZEE

ARUBA CURAÇAO
BONAIRE 

VENEZUELA

VENEZUELA

Harbour Village

Baoase

Renaissance

Avila

Lions Dive

Hyatt Regency
Hilton
Ritz-Carlton
Bucuti

Tierra del Sol

Villa Royale

Oranjestad

Willemstad
Kralendijk

ABC-eilanden Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Dagtemperatuur in °C 28 28 28 29 30 30 30 30 30 30 29 28

Watertemperatuur in °C 27 26 26 26 27 27 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 8 8

Dagen met enige neerslag 6 3 1 1 2 3 3 4 3 5 7 7
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ARUBA | Eagle Beach

BUCUTI & TARA BEACH RESORT
ADULTS ONLY | BOUTIQUE | WELLNESS

      DELUXE

Tara Suite

  

Het Bucuti & Tara Beach Resort is uniek in haar setting aan een van de 

mooiste stranden van het Caribische gebied. Het hotel is ook uitzonderlijk in 

de persoonlijke benadering en het weloverwogen concept. Exclusiviteit en rust 

worden gewaarborgd door de focus op gasten zonder kinderen. Bijzonder aan 

te raden zijn de elegante suites met een schitterend uitzicht over Eagle Beach. 

Oranjestad ligt op ca. 10 autominuten en de luchthaven op ca. 15 autominuten. 

Gasten vanaf 18 jaar welkom. Gezien de populariteit van het hotel en de vele 

stamgasten wordt tijdig boeken aanbevolen.

FACILITEITEN
Het hotel is kleinschalig opgezet en bestaat uit 3 gebouwen van 1-4 

verdiepingen. Voorzien van een souvenir- en levensmiddelenwinkeltje. Fraai 

zwembad omgeven door een houten zonnedek met ligbedden en parasols. 

Ligbedden en handdoekenservice aan het strand. Voorts fitnessruimte, 

2x per week openlucht-bioscoop aan het strand en nieuw Spacenter voor 

signature schoonheidsbehandelingen. Het trendy Elements aan het strand 

met aangrenzende bar en groot terras. Het restaurant biedt een onvergetelijke 

culinaire ervaring met verse ingrediënten en een adembenemend uitzicht over 

Eagle beach. Serveert de beste Europese en Caribische gerechten. Tevens 

vegetarisch en glutenvrij menu mogelijk. Een fantastische plek voor een cocktail 

bij zonsondergang. Senses is een bijzonder restaurant waar de chef persoonlijk 

het diner naar uw keuze bereidt. Ook is het mogelijk om romantisch te dineren 

op het strand. Wanneer u halfpension boekt heeft u de keuze uit Elements en 15 

verschillende restaurants op het eiland (op loopafstand of per korte taxirit). NB: 

betaling in het hotel is alleen mogelijk per creditcard.

ACCOMMODATIE
De 104 Kamers en Suites zijn recentelijk smaakvol gerenoveerd. Modern 

ingericht met kingsizebed of 2 queensizebedden, Voorzien van airconditioning, 

plafondventilator, flatscreen-tv, telefoon, koffie-/theezetfaciliteiten, minibar, 

kluisje, strijkfaciliteiten en iPod-dockingstation. Elke kamer ontvangt een iPad 

gedurende het verblijf. Badkamer met bad of douche. De Taravleugel heeft een 

eigen receptie, lounge en ontbijtrestaurant. 

Tweepersoonskamer (ca. 32 m², max. 3 volw): voorzien van een kingsizebed 

(max. 2 volwassenen) of 2 queensizebedden (max. 3 volwassenen). Badkamer 

met inloopdouche. Met balkon of terras en zijdelings uitzicht over de tuin.

Superior Kamer (ca. 40 m², max. 3 volw.): met balkon en uitzicht over de tuin. 

Deluxe Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw.): kingsizebed, zithoek en zeezicht.

Bungalow Suite (ca. 38 m², max. 2 volw.): gelegen in de tuin met terras. 

kingsizebed, kitchenette met eettafel, magnetron. Ook boekbaar nabij het strand. 

Junior Suite (ca. 52 m², max. 3 volw.): gelegen op de 2e en 3e verdieping. Woon- 

en slaapkamer met 2 queensizebedden, eettafel en kitchenette. Balkon zeezicht.

Tara Suite (ca. 53 m², max. 2 volw.): fraaie suite met woon- en slaapkamer met 

kingsizebed en gescheiden door een schuifdeur. Voorzien van zithoek met sofa, 

strijkfaciliteiten en kitchenette. Groot balkon of terras met frontaal zeezicht. 

Tara Penthouse Suite (ca. 106 m², max. 2 volw.): op de bovenste verdieping met 

woonkamer met eethoek en slaapkamer met kingsizebed. Volledig ingerichte 

keuken. Luxe badkamer met inloopdouche. Groot terras met dagbedden en 

fantastisch uitzicht over zee. Privécabana (rieten palapa) op het stand.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Tweepersoonskamer 1919 2388 1949 1949 1919

Superior Kamer 1996 2549 2054 2054 2024

Honeymoon: snacks en een fles champagne, chocolade en huwelijksgeschenk bij aankomst.

Welkomstattentie: glas champagne bij aankomst. 

Extra: luxe privétransfers of 3 dagen autohuur (excl. benzine en verzekering) bij verblijf in een  

Penthouse Suite.

Welkomstattentie: fles champagne, chocolade en kaas bij verblijf van min. 7 nt in een Tara Suite. 

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

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

5.128 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/aruba/bucuti-tara-beach-resort
https://www.silverjet.nl/nl/aruba/bucuti-tara-beach-resort
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Palm Beach | ARUBA

THE RITZ-CARLTON ARUBA
CULINAIR | DESIGN | WELLNESS

       DELUXE

 

Ocean Front Kamer 

Dit elegante hotel ligt op een schitterende locatie aan het schitterende witte 

zandstrand van Palm Beach. Het hotel behoort tot de vermaarde Ritz-Carlton 

groep. De fraaie Spa, excellente cuisine, fraaie kamers, uitstekende restaurants 

en de vele faciliteiten dragen bij aan een onvergetelijke vakantie-ervaring. Een 

compleet hotel voor het hele gezin. De luchthaven ligt op ca. 20 autominuten.

FACILITEITEN
Imposante lobby met boektieks, juwelier en casino. Het hotel beschikt over 

een groot free-form zwembad met kindergedeelte en een zwembad alleen 

voor volwassenen. Poolbar voor lunch. Ligstoelen en parasols aan het strand 

en de zwembaden.Vier uitstekende restaurants: Madero voor Argentijnse 

grillgerechten. Solanio voor ontbijt. Casa Nonna met groot terras voor Itali aanse 

gerechten gecombineerd met cocktails of zelfgemaakte limoncello. BLT Steak 

House ingericht als een klassieke bistro serveert steaks, verse zeevruchten en 

wekelijkse specialiteiten. Aangrenzende bar en lounge voor cocktails, ambach-

telijke bier en uitgebreide wijnkaart. De Divi Bar, een eigentijdse lobbybar voor 

snacks en cocktails en sushi in de avond. Ritual Coffee Culture biedt diverse 

soorten koffie, een ambachtelijke bakkerij en zelfgemaakt ijs. Dineren op het 

strand is tevens mogelijk. In de fraaie Ritz-Carlton Spa kunt u kiezen uit tal van 

schoonheids behandelingen en ontspannende massages. Voorts sauna, jacuzzi, 

stoom bad en ontspanningsruimte (inclusief). Een state-of-the-art fitnesscenter 

biedt een scala aan fitnesslessen en yoga. De Ritz Kids Club met een uitgebreid 

programma speciaal ontworpen voor kinderen van 4-12 jaar (2 uur per verblijf 

inclusief). Niet-gemotoriseerde watersporten als snorkelen, paddle-boarding en 

kajakken zijn inclusief. Windsurfschool en kitsurfen naast het hotel.

ACCOMMODATIE
De 320 ruime kamers en suites zijn modern en zeer elegant ingericht. 

Voorzien van airconditioning, flatscreen-tv, strijkfaciliteiten, iPod-docking 

station, kluisje, schrijftafel en Nespresso-apparaat. Fraaie badkamer met bad 

en separate regendouche. Groot balkon of terras. De kamers zijn voorzien van 

een kingsizebed (maximaal 2 personen) of 2 queensizebedden (maximaal 4 

personen). Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Limited View Kamer (ca. 52 m²): 1-6e verdieping en resortzicht.

Ocean View Kamer (ca. 52 m², max. 2 pers.): zwembad- of zijdings zeezicht.

Coastal View Kamer (ca. 52 m²): ruim ingerichte kamer met gedeeltelijk zeezicht.

Ocean Front Kamer (ca. 52 m²): biedt frontaal uitzicht over zee.

Bovenstaande kamers (m.u.v. Limited View Kamer) zijn ook boekbaar inclusief de 

fraaie Club Lounge op de 7e verdieping: ontbijt, lunch, hors d’oeuvres, desserts 

en cocktails van 17:00-20:00 uur. Uitgebreide selectie van premium drankjes.

Junior Suite (ca. 71 m²): elegante suite met slaapkamer met kingsizebed en 

woonkamer met queensize slaapbank. Fraaie marmeren badkamer. Voorzien 

van groot balkon, eettafel, dagbedden en gedeeltelijk zeezicht. Deze suite kan 

gecombineerd worden met Coastal View Kamer.

Deluxe Suite (ca. 116 m², max. 4 pers.): op de 6e verdieping. Ruim ingericht 

met aparte woonkamer en eettafel. Slaapkamer met kingsizebed en queensize 

slaapbank. Fraaie badkamer en gastentoilet. Groot balkon en frontaal zeezicht.

Executive Suite (ca. 104 m², max. 4 pers.): elegante suite met slaapkamer 

met kingsizebed en woonkamer met sofabed. Fraaie marmeren badkamer, 

gastentoilet en inloopkast. Balkon met dinertafel, dagbedden en zeezicht. 

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Limited View Kamer 2820 3958 3958 2918 2893

Ocean View Kamer 2771 3652 3713 2854 2829

Er worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. Neem 

contact op met onze verkoopafdeling of bezoek onze website voor de meest actuele informatie om-

trent de specifieke details en voorwaarden van de van toepassing zijnde specials. 

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

2.425 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/aruba/the-ritz-carlton-aruba
https://www.silverjet.nl/nl/aruba/the-ritz-carlton-aruba
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ARUBA | Palm Beach

HILTON ARUBA CARIBBEAN RESORT
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Deluxe Kamer Zeezicht

Het Hilton Aruba Caribbean Resort verwelkomt haar gasten met een geheel 

nieuwe look. Dit tropische resort heeft een bevoorrechte ligging aan het mooiste 

strand van Aruba en ligt in het hart van een weelderige tuin van 15 ha met 

watervallen en exotische lagunen. Een zeer compleet resort met veel faciliteiten 

en ook erg geliefd bij families met kinderen. Oranjestad en de luchthaven liggen 

op ca. 15 autominuten. Op ca. 5 km ligt de golfbaan Tierra del Sol.

FACILITEITEN
In de fraaie tuin liggen 2 zwembaden met een poolbar en zonneterrassen. 

Ook de bijzonder mooie en uitstekend verzorgde Eforea Spa ligt in de tuin en 

biedt een ruime keuze aan schoonheidsbehandelingen, sauna en stoombad. 

Moderne fitnessruimte. De kidsclub is geopend van 09:00-17:00 uur (tegen 

betaling). Het resort beschikt over een aantal uitstekende restaurants: Gilligan’s 

is gelegen langs het strand. Voor verse vis en salades tijdens de lunch. Het 

Laguna restaurant naast de zoetwaterlagune is geopend in de ochtend voor een 

uitgebreid ontbijtbuffet. Smit & Dorlas in de lobby voor verse koffie en muffins. 

Mira Solo Bar voor tropische cocktails. Dagelijks happy hour en live muziek. 

Castaway bij het zwembad serveert drankjes en kleine snacks. Tevens happy 

hour. Sunset Grille, een steakhouse met een dagelijkse selectie van verse 

visgerechten en steaks. Zowel binnen als buiten op het terras. Voor diner.

ACCOMMODATIE
De 357 elegant ingerichte kamers en suites zijn verdeeld over drie gebouwen 

(Aruba, Bonaire en Curaçao Toren). Zij zijn voorzien van airconditioning, telefoon, 

flatscreen-tv, koffie-/theezetfaciliteiten, koelkastje en kluisje. Badkamer met 

bad/douche. Balkon of terras. Slaapkamer met kingsizebed (max. 2 personen) 

of 2 queensizebedden (max. 4 personen). De suites zijn voorzien van een 

kingsizebed. De kamerbezetting is op basis van de aanwezige bedden.

Gedeeltelijk Tuinzicht Kamer (ca. 35 m²): lager gelegen in de tuin.

Tuinzicht Kamer: in de Bonaire of  Curaçao Toren en balkon met tuinzicht.

Gedeeltelijk Zeezicht Kamer: hoger gelegen in de Bonaire of Curaçao Toren. 

Deluxe Kamer ZeezichT: gelijkwaardig maar met uitzicht over tuin en zee.

Gedeeltelijk Zeezicht Kamer Aruba Tower (ca. 44 m²): balkon met zeezicht.

Deluxe Kamer Zeezicht Aruba Tower: met frontaal zeezicht.

Palm Beach Club Aruba Kamer: op de 8e verdieping van de Aruba Toren en 

inclusief toegang tot de Palm Beach Club, een lounge met ontbijtrestaurant, 

hapjes, drankjes en een afternoon tea en in de avond cocktails en canapés. 

Inclusief een ‘palapa’ (ligbed met parasol) op het strand.

Bonaire Suite (ca. 60 m², max. 4 pers.): luxueuze suite. Woonkamer met sofabed 

en slaapkamer met kingsizebed. Mooi uitzicht over de tropische tuinen en het 

zwembad. Gelegen in de Bonaire Toren. Boekbaar met balkon of Frans balkon.

Curaçao Suite (ca. 65 m²): in de Curacao Toren. Aparte woon- en slaapkamer. 

Badkamer met jacuzzibad. Groot balkon met tuin-/zeezicht of met resortzicht. 

Aruba Tower Oceanfront Suite (ca. 95 m²): Slaapkamer met kingsizsebed 

en woonkamer met queensize-sofabed, zithoek. Badkamer met jacuzzibad 

en inloopdouche. Groot terras met ligbedden met tuin/zeezicht. Combinatie 

mogelijk met een Kamer Gedeeltelijk Zeezicht Aruba Toren.

Palm Beach Club Ocean Front Suite: schitterende suite inclusief de Club Lounge.

Penthouse Suite (ca. 240 m², max. 6 pers.): in de Aruba Toren op de bovenste 

verdieping met groot terras van 60 m² en een schitterend uitzicht. 3 slaap- en 

badkamers waarvan 1 met een eenpersoonsbed. Grote woonkamer.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Tuinzicht Kamer 1922 2723 2086 2086 1984

Gedeeltelijk Zeezicht Kamer 1999 2834 2165 2165 2056

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 02/01/19 t/m 05/01/19, van 20/01/19 t/m 04/04/19 en van 

12/04/19 t/m 19/12/19 indien geboekt voor 30/11/18. 15% bij verblijf van 05/04/19 t/m 11/04/19 

indien geboekt voor 30/11/18.

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

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

1.389 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/aruba/hilton-aruba-caribbean-resort
https://www.silverjet.nl/nl/aruba/hilton-aruba-caribbean-resort
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Palm Beach | ARUBA

HYATT REGENCY ARUBA RESORT
CULINAIR | FAMILY | WELLNESS

       DELUXE

 Ocean/Pool View Kamer

 

Het bijzonder luxueuze en exclusieve Hyatt Regency Aruba is ongetwijfeld een 

van de beste hotels van het eiland. Er heerst een zeer comfortabele sfeer. Voeg 

hierbij het uitgebreide aanbod aan faciliteiten en de hoogstaande service en het 

is niet verwonderlijk dat het hotel reeds diverse onderscheidingen in ontvangst 

heeft mogen nemen. Het ligt te midden van een weelderige tropische tuin met 

diverse watervalletjes en lagunes aan het parelwitte strand van Palm Beach, op 

ca. 15 minuten rijden van Oranjestad. 

FACILITEITEN
Sfeervolle ontvangsthal, lounge met bar en casino. Zwembad met 3 niveaus en 

een kinderbad, jacuzzi, glijbaan, waterval, swim-upbar, ligstoelen en parasols 

(ook aan het strand). Het is tevens mogelijk tegen betaling (een dag van te voren) 

een dagbed (‘palapa’) aan het strand te reserveren. De Camp Hyatt Kids Club 

biedt vele activiteiten (tegen betaling). De moderne ZoiA-Spa biedt een scala aan 

schoonheidsbehandelingen. Het resort heeft een aantal uitstekende restaurants 

zoals FootPrint aan het strand voor à la carte grillspecialiteiten. Ruinas del 

Mar Ruinas biedt eigentijdse gerechten zoals verse zeevruchten en steaks. Op 

zondag champagnebrunch. Mexicado heeft een aparte tequillabar. In Palms kunt 

u terecht voor Caribische gerechten en een uitgelezen wijnselectie.

ACCOMMODATIE
De 357 elegante kamers zijn onlangs gerenoveerd en voorzien houten vloeren, 

design meubilair, plafondventilator, airconditioning, flatscreen-tv, strijk- en 

koffiezetfaciliteiten en minibar. Kingsizebed of 2 queensizebedden Badkamer 

met bad/douche. Frans Balkon. Kamerbezetting op basis van de aanwezige 

bedden en maximaal 4 personen. 

Garden View Kamer (ca. 32 m²): kamer met tuinzicht en 2 queensizebedden.

Ocean/Island View Kamer: hoger gelegen met zijdelings uitzicht over zee. 

Ocean/Pool View Kamer: uitzicht over het zwembad en de zee.

Deluxe Kamer Ocean/Island View (ca. 46 m²): ruimer met zijdelings uitzicht.

Deluxe Kamer Ocean/Pool View: biedt uitzicht over zee.

Ocean View Premium Kamer: hoger gelegen met zeezicht en design meubilair.

Regency Club Kamer: hoger gelegen kamer met zeezicht. Inclusief toegang 

tot de de nieuwe Regency Club Lounge gelegen op een mooie locatie aan 

zee. Continentaal ontbijt, frisdrankjes en afternoon tea gedurende de dag en  

alcoholische drankjes en canapés in de avond.

Ocean Front Kamer (ca. 40 m², max. 2 pers.): biedt frontaal zeezicht.

Deluxe Kamer Balcony (ca. 55 m²): ingericht met fraai badkamer met douche. 

Gemeubileerd balkon met schitterend uitzicht over strand en zee.

Ocean Front Deluxe Kamer (ca. 61 m²): in open plan, woon-/slaapkamer met 

sofabed, kingsizebed. Badkamer met regendouche. Balkon en frontaal zeezicht.

Family Suite (ca. 85 m²): aparte woon-/slaapkamer met kingsizebed en sofabed, 

schrijftafel, bar en een moderne badkamer. Resort-/zeezicht.

Garden & Pool Executive Suite (ca. 75 m²): woon- en slaapkamer met kingsizebed 

en sofabed. Badkamer met separate douche. Balkon en tuin-/zwembadzicht.

Ocean Front Luxury Suite (ca. 125 m²): luxe suite met riante woonkamer en 

aparte slaapkamer. Badkamer met stoomdouche en bad. Gelegen op de 8e 

verdieping met een balkon in de lengte van de woonkamer en frontaal zeezicht. 

Kan gecombineerd worden met 1 of 2 suites.

Grosvenor Suite (ca. 125 m², ca. 255): gelegen op de 9e verdieping. Slaapkamer 

met kingsizebed en riante woonkamer met  zithoek. Groot balkon met ligbedden 

en schitterend uitzicht over zee. Kan gecombineerd worden andere suite.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Garden View Kamer 2132 3399 2428 2589 2398

Ocean/Island View Kamer 2160 3490 2463 2631 2433

Kinderen in eigen kamer: max. 2 kinderen t/m 17 jaar verblijven gratis in een tweede kamer bij 

verblijf van 05/01/19 t/m 14/02/19, van 24/02/19 t/m 17/04/19, van 24/04/19 t/m 31/10/19.

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

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

3.674 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/aruba/hyatt-regency-aruba-resort
https://www.silverjet.nl/nl/aruba/hyatt-regency-aruba-resort
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ARUBA | Arashi Beach

TIERRA DEL SOL GOLF & COUNTRY CLUB
GOLF

      SUPERIOR

Voorbeeld Villa 

 

Tierra del Sol is gelegen op het noordelijkste puntje van Aruba in een omgeving van 

bijna 243 hectare natuurgebied. U kunt hier genieten van de vele voorzieningen 

van het resort, zoals de 18-holes golfbaan, een schoonheidsbehandeling in de 

Spa, ontspannen aan het zwembad, genieten van een heerlijke lunch op de 

patio in de zwoele buitenlucht, of dineren in een van de twee restaurants. De 

schitterende witte zandstranden zijn in slechts 8 autominuten bereikbaar. De 

restaurants, het bruisende nachtleven van Aruba en de vele winkels die het 

eiland rijk is, liggen op ca. 10 km. Voor een adembenemend uitzicht kunt u een 

bezoek brengen aan de vuurtoren, the California Lighthouse. De luchthaven ligt 

op ca. 25 autominuten.

FACILITEITEN 
De receptie is dagelijks geopend van 07:00-21:00 uur. Het zwembad met jacuzzi, 

zonneterras, ligbedden en poolbar liggen naast het clubhouse. Voor de kinderen 

is een kinderbad en een babysitservice aanwezig. In de Spa kunt u terecht voor 

een pedicure, manicure of een schoonheidsbehandeling. Het fitnesscenter biedt 

een schitterend uitzicht over de oceaan. Op de, door de bekende architect Robert 

Trent Jones II ontworpen 18-holes golfbaan, kunt u terecht voor een rondje golf. 

De wind en de zee geven een extra dimensie aan het golfspel. Uiteraard is het 

ook mogelijk om hier privélessen te nemen. Tevens clubhuis met proshop en 

tennisbaan. Het resort beschikt over een bar en twee restaurants. De 19th Hole 

Bar is gelegen naast de Spa. Hier kan men terecht voor cocktails en snacks. 

In The Look-out Bar & Grill wordt ontbijt en lunch geserveerd. De Bar & Grill 

is gesitueerd tussen de 9e en 10e hole van de golfbaan. The Clubhouse is een 

stijlvol ingericht restaurant waar men dagelijks terecht kan voor een uitgebreide 

lunch en diner. Het is ook een perfecte locatie voor een snack of drankje. 

ACCOMMODATIE
Het complex van Tierra del Sol beschikt over diverse villa’s en een aantal 

residences. Anabui Residence is een luxueus drie verdiepingen tellend gebouw 

bestaande uit een aantal volledig ingerichte suites. Ruim en elegant ingericht 

met veel lichtinval door de kamerhoge ramen. De suites bieden een spectaculair 

uitzicht over het omringende landschap met de zee in de verte. Gunstig gelegen 

naast alle faciliteiten en de golfbaan. Het ontbijt wordt geserveerd in het 

restaurant (m.u.v. zondag).

Magdalena (ca. 230 m², max. 6 pers.): gelegen in de Anabui Residence met 

3 slaapkamers, riante woonkamer met zithoek, eettafel, airconditioning, 3 

badkamers met douche en gastentoilet. Volledig ingerichte keuken met koelkast, 

wasmachine en droger. Groot balkon met zithoek en uitzicht over de golfbaan of 

het resort. Het beschikt over een eigen parkeerplaats. 

Trinitaria Villa (ca. 181 m², max. 6 pers.): deze schitterende vrijstaande villa 

in duplex is smaakvol ingericht in Caribische Stijl. De Villa beschikt over 3 

slaapkamers waarvan 1 met queensizebed en badkamer met separate douche 

en bad. Op de 1e verdieping bevinden zich 2 slaapkamers met queensizebedden 

en 2 badkamers met douche. Riante woonkamer met eettafel voor 6 personen, 

zitbar, flatscreen-t.v’s, volledig ingerichte keuken, wasmachine en droger. Groot 

terras met ligstoelen, privézwembad en jacuzzi. De tuin aan de achterzijde 

beschikt over een overdekt terras met een eettafel voor 6 personen

                                                   

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

en naar Aruba, luchthavenbelasting, Executive Lounge en huurauto tijdens het gehele verblijf van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Magdalena o.b.v. 4 pers. 1895 2269 1912 1942 1901

Trinitaria Villa o.b.v. 4 pers. 1832 2143 1849 1879 1838

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

silverjet.nl.  Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

135 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/aruba/tierra-del-sol-golf-country-club
https://www.silverjet.nl/nl/aruba/tierra-del-sol-golf-country-club
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Voorbeeld Villa

Kralendijk | BONAIRE

HARBOUR VILLAGE BEACH CLUB
BOUTIQUE | CULINAIR | HIDEAWAY

      DELUXE

 

Suite  

Dit romantisch, kleinschalig en uitermate fraai gelegen hotel is een perfect 

adres voor zowel een huwelijksreis als een rustige strand- of duikvakantie. 

Harbour Village Beach Club ligt aan een breed zandstrand en een fantastische 

blauwe zee en behoort tot de top van Bonaire. Dit eiland is dunbevolkt en geniet 

vooral bekendheid om de ongerepte natuur en aangename stranden. Het is een 

paradijs voor watersporten als (kite)surfen, snorkelen en duiken. De prachtige 

koraalriffen behoren tot de mooiste ter wereld. Karakteristiek zijn ook de 

Caribische flamingo en Nationaal Park Washington Slagbaai. Naast Harbour 

Village ligt een kleine jachthaven met een vuurtoren. De pittoreske hoofdstad 

Kralendijk ligt op ca. 2 km afstand. De luchthaven ligt op 20 minuten rijden.

FACILITEITEN
Harbour Village Beach Club ligt in een tropische tuin en biedt veel privacy. Het 

zwembad wordt omgeven door zonneterrassen met ligbedden en parasols. Op 

het privéstrand bevinden zich ligstoelen, hangmatten en parasols. Er is een 

uitstekend uitgeruste PADI-duikschool en kajakverhuur. Dagelijks snorkel- en 

duikexcursies naar het beschermde eiland Klein Bonaire of andere duiklocaties. 

De 5*duikschool is inclusief de duikconciërge, deze service is uniek voor 

Bonaire. Het biedt de duiker de gelegenheid om zich volledig op het duiken te 

concentreren. Het voorbereiden, in- en uitladen van de duikuitrusting, als ook 

het schoonmaken en opbergen worden volledig uit handen genomen. Kajaks en 

paddleboards zijn gratis voor gasten. Verder een zeer verzorgd wellnesscenter 

op de 1e verdieping met plungepool, fitnessruimte en een breed aanbod aan 

massages en schoonheidsbehandelingen. De receptie is geopend van 07:00-

22:00 uur. La Balandra Beach Bar & Restaurant met mediterrane specialiteiten 

is ont worpen als een oud Spaans schip en ligt deels in zee. Geopend voor ontbijt, 

lunch en diner à la carte. Ook een diner bij kaarslicht op het strand is mogelijk. 

Beperkte roomservice. Voldoende parkeergelegenheid bij het hotel.

ACCOMMODATIE
Het resort heeft in koloniale plantagestijl gebouwde suites. De 30 recentelijk 

gerenoveerde kamers en suites bevinden zich op de begane grond of op de 1e 

verdieping nabij het zandstrand. Zij zijn voorzien van flatscreen-tv, telefoon, 

airconditioning, kluisje, Nespresso-apparaat, plafondventilator, strijkfaciliteiten en 

klein koelkastje (in de suites is de eerste inhoud met frisdrank en fruit inclusief).

Courtyard Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): gelijkvloers met 2 twinbedden of 

op de 1e verdieping met een kingsizebed. Comfortabel ingerichte kamer met 

uitzicht op de binnenplaats en nabij het zwembad. Badkamer met douche. 

De kamers op de 1e verdieping hebben een Frans balkon en de kamers die 

gelijkvloers liggen een terras. 

Marinazicht Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): als de Courtyard Kamer maar met 

uitzicht over de jachthaven.

1-slaapkamer Beachfront Suite 1e verdieping (ca. 90 m², max. 3 volw. of 2 

volw. + 2 kind.): sfeervol ingericht. Woonkamer met (slaap)bank, slaapkamer, 

ruime badkamer met bad en in sommige suites met separate douche. Op de 1e 

verdieping met gemeubileerd balkon. 

1-slaapkamer Beachfront Premier Suite Begane Grond: met gemeubileerd terras.

2-slaapkamers Beachfront Suite 1e verdieping (ca. 120 m², max. 5 volw. of 4 

volw. + 2 kind.): met een tweede slaap- en badkamer en balkon.

2-slaapkamers Beachfront Premier Suite Begane Grond: met gemeubileerd 

terras.

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

en naar Bonaire, luchthavenbelasting, Executive Lounge en hoteltransfer ter plaatse van en naar de 

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Courtyard Kamer 2117 2313 2137 2152 2117

1-slaapkamer Beachfront Suite 1e verdieping 2824 3181 2844 2859 2824

Gratis nachten: 8=7 en 14=12 bij verblijf van 13/04/19 t/m 31/10/19 in een 2 kamer Beachfront 

Suite Balkon

.

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

670 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/bonaire/harbour-village-beach-club
https://www.silverjet.nl/nl/bonaire/harbour-village-beach-club
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CURAÇAO | Mambo Beach

LIONS DIVE & BEACH RESORT
ACTIVE | FAMILY

      

 Penthouse Suite

 

Een van de bekendste hotels van Curaçao, gebouwd in een Caribische stijl en 

omgeven door tropische vegetatie. Het Lions Dive & Beach Resort, dat onder 

Nederlands management staat, biedt een uitgebreid (water)sportprogramma en 

is mede door de gemoedelijke en ongedwongen sfeer uitermate geschikt voor 

een heerlijke familievakantie. Het strand van het resort is verbonden met het 

langste zandstrand van Curaçao. De Curaçao Beach Boulevard met vele bars 

en restaurants ligt op loopafstand en het Sea Aquarium bevindt zich naast het 

hotel. De luchthaven ligt op ca 20 minuten.

FACILITEITEN
Privéstrand met ligstoelen. Het resort heeft drie zwembaden, waaronder het 

unieke 50 meter lange sportbad en een kinderzwembad. Verder de Body Beach 

Wellness Club en een professionele 5*PADI-duikschool Ocean Encounters. De 

Santai Spa biedt schoonheidsbehandelingen, sauna en stoombad. Restaurant 

Piazza serveert mediterrane specialiteiten voor lunch en diner. Voor vis- en 

grillgerechten kunt u terecht in Restaurant Nemo. Restaurant Hemingway aan 

het strand is een prima keuze voor ontbijt, lunch en diner en 3x per week happy 

hour. De Chill Beach Bar & Grill op het strand voor barbeque, grillgerechten en 

drankjes. Regelmatig livemuziek. Gratis shuttleservice naar Willemstad.

ACCOMMODATIE
De kamers en suites zijn in Nederlands-Caraïbische stijl gebouwd en worden 

omringd door een tropische tuin, alle met balkon en schitterend uitzicht over 

strand en zee. Voorzien van airconditioning, koelkastje, plafondventilator, 

flatscreen-tv en telefoon. Kamerbezetting maximaal 2 volwassenen + 2 kinderen.

Ocean View Kamer (ca. 30 m²): met balkon of terras en zijdelings zeezicht.

Ocean Front Kamer (ca. 28 m²): voorzien van kingsizebed of 2 queensizebedden. 

Groot balkon en frontaal zeezicht. 

Ocean Front Canana (ca. 30 m²): met terras en direct aan het strand. 

Lions Appartement (ca. 100 m², max. 4 volw. + 2 kind.): recentelijk gerenoveerd 

in moderne stijl. Woonkamer met sofabed, volledig ingerichte keuken, een 

slaapkamer met kingsizebed en een slaapkamer met een queensizebed, 2 

badkamers waarvan 1 met bad en separate douche en 1 met douche. Groot 

terras met eettafel voor 6 personen. Groot balkon met ligbedden en uitzicht over 

het Olypische zwembad.

Lions Suite - 1 slaapkamer (ca. 100 m², max. 2 volw. + 2 kind.): voorzien van 

een slaapkamer met kingsizebed of 2 queensizebedden, plafondventilator en 

sofabed, fraaie badkamer met inloopdouche en gastentoilet. Volledig ingerichte 

keuken met magnetron en kookplaat. Groot balkon met zithoek, ligbedden en 

zeezicht.

Lions Suite - 2 slaapkamers (ca. 100 m², max. 4 pers.): als de Lions Suite 

maar met 2 slaapkamers: een slaapkamer met kingsizebed en badkamer 

met inloopdouche en een slaapkamer met een queensizebed en een kleine 

badkamer met douche.

Penthouse Suite (ca. 200 m², max. 4 pers.): fraaie suite op de hoogste verdieping 

met schitterend uitzicht. Woonkamer en 2 slaapkamers met kingsizebed. Een 

badkamer met bad en regendouche. Balkon met zithoek.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Ocean View Kamer 1557 1715 1557 1587 1557

Ocean Front Kamer 1721 1925 1733 1764 1733

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 01/04/19 t/m 20/12/19 indien 90 dagen voor aankomst ge-

boekt.

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

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

944 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/curacao/lions-dive-beach-resort
https://www.silverjet.nl/nl/curacao/lions-dive-beach-resort
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Willemstad | CURAÇAO

AVILA BEACH HOTEL
  ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

      DELUXE

 

 Ocean Front Blues Kamer  

De uitgekiende combinatie van persoonlijke service en hedendaagse luxe maken 

het Avila Beach hotel al meer dan 65 jaar tot een aanrader. Dankzij de stijlvolle 

omgang met gasten voelt u zich direct thuis in dit aangename hotel dat al sinds 

jaar en dag een geliefde vakantiebestemming is voor meer en minder bekende 

Nederlanders. Willemstad ligt op ca. 5 minuten rijden (5 dagen per week, 2x per 

dag gratis shuttleservice) en 20 minuten op loopafstand.

FACILITEITEN
Lobby met receptie en lounge. Het onderbroken intieme strand met ligbedden 

bestaat uit twee delen. Het zwembad met de poolbar en de ligbedden ligt voor 

de Octagon-vleugel. Beleef klassieke concerten van wereldniveau in de La Belle 

Alliance Recital Hall. De Santai Spa biedt een keur aan massages, lichaams- 

en gezichtsbehandelingen, alsmede manicure/pedicure. Moderne fitnessruimte 

met sauna en jacuzzi (inclusief). Het romantisch aan zee gelegen à la carte 

restaurant The Pen biedt een uitzonderlijk menu met ingrediënten en gerechten 

uit de regio. Blues Restaurant & bar serveert heerlijke gegrilde specialiteiten en 

elke donderdag is er live jazz- en blues muziek. Avila Café met overdekt terras 

is geopend voor het ontbijtbuffet. Bij de Schooner Bar aan het strand kunt u 

overdag en ‘s avonds salades, sandwiches en cocktails bestellen. Tevens is het 

mogelijk op het strand romantisch te dineren.

ACCOMMODATIE
De 150 kamers en appartementen zijn voorzien van airconditioning, flat-

screen-tv, strijkfaciliteiten, kluisje, koelkastje en koffie-/theezetfaciliteiten. 

Badkamer met douche. Balkon of terras met zee- of tuinzicht. 2 aparte bedden 

of een kingsizebed.

Octagon Superior Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer gelegen 

in de Octagon-vleugel. Modern interieur en badkamer met douche. Balkon of 

terras met gedeeltelijk zee- of tuinzicht.

Octagon Preferred Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw.): modern interieur en 

ingericht in frisse kleuren. Badkamer met inloopdouche en luxe badproducten. 

Balkon of terras met gedeeltelijk tuin-/zeezicht.

Octagon Deluxe Kamer (ca. 46 m², max. 2 volw. + 2 kind.): elegante kamer met 

kingsizebed of 2 queensizebedden, schrijftafel en zithoek. Badkamer met aparte 

douche en bad. Balkon of terras met gedeeltelijk zee- of tuinzicht.

Belle Alliance Kamer (ca. 30 m², max. 2 pers.): recentelijk gerenoveerde kamer 

in Caribische stijl met heldere kleuren. Slaapkamer met kingsizebed of 2 

queensizebedden. Badkamer met inloopdouche. Balkon met (zij)zeezicht.

Belle Alliance Oceanfront Kamer: balkon met frontaal zeezicht.

Appartement 1 - slaapkamer (ca. 75 m², max. 2 volw. + 2 kind.): ruim en modern 

ingericht. Het grote overdekte terras biedt zijdelings uitzicht op de Caribische 

Zee. Aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed, gastentoilet en volledig 

ingerichte open keuken. Badkamer met inloopdouche. Ook te boeken met 2 en 

3 slaap- en badkamers.

Blues Ocean Front Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw.): de populaire kamers in de 

Blues vleugel zijn gebouwd op de pier. De moderne kamers beschikken over een 

kingsizebed en badkamer met douche. Balkon met spectaculair uitzicht. 

Octagon Bolivar Suite (ca. 143 m², max. 3 volw.): ingericht met design meubels 

en exotische bamboevloeren. Aparte woon- en slaapkamer met kingsizebed, 

kitchenette en 2 badkamers. Balkon met ligbedden en schitterend uitzicht.

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Octagon Superior Kamer 1431 1735 1467 1497 1467

Octagon Preferred Kamer 1478 1786 1515 1545 1515

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 06/01/19 t/m 31/03/19 indien 90 dagen voor aankomst 

geboekt; 15% bij verblijf van 01/04/19 t/m 30/06/19 en van 05/09/19 t/m 20/12/19 indien 60 da-

gen voor aankomst geboekt en 15% bij verblijf van 01/07/19 t/m 28/08/19 en van 02/09/19 t/m 

04/09/19 m.u.v. de appartementen.

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

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

1.448 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/curacao/avila-beach-hotel
https://www.silverjet.nl/nl/curacao/avila-beach-hotel
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CURAÇAO | Willemstad

 BAOASE LUXURY RESORT
ACTIVE | HERITAGE | WELLNESS

       DELUXE

 

Private Pool Villa  Superior Beach Front Pool Suite

Baoase Luxury Resort is een kleinschalig en intiem boetiekhotel te midden 

van tropische tuinen met Aziatische kunst, bloemen en planten aan een mooie 

zandbaai. Direct aan het strand liggen een aantal exclusieve villa’s. Een bijzonder 

resort met veel privacy, een uitzonderlijke service en een uitstekende cuisine. 

De luchthaven ligt op ca. 15 km en Willemstad op ca. 3 km.

FACILITEITEN
Receptie met lounge en boetiek. In de tropische tuin ligt een infinitypool. Op het 

300 m lange privézandstrand staan ligstoelen en gazebo’s ter beschikking. Het 

gourmetrestaurant Baoase Culinary Beach voor ontbijt, lunch en diner. Diner 

kan ook in de villa of suite worden bereid. 

ACCOMMODATIE
De 3 kamers, 11 suites en 9 villa’s zijn gelegen in een tropische tuin en ingericht 

in Balinesische stijl. Voorzien van flatscreen-tv, dvd-speler, Nespresso- 

apparaat, minibar, plafondventilator en airconditioning. Badkamers zijn met bad 

en/of douche. De villa’s beschikken over een compleet ingerichte luxe keuken. 

Dagelijks vers fruit op de kamer.

‘Run of the House Kamer’ (max. 2 pers.): gelegen in de tuin, voorzien van 

badkamer met douche. 

Honeymoon Suite (ca. 77 m², max. 2 pers.): sfeervolle suite op de 1e verdieping 

met balkon en jacuzzi. Woon-/slaapkamer met kingsizebed en fraaie badkamer.

Romantic Pool Suite (ca. 98 m², max. 2 volw.): slaapkamer met kingsizebed. 

Volledige ingericht keuken met minibar en gastentoilet. Luxe badkamer met 

douche. Overdekt terras met zithoek en eettafel. Directe toegang van het terras 

tot het privézwembad of het zwembad van het resort. Zwembad- of tuinzicht.

Ocean Front Villa 1-slaapkamer (ca. 135 m², max. 2 pers.): luxe villa met slaap- 

en badkamer, keuken op de begane grond. Schitterende veranda met bloemen 

en planten, eettafel, buitendouche en direct toegang tot het zwembad. 

Ocean Front Villa 2-slaapkamers (ca. 160 m², max. 4 pers.): slaap- en badkamer, 

keuken op de begane grond. Op de 1e verdieping een slaap- en badkamer en een 

balkon. Terras, eettafel, buitendouche en direct toegang tot het zwembad. 

Ocean Front Villa 3-slaapkamers (ca. 230 m², max. 6 pers.): qua indeling 

gelijk aan de Ocean Front Villa 2-slaapkamers maar op de 1e verdieping 2 

slaapkamers.

Private Pool Villa 1 slaapkamers (ca. 235 m², max. 2 pers.): op de begane grond 

een slaapkamer met een open-air badkamer en keuken. Grote veranda met 

open air woonkamer (geen airco) privézwembad en tuin. 

Private Pool Villa 2 slaapkamers (ca. 280 m², max. 4 pers.): ruime villa met op de 

begane grond een slaapkamer met open air badkamer, terras, buitendouche en 

een keuken. Op de 1e verdieping een 2e slaapkamer met badkamer en balkon. 

Grote open woonkamer (geen airco), veranda met ligbedden, dinertafel, zithoek 

en privézwembad met jacuzzi. Uitzicht over de mooie tuin.

Superior Private Pool Villa 3 slaapkamers (ca. 350, max. 6 pers.): als de Private 

Pool Villa maar op de 1e verdieping 3 slaapkamers die samen 2 badkamers 

delen. Ook boekbaar met 4 slaapkamers.(ca. 390 m², max. 8 pers.).

Beach Front Pool Suite (ca. 200 m², max. 2 volw): suite met spectaculair uitzicht 

op de lagune of de zee. Exotisch ingericht in Balinese stijl met hardhouten 

vloeren, kunstvoorwerpen en hoge plafonds. Slaapkamer met kingsizebed en 

fraaie open-air badkamer met massief stenen bad en regendouche. Overdekte 

patio en terras met ligbedden en plungepool. Jacuzzi of met direct toegang tot 

het strand. Deze suites bieden veel privacy.

Superior Beachfront Pool Suite (ca. 300 m², max. 2 volw.): als de Beachfront 

Pool Suite met privéstrand en directe toegang tot zee. Spectaculair uitzicht op 

de lagoon en de Caribische Zee. 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

‘Run of the House’ Kamer 3152  3306 3306 3187 3152

Honeymoon Suite 3397  3453 3453 3432 3397

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

silverjet.nl. Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

597 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/curacao/baoase-luxury-resort
https://www.silverjet.nl/nl/curacao/baoase-luxury-resort
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Willemstad | CURAÇAO

RENAISSANCE CURAÇAO
CITY | CULINAIR

     

 

Resort Kamer  

Het Renaissance Curaçao Resort & Casino biedt u een kleurrijke Caribische 

ambiance op loopafstand van het gezellige centrum van Willemstad. De oude 

binnenstad en de mooie haven van Willemstad staan op de werelderf goedlijst 

van UNESCO. De stad heeft een rijke historie van monumentale panden, statige 

huizen en indrukwekkende forten. Het historische Rif Fort, aan de waterkant van 

Otrabanda (het centrum van Willemstad), maakt deel uit van het Renaissance 

Resort en reikt tot de ernaast gelegen Cruise Terminal. Het Spacenter, de 

spectaculaire infinitypool met zandstrand, het exclu sieve winkelcentrum, de 

uitstekende restaurants en het casino maken het geheel tot een resort met veel 

mogelijkheden. Het Renaissance hotel is een vakantiebestemming op zich. Het 

zal u hier aan niets ontbreken. De luchthaven ligt op ca. 10 km. 

FACILITEITEN
Sfeervolle lobby met receptie. Infinity zoutwaterzwembad met kunstmatig 

aangelegd zandstrand en poolbar, atrium en casino. De boulevard met luxe 

designwinkels en boetieks. Tevens vindt u hier een uitgebreid aanbod aan 

restaurants, variërend van internationaal tot lokaal en informeel tot gourmet. 

Blue Lobby Bar voor signature cocktails en snacks. De relaxte Beach Bar serveert 

verfrissende drankjes en een informele maaltijd, geopend voor lunch en diner. 

Nautilus voor ontbijt, lunch en diner in buffetvorm en a la carte dineren. Serveert 

gerechten met lokale Curaçaose smaken. Steak & Ribs Seafood Grill, een 

grillrestaurant met mooi uitzicht op de oceaan. Het bekende Starbucks® café met 

verse muffins en broodjes. In het Anchor Waterfront Bar & Restaurant worden 

niet alleen visgerechten maar ook Mexicaanse- en pastagerechten geserveerd. 

De Renaissance Spa met sauna, stoomcabine en een keur aan massages als-

mede verschillende mogelijkheden voor gezichts- en lichaamsbehandelingen. U 

kunt gratis gebruik maken van de fitnessruimte. Vanuit het Renaissance Resort 

loopt u zo naar het centrum van Willemstad, de historische hoofdstad van 

Curaçao met gezellige restaurants en een verscheidenheid aan winkels. Tevens 

is het mogelijk op all-inclusive te reserveren (bij een minimum verblijf van 4 

nachten): onbeperkt gebruik van premium drankjes, ontbijtbuffet, à la carte of 

buffetlunch, brunch of een lunchbox, à la carte of buffetdiner, Casinovoucher van 

$10 per volwassene per verblijf. Tevens mogelijk om te dineren in het restaurant 

Nautilus en Starbucks-café (alleen de kiosk).

ACCOMMODATIE
De 237 modern ingerichte kamers zijn voorzien van airconditioning, telefoon, 

strijkfaciliteiten, flatscreen-tv, klein koelkastje en koffie-/theezetzetfaciliteiten. 

Badkamer met douche/bad. Kamers met verbindingsdeur mogelijk.

Resort Kamer (ca. 22 m², max. 4 pers.): comfortabele kamer met een kingsizebed 

of twee queensizebedden. Frans balkon en uitzicht over de winkelpromenade.

Eilandzicht Kamer (ca. 22 m², max. 2 pers.): comfortabele kamer met een 

kingsizebed. Balkon met zicht over het eiland. 

Zeezicht Kamer (ca. 22 m², max. 2 pers.): met kingsizebed, balkon en zeezicht.

Executive Suite (ca. 50 m², max. 2 volw. + 1 kind): woon- en slaapkamer, 

badkamer met douche en jacuzzibad, balkon. Gelegen op de 2e tot 4e verdieping 

en uitzicht op de winkelboulevard of eilandzicht.

Imperial Suite (ca. 90 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime suite met aparte woon- 

en slaapkamer. Badkamer met zeezicht en jacuzzibad.

Majestic Suite (ca. 90 m², max. 2 volw. + 1 kind): fraaie suite met slaapkamer, 

luxe woonkamer, gastentoilet, groot balkon. Badkamer met jacuzzibad. Gelegen 

op de 4e verdieping met stad- en zijzeezicht. 

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

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

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Resort Kamer 1548 1801 1598 1598 1563

Eilandzicht Kamer 1597 1878 1647 1647 1612

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

sion, volpension en all-inclusive: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinforma-

tie zie achterin deze brochure.

2.000 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/115520/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/115520/
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CURAÇAO |  Jan Thiel

VILLA ROYALE
DESIGN

        

 

   

Villa Royale bestaat uit 4 villa’s, die zijn ontworpen door architect Eric Kuster, 

een van de meest toonaangevende interieurdesigners van dit moment. Zijn 

interieurs staan vooral bekend om hun glamoureuze uitstraling. De villa’s 

zijn hoger gelegen en bieden zeer veel privacy. De inrichting is een perfecte 

balans tussen klassiek en modern design, een unieke combinatie van kleur en 

licht. Hoogwaardige kwaliteit in minimalistische stijl en bijzonder mooi. Hier 

kunt u zorgeloos genieten van het adembenemende uitzicht over de tropische 

omgeving. Gelegen in de villawijk Vista Royal, op ca. 10 minuten loopafstand van 

de bekende Jan Thiel baai met beachclub en restaurants. De luchthaven ligt op 

ca. 40 autominuten en de hoofdstad Willemstad ligt op ca. 30 autominuten.

De grootste Nederlandse koloniale erfenis is te vinden op Curaçao. De zonnig 

gekleurde koopmanshuizen in Willemstad met hun trap- en flessengevels zijn 

een bezoek meer dan waard. Het stadsdistrict omvat meerdere wijken waarvan 

van oudsher Punda en Otrabanda de belangrijkste stadsdelen zijn. Achter de 

Handelskade begint het winkelgedeelte van de stad. Het water, de grote brug en 

de gezellige markt maken dit fraais tot de Caribische versie van Holland. Curaçao 

biedt naast de onderwaterwereld en mooie stranden een fraai heuvellandschap 

met baaien. 

FACILITEITEN
Bij het kleinschalige villa-complex is een receptie (dagelijks geopend van 

09:00-18:00 uur), fitnessruimte, en een game room met playstation, pooltafel, 

tafeltennis- en voetbaltafel. Ideaal voor kinderen. Tevens wijnproeverij in de 

hiervoor speciaal ingerichte ruimte. Via de receptie kunt u een spabehandeling 

en kinderoppas boeken. De villa’s zijn voorzien van een eigen parkeerplaats. De 

omgeving is zeer geschikt voor duiken, snorkelen, zeilen, surfen en kajakken. 

Tevens bestaat de mogelijkheid een sloep te charteren (met of zonder skipper). 

ACCOMMODATIE
Omgeven door een tropische tuin liggen de villa’s. Perfect afgewerkt met 

hoogwaardige producten en ingericht met luxe designmeubels. De hoge 

ramen creëren een oase van licht en ruimte. Dat in combinatie met de rijke 

decoratie, elegante meubilair en designlampen maken het tot een ultieme plek 

om te verblijven. Elke villa is ingericht met 4 slaapkamers en aangrenzende 

badkamers met regendouche. De riante woonkamer beschikt over exclusieve  

sofa’s en een eethoek. De moderne keuken met kookeiland beschikt over luxe 

apparatuur zoals Nespresso-apparaat, blender, combi-oven, koelkast en een 

wijn-cooler. Groot gemeubileerd terras met buitendouche, 2 ligbedden, een grote 

eettafel, buitenkeuken met BBQ en een privézwembad (8x4m). Eén slaapkamer 

ligt op de eerste verdieping en de overige drie slaapkamers op de begane grond, 

tezamen met een luxe televisie-kamer. Toegang tot de villa is enkel mogelijk via 

de elektrische poort. Een uitgebreid ontbijt wordt dagelijks geserveerd in uw 

eigen villa.

Indicatieprijzen per persoon inclusief: 7 overnachtingen., logies/ontbijt, vliegreis van en naar Cu-

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Villa o.b.v. 8 personen 1480 1488 1486 1675 1486

Villa o.b.v. 6 personen 1642 1652 1649 1883 1649

Deze accommodatie biedt diverse soorten extra’s en kortingen aan, waarbij de voorwaarden wat 

betreft de uiterste boekingsdatum en periode van het verblijf voortdurend veranderen: 

Gratis nachten - Vroegboekkorting

Tevens worden in de loop van het seizoen voortdurend nieuwe extra’s en kortingen geïntroduceerd. 

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

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

10 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/curacao/villa-royale-curacao
https://www.silverjet.nl/nl/curacao/villa-royale-curacao
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ARUBA, BONAIRE & CURAÇAO COMBI

CuraçaoAruba  Bonaire

Dag 1: Amsterdam - Curaçao

U vliegt met de KLM naar Curaçao, waar u van-

wege het tijdsverschil nog dezelfde dag in de 

namiddag aankomt. Per privétransfer wordt u naar 

het Avila Beach Hotel gebracht voor een verblijf 

van 3 nachten. U vindt een beschrijving voor deze 

accommodatie op blz. 163.

Dag 2-3: Curaçao

Ruim de tijd om niet alleen op het strand te luieren 

en van uw accommodatie te genieten, maar ook 

om de Nederlandse koloniale erfenis te ontdekken. 

Bezoek de kleurige koopmanshuizen langs de 

handelskade van Willemstad met hun trap- en 

flessengevels.

Dag 4: Curaçao - Bonaire

Vandaag wordt u per privétransfer naar de lucht-

haven gebracht voor een korte vlucht naar Bonaire. 

Na aankomst volgt de hoteltransfer naar het 

romantische Harbour Village Beach Club (zie voor 

de beschrijving van dit hotel blz. 161). Dit hotel ligt 

aan een breed zandstrand met een fantastische 

blauwe zee en behoort tot de top van Bonaire met in 

plantagestijl gebouwde suites.

Dag 5: Bonaire

Bonaire is een waar paradijs om te duiken, snorkelen, 

windsurfen en kitesurfen. Niet voor niets staat er 

onder de nummerplaten van de auto’s geschreven 

‘Diver’s Paradise’. Diverse mogelijkheden dienen 

zich vandaag aan. Snorkelen of duiken bij de 

prachtige koraalriffen, een boottochtje naar Klein 

Bonaire, op zoek gaan naar de karakteristieke roze 

flamingo’s, een terrasje pakken in het gezellige 

Kralendijk of neerstrijken aan het mooie zandstrand 

van Harbour Village.

Dag 6: Bonaire - Aruba

Tijd voor uw derde en laatste bestemming: Aruba. 

Na een korte vlucht wordt u hier per privétransfer 

naar het Hilton Aruba Caribbean Resort gebracht 

(zie voor de beschrijving van dit hotel blz. 158). U 

verblijft hier 2 nachten op basis van logies/ontbijt. 

De hagelwitte zandstranden, koele wind en de 

warme, vriendelijke bevolking zijn slechts een paar 

redenen waarom bezoekers jaarlijks terugkeren 

naar Aruba.

Dag 7: Aruba

Het Hilton Aruba hotel ligt aan Palm Beach, het 

bekendste strandgebied van het eiland met tal 

van restaurants en terrasjes. Vanuit Palm Beach 

is de hoofdstad Oranjestad makkelijk te bereiken. 

U vindt in dit levendige, gezellige stadje fraaie 

oude koopmanshuizen, casino’s en vele goede 

restaurants. Uiteraard kunt u uw verblijf verlengen.

Dag 8: Aruba - Amsterdam

U kunt nog bijna de hele dag van het heerlijke weer 

genieten. Per privétransfer wordt u in de namiddag 

gebracht naar de luchthaven, vanwaar u terug naar 

Nederland vliegt.

Dag 9: Amsterdam

Aankomst op Schiphol in de ochtend.

Aruba, Bonaire & Curaçao: 9-daagse combinatiereis

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

In een Tweepersoonskamer 2002 2467 2364 2106 2083 

Hotels

Curaçao Avila Beach 4* deluxe

Bonaire Harbour Village Beach Club 4*deluxe

Aruba Hilton Aruba Hotel 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar Curaçao, vanaf Aruba en tussen de eilanden.

• Luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Privétransfer ter plaatse van en naar de luchthaven.

• Hoteltransfer van de luchthaven naar Harbour Village v.v.

•   7 overnachtingen: 3 nachten op Curaçao in een Octagon  

Superior Kamer op basis van logies/ontbijt, 2 nachten op  

Bonaire en een 1-slaapkamer Suite op basis van logies/ontbijt 

en 2 nachten op Aruba in een Tuinzicht Kamer op basis van 

logies/ontbijt.

Neem voor de actuele prijzen, andere kamertypen of prijzen voor 

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

Deze reis stelt u in de gelegenheid 3 eilanden te leren kennen: Aruba met zijn mooie stranden, het rustige Bonaire met een prachtige onderwa-

terwereld en het sfeervolle Curaçao, een stukje Nederland in de tropen.

Combinatiereis | ABC-EILANDEN

CARIBISCHE
ZEE

Aruba
Curaçao

Bonaire

VENEZUELA

Oranjestad

Willemstad

Kralendijk

https://www.silverjet.nl/nl/aruba-bonaire-curacao-combi
https://www.silverjet.nl/nl/aruba-bonaire-curacao-combi
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CUBA

 

Het Cubaanse landschap is prachtig en afwisselend, 

de stranden zijn geweldig en de cultuur is 

overweldigend. Cuba’s grootste troefkaart is echter 

de bevolking: spontane, uiterst vriendelijke mensen 

die het beste proberen te maken van hun niet al te 

welvarend bestaan. Zij zijn het die Cuba’s bijnaam 

van ‘La Isla Bonita’ (het mooie eiland) welverdiend 

maken. 

Cuba is een walhalla voor de muziekliefhebber. 

Rumba, salsa, son, mambo, guaracha, guajira, 

guaguancó zijn zo wat muziekstijlen die u in Cuba 

overal tegenkomt. De Son Cubano is een stijl van 

muziek en dans die in Cuba ontstaan is. Wat de 

Son voor Cuba is, is de tango voor Argentinië en de 

samba voor Brazilië. De Buena Vista Social Club, 

een groep Cubaanse muzikanten heeft de Cubaanse 

muziek tot ver buiten de landsgrenzen bekendheid 

gebracht.  

HAVANA
Het Spaans-koloniale verleden van Cuba is nog in 

alle steden in de sierlijke historische gebouwen 

terug te vinden, vooral in de hoofdstad Havana, een 

waar openlucht museum! Die sfeer wordt mede 

bepaald door de aanwezigheid in de straten van 

schitterende opgeknapte Amerikaanse auto’s uit de 

vijftiger jaren.

Nieuw in ons hotelaanbod is het fantastische 

vijfsterren Gran Hotel Manzana Kempinski La 

Habana, gelegen in het hart van de oude stad. Het 

hotel heeft vele faciliteiten waaronder een zwembad 

op het dakterras met een panoramisch restaurant. 

De grote kamers en suites met hoge plafonds en 

franse ramen kijken merendeels uit op de oude 

stad. Het neoklassieke Saratoga hotel ligt ook in 

het centrum van Havana en staat bekend om zijn 

uitstekende keuken. Tegenover de legendarische 

boulevard Malecón ligt het uitstekende moderne 

Melia Cohiba. In de hotelbar Gran Añejo zijn er 

geregeld optredens van livebands. De kamers 

bieden een schitterend uitzicht over zee. 

VIÑALES
Vanuit Havana kunt u de schitterende Viñales-

vallei in het uiterste zuidwesten van het eiland 

bezoeken. In deze prachtige groene streek groeien 

de beste tabaksplanten en worden dan ook de 

wereldberoemde Cubaanse sigaren gemaakt. Bekijk 

Cuba, het grootste eiland van de Caribbean en in alle opzichten een buitenbeentje! 

Wie Cuba zegt, denkt aan Fidel Castro, socialisme, Cuba Libre, salsa, rum en sigaren. 

Het is zeker het meest fascinerende Caribische land om te bezoeken.

onze privéreis Cocktail Cubana op blz. 172. Tijdens 

deze privéreis gaat u o.a. met uw chauffeur/gids per 

Amerikaanse oldtimer de bezienswaardigheden van 

Havana bekijken en bezoekt u in de Viñales-vallei 

een authentieke sigarenfabriek.

VARADERO
U kunt Cuba’s hoofdstad ook combineren met een 

van de verlokkelijke stranden die het land rijk is. Het 

bekendste strandgebied van Cuba bevindt zich op 

slechts twee uur rijden van Havana: het schiereiland 

Varadero met een langgerekt, 20 kilometer lang 

zandstrand, kristalhelder water en palmbomen. In 

Varadero hebben wij voor u twee vijfsterren hotels 

geselecteerd. Het Paradisus Varadero is direct 

gelegen aan het mooiste strand van Varadero. De 

Family Concierge Suites zijn zeer geschikt voor 

gezinnen met kinderen. Dit resorthotel heeft drie 

zwembaden en diverse restaurants. Het Paradisus 

Princesa del Mar ligt aan een parelwit strand en 

ontvangt alleen gasten vanaf 18 jaar. De suites zijn 

ruim van opzet. Bijzonder aan te raden is de Royal 

Service in een aparte vleugel van het gebouw. In 

beide hotels verblijft u op basis van all-inclusive.

HOTELVOORZIENINGEN
In de strandresorts op Cuba kunnen uw 

kinderen gewoonlijk gratis gebruik maken van 

de kidsclubs. Vrijwel altijd zijn ook de niet-

gemotoriseerde watersporten en de landsporten 

gratis. Gemotoriseerde watersporten zijn tegen 

betaling. Wanneer u gebruik wilt maken van 

de wellnessfaciliteiten van uw resort is dit in 

de meeste gevallen gratis. Uitzonderingen op 

bovenstaande regels vindt u bij de beschrijvingen 

van de betreffende hotels en resorts.

Cayo St.Maria

Viñales

Trinidad

Holguín

Santiago
de Cuba

HAVANA
Varadero

Paradisus Varadero

Paradisus Princesa

Saratoga
Melia Cohiba

Havana Kempinski

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

Dagtemperatuur in °C 24 24 25 26 27 28 29 29 29 27 26 24

Watertemperatuur in °C 25 25 24 26 27 27 28 28 29 28 27 26

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

Dagen met enige neerslag 6 4 4 4 7 10 9 10 11 11 7 6
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 CUBA | Havana

GRAN HOTEL MANZANA KEMPINSKI LA HABANA
CITY | DESIGN | WELLNESS

      

 Junior Suite Constante

Deze nieuwste aanwinst van de Kempinski-hotelgroep ligt op een geweldige 

locatie nabij de belangrijkste toeristische bezienswaardigheden, het Parque 

Central, het Theater van Havana en tegenover het Capitolio, de replica van het 

Amerikaanse Capitool. Kempinski La Habana is gevestigd in een 20e-eeuwse  

historisch gebouw, onderdeel van Manzana de Gomez, een toonaangevende 

wijk van voor de revolutie in 1959. Het hotel luidt een nieuw tijdperk in voor 

toonaangevende accommodaties in Havana en behoord tot de meest luxueuze 

wat de stad momenteel te bieden heeft. Vanaf het dakterras heeft u een 

spectaculair uitzicht over de oude stad. Op 22 km van de luchthaven.

FACILITEITEN
Het hotel beschikt over een aantal uitstekende restaurants en bars, waaronder 

de Constante Bar op de 2e verdieping met uitzicht op La Floridita. Op de 6e 

verdieping bevindt zich het zwembad met uitzicht op het Capitolio, de poolbar 

El Surtidor en het panoramische restaurant San Cristóbal met binnen- en 

buitenterras. Het restaurant Confluencias voor een uitgebreid ontbijtbuffet. 

Verder de de lobbybar El Arsenal en de sigarenlounge Evocación. Grenzend 

aan het hotel bevinden zich een aantal toonaangevende winkels w.o. Cohiba 

Atmosphere met de meest exclusieve Cubaanse sigaren. Het schitterende 

Spacenter Albear omvat 1.000 m² en beschikt over 8 behandelkamers, een 

relaxruimte, 2 sauna’s, stoombad, fitnessruime (inclusief). Een breed aanbod 

aan schoonheidsbehandelingen en massages.

ACCOMMODATIE
De 246 ruim ingerichte en elegante kamers en suites zijn voorzien van 

flatscreen-tv, kluisje, telefoon, minibar en koffie-/theezetfaciliteiten, schrijftafel, 

kingsizebed of 2 aparte bedden. Zeer fraaie badkamer met bad of regendouche.

Patio Kamer (ca. 38 m², max. 2 pers.): voorzien van kingsizebed of 2 twinbedden. 

Uitzicht op de binnenplaats van het hotel. Combinatie met een andere Patio 

Kamer mogelijk.

Deluxe Kamer (ca. 38 m², max. 2 pers.): biedt uitzicht op de oude stad. Combinatie 

mogelijk met een Deluxe Kamer.

Gran Deluxe kamer (ca. 55 m², max. 3 pers.): ruime entree en riante badkamer 

met separate regendouche. 2 grote openslaande deuren en stadzicht.

Junior Suite Hemingway (ca. 50 m², max. 3 pers.): in open plan met een aparte 

zithoek, sofa, kingsizebed en 2 kamerhoge ramen en uitzicht op de oude stad 

van Havana of de binnenplaats. Mooie badkamer met bad en separate douche. 

Junior Suite Constante (ca. 68 m², max. 3 pers.): op de hoeken van het hotel 

met uitzicht op de oude stad van Havana. Riante kamer met aparte zithoek, 

kingsizebed en inloopkast. Badkamer met bad en separate regendouche. 

Combinatie met een Gran Deluxe kamer met 2 twinbedden mogelijk.

Patio Suite (ca. 72 m², max. 3 pers.): riante woonkamer met aparte eettafel en 

een aparte slaapkamer met uitzicht op de patio. 

Suite Mezzanine (ca. 64 m², max. 2 pers.): in duplex met uitzicht op de oude 

stad. Op de benedenverdieping een woonkamer met zithoek en gastentoilet met 

douche. Op de bovenverdieping een kingsizebed en badkamer met regendouche.

Suite Esquina (ca. 100 m², max. 3 pers.): gelegen op de hoeken van het hotel met 

uitzicht op de oude stad Havana. Ruime woonkamer met aparte eettafel en 3 

grote openslaande deuren. Aparte slaapkamer met een kingsizebed, gastentoilet 

en inloopkast. Riante badkamer met regendouche en jacuzzibad. Deze suite kan 

gecombineerd worden met een Gran Deluxe Kamer met 2 twinbedden.

Suite Llorca (ca. 150 m², max. 3 pers): luxueus ingericht met uitzicht op het 

centrale plein. Riante woon- en eetkamer, gastentoilet en kleine kitchenette. 

Slaapkamer met een kingsizebed. Ruime badkamer met jacuzzibad en aparte 

regendouche. Deze suite kan gecombineerd worden met een Gran Deluxe Kamer.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Patio Kamer 1692 1692 1558 1477 1548

Deluxe Kamer 1725 1725 1588 1508 1578

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

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

284 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/131530/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/131530/
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Havana | CUBA

The Level

SARATOGA - HAVANA
CITY | HERITAGE | HONEYMOON

MELIA COHIBA - HAVANA
CITY | CULINAIR | HONEYMOON

         

Dit bijzondere hotel met neoklassieke architectuur ligt in het centrum van 

Havana. Het ideale startpunt voor een bezoek aan deze fascinerende stad. 

Een trefpunt van kunstenaars en celebrities sinds de jaren ’30 van de vorige 

eeuw. Het hotel is bekend om de uitstekende keuken. Op loopafstand van de  

belangrijkste bezienswaardigheden als de Partagas sigarenfabriek, het Capitool 

en Gran Teatro. De luchthaven ligt op ca. 30 autominuten.

FACILITEITEN
Elegante lobby met zithoeken en aangrenzend het uitstekende restaurant 

Anacona met Italiaanse gerechten. De Mezzanine op de 1e verdieping biedt lunch- 

gerechten, cocktails, en livemuziek. Op de bovenste verdieping van het hotel 

bevindt zich een zonneterras met ligstoelen, zwembad en bar met schitterend 

uitzicht over de stad. Het hotel beschikt tevens over een fitnessruimte.

ACCOMMODATIE
De 96 koloniaal ingerichte kamers en suites zijn voorzien van een schrijftafel, 

airconditioning, minibar, tv, kluisje, telefoon, gratis wifi en luxe badkamer met 

aparte douche en bad. 

Patio Kamer (ca. 32 m², max. 2 pers.): uitzicht op de binnenplaats van het hotel

Junior Suite (ca. 40 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime suite in open plan met 

kingsizebed en uitzicht op het Capitool of het park.

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

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

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Patio Kamer 1530 1530 1530 1339 1329

Junior Suite 1650 1650 1650 1420 1410

Extra: 1x diner bij zwembad incl. huiswijn en 1x 30 min. massage p.p. bij min. verblijf van 3 nachten.

Honeymooners: ontbijt op de kamer, upgrade naar volgende kamertype (indien beschikbaar), fles 

wijn, cava of rum bij aankomst.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, toeslagen voor half- en halfpension: vraag 

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

Het 22 verdiepingen tellende Hotel Meliá Cohiba ligt in het district Vedado 

tegenover de kustlijn van Havana en de legendarische boulevard Malecón. Het 

hotel draagt dezelfde naam als het bekende Cubaanse sigarenmerk Cohiba. Het  

centrum van Havana ligt op ca. 10 minuten (gratis shuttleservice, vooraf 

reserveren). De luchthaven ligt op ca. 25 autominuten.

FACILITEITEN
Lagunezwembad met hydromassage, ligbedden en buitendouches. Beautysalon 

met sauna en stoombad. Het hotel heeft een aantal uitstekende restaurants en 

bars: Plaza Habana, een buffetrestaurant. Habana Café, ingericht in de stijl van 

de jaren veertig en vijftig van muzikale sterren die geschiedenis geschreven 

hebben. Bar Gran Anejo met regelmatig optreden van livebands. 

ACCOMMODATIE
De 462 kamers bieden schitterend uitzicht over zee. Airconditioning, 

flatscreen-tv, minibar, koffie-/theezetfaciliteiten en gratis wifi. Badkamer met 

bad/douche. Aan te raden zijn de moderne en recentelijk gerenoveerde en hoger 

gelegen kamers in ‘The Level’ gedeelte met extra faciliteiten en restaurant.

Classic Kamer The Level  (ca. 27 m²): gelegen op de 18e tot 21e verdieping. 

Junior Suite The Level (ca. 43 m²): ruim ingericht en gelegen op de 18e tot 21e 

verdieping op de hoeken van het hotel met mooi uitzicht op de zee en de stad.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Classic Kamer The Level 1339 1369 1339 1257 1247

Junior Suite The Level 1369 1398 1369 1285 1275

Honeymoon: welkomstcocktail bij aankomst. Mousserende wijn, bloemen, huwelijksgeschenk en 

chocolade in de kamer. 10% korting op massages in de Spa tijdens verblijf.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 05/11/18 t/m 30/04/19 indien geboekt voor 30/09/18 en 

15% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 15/04/19.

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

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/119230/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/121110/
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CUBA | Privéreis

COCKTAIL CUBANA

VaraderoHavana Viňales

Dag 1: Amsterdam - Havana 

U vertrekt met de KLM naar Havana, waar u 

vanwege het tijdsverschil nog dezelfde dag aankomt 

en per privétransfer naar het bijzonder sfeervolle 

Saratoga Hotel in het centrum van Havana wordt 

gebracht voor een verblijf van 2 nachten. 

Dag 2: Havana

Een hele ochtend om Cuba’s fascinerende hoofd-

stad te leren kennen. Na het ontbijt gaat u met uw 

privéchauffeur en gids per oldtimer de beziens-

waardigheden bekijken. U rijdt langs de Fifth Avenue 

en Boulevard Malecon. Aansluitend door naar het 

centrum voor een wandeling over het Plein van 

de Revolutie, de kathedraal en het Parade plein. In 

Bodeguita del Medio waar Hemingway graag kwam, 

kunt u een heerlijke mojito proeven. Ter afsluiting 

brengt u een bezoek aan de beroemde rumfabriek. 

‘s Avonds bieden wij u de mogelijkheid tot het 

bijwonen van een spectaculaire show in befaamde 

nachtclub Tropicana per oldtimer (optioneel).

Dag 3: Havana - Viñales

Vandaag vertrekt u met uw privéchauffeur/gids 

naar Viñales in de provincie Pinar del Rio. De regio 

is een van de belangrijkste en meest pittoreske 

tabakszones van Cuba. Onderweg bezoekt u een 

sigarenfabriek (onder voorbehoud en gesloten in 

de weekenden en op feestdagen). Mocht de fabriek 

gesloten zijn bezoekt u de tabaksplantage La Casa 

del Veguero net buiten Viñales. Hier wordt uitleg 

gegeven over het lokale tabaksteeltproces. U kunt 

hier tevens losse sigaren kopen (de merkloze soort 

die de meeste Cubanen roken). Tevens maakt u een 

stop bij een Mirador vanwaar u een schitterend 

uitzicht heeft over de vallei en de Mogotes, de 

kalkstenen rotsformaties. Vervolgens maakt u een 

boottochtje op de San Vicente rivier bij de grot 

Cuevas de los Indios. De Viñales-vallei is door de 

Unesco verklaard als werelderfgoed vanwege zijn 

prachtige landschappen en de beroemde tabak-

plantages. Lunch in een restaurant met Cubaanse 

muziek. In de namiddag terugkeer naar Havana. 

Overnachting in het Saratoga Hotel.

Dag 4: Havana - Varadero

Vandaag volgt uw privétransfer naar Cuba’s popu-

lairste strandbestemming op 142 kilometer ten 

oosten van Havana. In Varadero neemt u uw 

intrek in het elegante Princesa del Mar, dat aan 

een schitterende baai ligt. U zult hier 4 nachten 

verblijven op basis van all-inclusive.

Dag 5-7: Varadero

Hier zou u wel aan kunnen wennen: fijne witte 

zandstranden en het heerlijke tropische klimaat het 

hele jaar door, met temperaturen van 25 tot 30°C. U 

kunt hier ook geweldig duiken en snorkelen in het 

glasheldere water. Uiteraard is verlenging van uw 

verblijf mogelijk.

Dag 8: Varadero - Amsterdam

’s Middags wordt u per privétransfer naar de lucht-

haven van Havana gebracht voor uw terugvlucht 

naar Amsterdam per KLM waar u de volgende 

ochtend aankomt.

Dag 9: Varadero - Amsterdam

In de vroege ochtend aankomst in Amsterdam.

Cocktail Cubana: 9-daagse privéreis

Indicatieprijs per persoon nov feb apr jul okt

In een Tweepersoonskamer 2676  2826 2770 2499 2499

Hotels

Havana Hotel Saratoga 5*

Varadero Princesa del Mar 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Havana en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Privétransfer tussen de accommodaties.

• Programma in Viñales inclusief lunch met privéchauffeur/gids

•  7 overnachtingen: 3 nachten in Havana in een Junior Suite op 

basis van logies/ontbijt, 4 nachten in Varadero in een Junior 

Suite Tuinzicht op basis van all-inclusive.

Neem voor de actuele prijzen of prijzen voor 1, 3 en meer perso-

nen contact op met onze verkoopafdeling. Voor reisinformatie zie 

achterin deze brochure.

De bezienswaardigheden in Havana, een dagtour naar de pittorske omgeving van 

Viñales gevolgd door een verblijf aan de parelwitte zandstranden van Varadero

Viñales

Havana Varadero

Varadero

Havana

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/combinatiereizen/view/269/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/combinatiereizen/view/269/
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HAVANA & VARADERO COMBI

Varadero

Havana

Havana

Dag 1: Amsterdam - Havana

U vertrekt in de ochtend met de KLM naar Havana, 

waar u vanwege het tijdsverschil nog dezelfde 

middag aankomt en per privétransfer naar het 

bijzonder sfeervolle hotel Saratoga wordt gebracht 

voor een verblijf van 2 nachten. Dit elegante 

hotel met neoklassieke architectuur ligt in het  

centrum van Havana. Saratoga is het ideale 

startpunt voor een bezoek aan deze fascinerende 

stad. Op loopafstand van de belangrijkste 

bezienswaardigheden.  

Dag 2: Havana

Een hele dag om Cuba’s fascinerende hoofdstad 

te leren kennen. Wij raden u aan om met een 

privé-chauffeur en gids per oldtimer de beziens-

waardigheden te bekijken. U rijdt langs de Fifth 

Avenue en Boulevard Malecon. Aansluitend door 

naar het centrum voor een wandeling over het Plein 

van de Revolutie, de kathedraal en het Paradeplein. 

In Bodeguita del Medio waar Hemingway graag 

kwam, kunt u een heerlijke mojito proeven. Als 

afsluiter brengt u een bezoek aan de beroemde 

rumfabriek. ‘s Avonds bieden wij u de mogelijkheid 

tot het bijwonen van een spectaculaire show. U 

wordt met de oldtimer van uw hotel opgehaald 

voor een uitstekend diner in een van de bekendste  

restaurants van Havana. Aansluitend per oldtimer 

naar de befaamde nachtclub Tropicana. Tropicana 

opende haar deuren in 1931 en was, behalve om de 

exrtravagante shows, bekend als gokparadijs. De 

revolutie van Fidel Castro maakt een einde aan deze 

praktijken, maar nachtclub Tropicana overleefde 

tot op de dag van vandaag dankzij de wervelende 

shows met cabaret, zang, mooie kostuums en 

vooral veel dans (excusies kunnen voor uw reis 

reeds geboekt worden). 

Dag 3: Havana - Varadero

Vandaag volgt uw privétransfer naar Cuba’s 

populairste strandbestemming op het schiereiland 

van Varadero. Varadero, de bekendste badplaats 

van Cuba, ligt 142 kilometer ten oosten van Havana 

op het 20 kilometer lange en smalle schiereiland 

Hicacos, dat bijna geheel uit wit strand bestaat. In 

Varadero neemt u uw intrek in Paradisus Varadero, 

dat aan een schitterende baai ligt. U zult hier 5 

nachten verblijven in het Royal Service gedeelte  op 

basis van een uitgebreid all-inclusive programma.  

Dag 4-7: Varadero

Hier zou u wel aan kunnen wennen: fijne witte 

zandstranden en het heerlijke tropische klimaat 

het hele jaar door, met temperaturen van 25 tot 

30°C. U kunt hier ook geweldig duiken en snorkelen 

in het glasheldere water. Golfliefhebbers kunnen 

hun hart ophalen op de nabij gelegen golfbaan.  

Dag 8: Varadero - Amsterdam

’s Middags wordt u naar de luchthaven van Havana 

gebracht voor uw terugvlucht naar Amsterdam per 

KLM.

Dag 9: Amsterdam

Aankomst op Schiphol in de ochtend.

Havana & Varadero: 9-daagse combinatiereis

Indicatieprijs per persoon       nov       feb apr       jul       okt

In een Tweepersoonskamer    2041  2253 2183    1947    1947

Hotels

Havana Hotel Saratoga 5*

Varadero Paradisus Varadero 5*

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis naar en van Havana en luchthavenbelasting.

• Executive Lounge op Schiphol.

• Privétransfer tussen de accommodaties.

•   7 overnachtingen: 2 nachten in Havana in een Junior Sui-

te op basis van logies/ontbijt en 5 nachten in Varadero in 

een Royal Service Junior Suite Tuinzicht op basis van all- 

inclusive. 

Neem voor de actuele prijzen of prijzen voor 1, 3 en meer perso-

nen contact op met onze verkoopafdeling. Voor reisinformatie zie 

achterin deze brochure.

Combineer uw strandverblijf in Varadero 

met een aantal nachten in het swingende Havana.

Combinatiereis | Havana & Varadero | CUBA

Viñales

Havana Varadero

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/combinatiereizen/view/270/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/combinatiereizen/view/270/
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CUBA | Varadero

PARADISUS VARADERO
ACTIVE | ALL-INCLUSIVE | FAMILY

      

 Family Concierge Junior Suite

Het Paradisus Varadero heeft een unieke locatie aan het mooiste strand van 

Varadero. Het apart gelegen Family Concierge gedeelte is zeer geschikt is voor 

gezinnen met kinderen. De Royal Service Suites liggen in een aparte vleugel van 

het hotel. Hier zijn gasten vanaf 18 jaar wekom. De luchthaven van Havana ligt 

op ca. 155 km. De luchthaven van Varadero ligt op ca. 40 km.

FACILITEITEN
Riante tuin met 6 zwembaden en 2 geïntegreerde kinderbaden. Het hotel ligt 

deels aan een rotskust en deels aan een breed zandstrand met ligstoelen en 

parasols, 6 à la carte restaurants: Bella Mar voor fine dining, en Vento voor 

mediterrane specialiteiten, het gourmetrestaurant Turey serveert gerechten 

uit de internationale keuken, Sakura voor sushi en teppanyaki. Het restaurant 

Sabi ligt in het Family Concierge gedeelte.ontbijt, lunch en diner. Miniclub (4-12 

jaar). Het Spacenter biedt een groot aanbod aan schoonheidsbehandelingen. 

Voorts fitnessruimte, sauna, jacuzzi, kapper, boetieks, 3 (verlichte) tennisbanen, 

volleybal, windsurfen, kajakken, catamaranzeilen en duiken (1x per dag 

duiken inclusief). De 18-holes golfbaan ligt op 5 km. Het hotel wordt op basis 

van all-inclusive aangeboden: alle maaltijden in het buffetrestaurant en de 

à la carte restaurants (reserveren aanbevolen), een selectie van nationale 

en geselecteerde internationale (alcoholische) drankjes, minibar (water, 

frisdranken, vruchtensappen en bier), sportactiviteiten, niet-gemotoriseerde  

watersporten en entertainment.

ACCOMMODATIE
De 284 Family Concierge Suites zijn ruim en modern ingericht. Het aparte 

gedeelte is voorzien van zwembad, kinderbad, 3 restaurants en vele extra 

faciliteiten voor families.

Junior Suite (ca. 58 m², max. 2 volw. + 2 kind.): gelegen op de 2e en 3e verdieping. 

Kingsizebed of 2 twinbedden. Badkamer met bad en douche. Overdekt terras.

Junior Suite Garden Swim-Up: met terras en direct toegang tot het zwembad.

Master Suite 1-slaapkamer (ca. 110 m², max. 2 volw. + 2 kind.): direct 

toegang tot het zwembad. Aparte woon- en slaapkamer met groot terras met 

dagbed. Kingsizebed en sofabed. Mooie badkamer met separate regendouche. 

Vanuit het terras direct toegang tot het zwembad. Inclusief welkomstcadeau, 

1x hydrothermal circuit per persoon per verblijf en 20% korting op 

spabehandelingen. Ook boekbaar met verbindingsdeur naar een Junior Suite 

Garden Swim-Up: Master Suite 2-slaapkamers, ca. 171 m², max. 5 pers..

De 82 Royal Service Junior Suites liggen in een apart gedeelte van het 

resort. Receptie, bar, zwembad en restaurant Bella Mare. Ruim ingericht met 

airconditioning, strijkfaciliteiten en koffie-/theezetfaciliteiten. Fraaie badkamer 

met jacuzzibad, terras of balkon met buitendouche en dagbed. Champagne, 

minibar met premium drankjes, 1x hydrothermal-circuit in de Spa voor twee, 

20% korting op de massages, 1x greenfee per verblijf in de Vardero Golf Club, 

late check-out tot 14:00 uur en butlerservice. 

Junior Suite Tuinzicht (ca. 83 m², max. 3 volw.): kingsizebed of 2 queensize- 

bedden, kussenmenu, inloopkast en zithoek. Ook boekbaar met zeezicht.

Raadpleeg onze website voor een uitgebreide beschrijving van alle kamertypen.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Family Concierge Junior Suite 1984 1984 2162 1921 1891

Royal Service Junior Suite Tuinzicht 2046 2314 2224 1975 1945

Extra: krediet van USD 1000 te besteden in de restaurants&bars, Spa en kamerupgrade (indien be-

schikbaar bij aankomst) bij verblijf van min. 7 nachten van 01/11/18 t/m 21/12/18 en van 01/05/19 

t/m 31/10/19 en een krediet van USD 550 bij een verblijf van min. 4 nachten.

Honeymoon: welkomstcocktail, mousserende wijn, bloemen en chocolade in de kamer bij aankomst. 

1x romantisch diner voor twee, 10% korting op massages in de Spa tijdens verblijf en honeymoongift.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 30/04/19 indien geboekt voor 30/09/18 en 

30% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 15/04/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen en aanbiedingen: bezoek  

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

5.995 reviews

Junior Suite Royal Service

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/119200/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/119200/
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Varadero | CUBA

PARADISUS PRINCESA DEL MAR
ADULTS ONLY | ALL-INCLUSIVE | WELLNESS

       

Junior Suite Royal Service

Stijlvol hotel dat opvalt door zijn eenvoudige elegantie en vele faciliteiten. 

Princesa del Mar ligt aan een parelwit zandstrand van 1,5 km en een turkooizen 

zee. Bijzonder aan te raden is de Royal Service in een aparte vleugel van het 

hotel met eigen receptie, restaurant, bar en zwembad. Deze service is zeer aan 

te raden. De 18-holes golfbaan ligt op ca. 15 km. Havana ligt op ca. 155 km. 

Gasten vanaf 18 jaar zijn welkom.

FACILITEITEN
Het hotel biedt vele faciliteiten zoals 3 fraaie zwembaden en jacuzzi’s. Aan het 

mooie zandstrand staan ligstoelen en parasols ter beschikking. Er zijn 7 à la 

carte restaurants waaronder Firenze met Italiaanse specialiteiten. Marseille, 

een fine dining restaurant met Franse gerechten. Sakura is gespecialiseerd in de 

Japanse keuken (teppanyaki). Bamboo biedt oosterse gerechten en Port Royal 

Beach Grill voor Cubaanse lunchgerechten. Gran Terazza voor ontbijt, lunch 

en diner. 7 bars o.a. La Corona Cigar bar. Yhi Spacenter met sauna, massages, 

yoga en tai-chi. Voorts fitnessruimte, aerobics, 4 tennisbanen met verlichting, 

basketbal en tafeltennis. Aan het strand verschillende (water)sporten mogelijk 

als kajakken, waterfietsen, catamaranzeilen, snorkelen en duiken (1 scubaduik 

p.p. inclusief). Livemuziek in de avond. Het hotel wordt op basis van all-inclusive 

aangeboden: alle maaltijden in het buffetrestaurant en de à la carte restaurants 

(mits reservering), een selectie van nationale en geselecteerde internationale 

(alcoholische) drankjes, dagelijks gevulde minibar (frisdranken en bier), 

sportactiviteiten en watersporten. 

ACCOMMODATIE
Het resort beschikt over 630 ruim ingerichte (junior) suites voorzien van een 

kingsizebed, airconditioning, telefoon, strijkfaciliteiten, flatscreen-tv en koffie-/

theezetfaciliteiten en kluisje. Badkamer met bad en douche. Balkon of terras. 

Maximale bezetting 2 volwassenen. 

Junior Suite Tuinzicht (ca. 43 m²): ruim ingericht met zithoek en uitzicht over de 

tuin en/of zwembad. Ook boekbaar met zeezicht en inclusief de Royal Service. 

Suite (ca. 69 m²): aparte woon- en slaapkamer. Terras met jacuzzi en uitzicht 

over de tuin. Ook boekbaar inclusief de Royal Service. 

In een apart gedeelte van het resort bevindt zich de exclusieve Royal Service: 

Voorzien van receptie en lounge, privécheck-in, champagne bij aankomst, 

romantische kamerdecoratie, gratis wifi, 1x hydrothermal-circuit in de Spa 

voor twee, 20% korting op massages, strandtas, 1x greenfee per verblijf bij de 

Vardero Golf Club, late check-out tot 14:00 uur en 24-uurs butlerservice. Verder 

beschikt dit gedeelte over een zwembad, een privéstrand, een buffetrestaurant 

en het Hilltop à la carte restaurant (reserveren aanbevolen). 

Royal Service Junior Suite (ca. 49 m²): gelegen op de begane grond. Badkamer 

met jacuzzibad. Balkon met dagbed en tuinzicht. 

Royal Service Luxury Junior Suite ca. 49 m²): kingsizebed of 2 twinbedden. 

Badkamer met jacuzzibad. Terras met ligbedden en gelegen nabij het strand.

Royal Service Swim-up Junior Suite Tuinzicht (ca. 63 m²): ruim ingericht met 

zithoek. Terras met ligstoelen en dagbed en direct toegang tot het zwembad. 

Raadpleeg onze website voor een uitgebreide beschrijving van alle kamertypen.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite Tuinzicht 1720 1976 1881 1711 1681

Royal Service Junior Suite 2261 2517 2422 2220 2190

Extra: krediet van USD 1000 te besteden in de restaurants&bars, Spa en kamerupgrade ( indien be-

schikbaar bij aankomst) bij verblijf van min. 7 nachten van 01/11/18 t/m 21/12/18 en van 01/05/19 

t/m 31/10/19. Een krediet van USD 550 bij een verblijf van min. 4 nachten.

Honeymoon: bij verblijf van min. 6 nachten: honeymoongift, mousserende wijn, bloemen, chocolade 

en 1x romantisch ontbijt op de kamer. 10% korting op massages in de Spa tijdens verblijf.

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/18 t/m 30/04/19 indien geboekt voor 30/09/18 en 

20% bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 15/04/19.

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

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

6.609 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/119190/
https://www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/hotel/119190/
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DOMINICAANSE REPUBLIEK

Hispaniola moet een verslavende werking op 

Columbus hebben uitgeoefend, want hij zou het 

eiland na 1492 nog drie keer bezoeken. Het is 

na Cuba het grootste eiland van het Caribische 

gebied. Rond 1700 werd deze Spaanse kolonie 

na een oorlog opgesplitst in een Frans deel (het 

tegenwoordige Haïti, dat ongeveer een derde van 

het eiland beslaat) en een groter Spaans deel (de 

huidige Dominicaanse Republiek). 

De bevolking bestaat uit een mengeling van 

nazaten van de vrijwel uitgestorven oorspronke-

lijke bewoners van het eiland, de Taino-indianen, 

Spaanse kolonisten en uit Afrika gehaalde slaven. 

Het culturele erfgoed van het land is een weer-

spiegeling van deze samensmelting, resul terend 

in een tamelijk mystieke inslag en een heerlijke 

Creoolse keuken. De bekendste en meest opwin-

dende Dominicaanse bijdrage aan de wereld van 

muziek en dans zijn de ritmische en opzwepende 

klanken van de ‘Merengue’. 

Voor de bezoeker ligt de grootste aantrekkings-

kracht van de Dominicaanse Republiek echter voor al 

in de kilometerslange parelwitte en zonovergoten 

zand stranden, met name langs de oostkust van het 

eiland in de regio Punta Cana. Hier zijn de laatste 

decennia absolute topresorts verrezen die stuk voor 

stuk volgens een uitgebreide all-inclusive formule 

opereren en u een zorgeloze vakantie garanderen.

PUNTA CANA 
Direct ten noorden van het plaatsje Punta Cana, 

waarnaar de regio is genoemd, strekken zich de 

stranden van Bavaro Beach (Playa de Bavaro) uit, 

met als centrum het plaatsje El Cortecito met tal 

van restaurants, clubs en winkeltjes. 

Er zijn enkele uitstekende golfbanen en tal rijke 

mogelijkheden om te duiken en andere water-

sporten te beoefenen. Ook zwemmen met dolfijnen 

is mogelijk. 

Wij bieden u hier het uitgestrekte Paradisus Punta 

Cana Resort aan, dat uit verschillende hotels 

bestaat. The Reserve is een uitgelezen keuze voor 

gezinnen met kinderen, terwijl het Royal Service-

gedeelte louter voor volwassenen toegankelijk is. 

Aan Playa de Bavaro bieden wij u ook het vijfsterren 

all inclusive Iberostar Grand Hotel Bávaro aan.

Het mooiste eiland ooit door de mensheid aanschouwd, aldus Columbus toen hij in 1492 Hispaniola ontdekte. 

Treed nu in de voetsporen van de ontdekkingsreiziger en geniet van de mooiste, 

door wuivende palmbomen omzoomde stranden in prachtige resorts.

Dit prachtige resorthotel biedt een ruime keuze 

aan zwembaden en restaurants en verwelkomt 

uitsluitend volwassen gasten (vanaf 18 jaar). Voor 

een familievakantie raden wij het ruim opgezette 

Dreams Punta Cana aan met een scala aan 

activiteiten en faciliteiten voor het hele gezin.

Enkele kilometers ten zuiden van de luchthaven 

selecteerden wij in het exclusieve PuntaCana Resort 

& Club het boutique hotel Tortuga Bay, behorende 

tot de Leading Hotels of the World, met privéstrand 

en tevens het elegante The Westin Puntacana 

Resort & Club.

Verder zuidwaarts, voorbij Playa Juanillo, ligt het 

sfeervolle Secrets Cap Cana Resort & Spa. Als u op 

zoek bent naar een verblijf tijdens een romantische 

vakantie en u wilt genieten van excellente verzorging 

dan is dit hotel een absolute aanrader. 

HOTELVOORZIENINGEN
In de resorts van de Dominicaanse Republiek 

kunnen uw kinderen gewoonlijk gratis gebruik 

maken van de kidsclubs. In de meeste gevallen zijn 

ook de niet-gemotoriseerde watersporten en de 

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

bij verlichting). Gemotoriseerde watersporten en 

babysitting zijn tegen betaling. Ook wanneer u 

gebruik wilt maken van de wellnessfaciliteiten is 

dit in de meeste gevallen tegen betaling. Uitzon-

deringen op bovenstaande regels vindt u bij de 

beschrijvingen van de betreffende hotels en resorts.

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN DE DOMINICAANSE REPUBLIEK HEEFT VOORAL 

HET PARADISUS PUNTA CANA RESORT ONS HART 

GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA’S 182-183
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Punta Cana Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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Watertemperatuur in °C 26 25 26 27 27 27 28 28 28 28 27 27

Zonne-uren per dag 6 5 7 6 5 6 6 6 6 6 6 5
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TORTUGA BAY
BOUTIQUE | GOLF | WELLNESS

       DELUXE

Junior Suite Ocean Front

Het luxe en rustig gelegen Tortuga Bay Hotel is een intiem boutique hotel met 

uitstekende service dat deel uit maakt van het bekende en exclusieve PuntaCana 

Resort & Club. Het hotel behoort tot de ‘Leading Hotels of the World’ en heeft 

een lang, wit privézandstrand met turkooisblauw water en een onovertroffen 

45-holes golfcourse. 

De bekende ontwerper Oscar de la Renta heeft het interieur van de villa’s ont-

worpen naar het voorbeeld van de oude plantages. Het resort is gelegen in een 

natuurreservaat en omgeven door tropische vegetatie en tuinen. Een ideale 

plaats voor een aangenaam verblijf met veel sport- en ontspannings activi teiten. 

De luchthaven van Punta Cana bevindt zich op ca. 5 km. 

FACILITEITEN
U wordt al op de luchthaven van Punta Cana met een VIP service welkom 

geheten. Bij zowel aankomst als vertrek wordt u snel en separaat door de 

douane en immigratie begeleid. Bij vertrek kunt u tevens gebruik maken van de 

VIP Lounge. Vanuit de intieme lobby met receptie wordt u naar uw Suite of Villa 

gebracht waar de privé check-in plaatsvindt. U maakt hier tevens kennis met uw 

persoonlijke villamanager, die gedurende uw verblijf ter beschikking staat voor 

al uw vragen en zo uw verblijf nog aangenamer maakt. 

Naast het Bamboo Restaurant bevindt zich een zwembad en jacuzzi (geopend 

tot 18.00 uur), een terras met ligbedden en parasols. Voor hotelgasten zijn er 

gratis fietsen en kajaks ter beschikking en daarnaast kunt u gebruik maken 

van alle faciliteiten van het resort. Er zijn (water)sportmogelijkheden zoals 

kitesurfen, eco-paddling, waterskiën, diepzeevissen, snorkelen, paardrijden, 

tennis, kajakken en fietsen. Tevens zijn er de Corales Golf Club (18 holes) en 

La Cana Golf Club (27 holes) en het Oscar de la Rente Tennis Center met 8 

gravelbanen en eigen sportcomplex. Het resort heeft zijn eigen natuurgebied 

met wandelpaden en 12 zoetwaterlagunes. 

De moderne Six Senses Spa (1.600 m²) gelegen in het La Cana Golf & Beach 

Club House biedt lichaams- en schoonheidsbehandelingen en massages. 

Er zijn behandelkamers, een direct aan het strand gelegen buitenzwembad, 

sauna, stoomdouches en fitnesscenter. In de PuntaCana Village vindt u winkels, 

restaurants en art galleries. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt (kan geserveerd worden in uw Suite 

of Villa). Het Bamboo Restaurant en bar is geopend voor ontbijt (in buffetvorm), 

lunch en diner en serveert lokale gerechten met mediterrane invloeden en 

groente uit de eigen organische tuinen. Tevens is er de Tortuga Bay Lounge 

waar u in intieme sfeer van sigaren en een glas rum kunt genieten. 

Het resort zelf biedt verschillende à la carte restaurants (alle niet dagelijks 

geopend). Het Playa Blanca serveert vers gegrilde vis- en vleesgerechten voor 

lunch en diner en is gelegen direct aan het strand. La Yola restaurant voor 

lunch en diner met verse mediterrane gerechten in een elegante setting. The 

Grill is een ‘American Style’ openluchtrestaurant met Caribische, mediterrane, 

grillspecialiteiten en salades voor lunch en diner. Verder zijn er in het resort 

de volgende bars: La Yola bar voor cocktails, Playa Blanca Bar, de koffiebar 

Los Platanos, Kite Bar en Iguana Cove. Ten slotte is er 24-uurs roomservice 

beschikbaar. 

ACCOMMODATIE
Tortuga Bay bestaat uit 13 elegante Beachfront Villas (die samen 30 suites 

vormen) met een interieur dat is ontworpen door Oscar de la Renta. Alle 

Villas zijn voorzien van airconditioning, tv, kluisje, plafondventilator, koffie-/

theezetfaciliteiten, strijkfaciliteiten, minibar en wifi. Kitchenette met ijsmaker 

en magnetron. Ruime badkamer met douche en apart jacuzzibad, bad jassen en 

slippers. Alle suites beschikken over een terras of balkon en een privé buggy 

(één per verdieping en twee voor een complete Villa). Verder is er een privé 

check-in met conciërgeservice en dagelijks een Engelstalige krant. 

Junior Suite Ocean View (ca. 105 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruime slaapkamer 

met kingsizebed gelegen op de eerste verdieping van de Villa. Met balkon en 

zeezicht. Ook boekbaar direct aan zee als Junior Suite Ocean Front.

Suite - 2 Slaapkamers Ocean View (ca. 310 m², max. 4 volw. + 1 kind): ruime suite 

gelegen op de begane grond met aparte woonkamer. Queensizebed slaapkamer 

met en suite badkamer en een tweede slaapkamer met twee bedden en tevens 

en suite badkamer. Ruim terras met ligbedden. Ook boekbaar direct aan zee als 

Suite - 2 Slaapkamers Ocean Front. 

Vierkamer Villa Ocean View (ca. 365 m², max. 6 volw. + 2 kind.): stijlvolle villa 

ideaal voor families, met drie slaapkamers en drie aparte badkamers. Ruime 

woonkamer met terras. De derde slaapkamer is via een buitentrap te bereiken 

voor meer privacy. Ook boekbaar direct aan zee als Vierkamer Villa Ocean 

Front.
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Vijfkamer Villa Ocean Front (ca. 537 m², max. 8 volw. + 2 kind.): fraaie villa direct 

aan zee met 4 slaapkamers en elk een en suite badkamer. Elegante woonkamer 

en ruim terras met ligbedden en adembenemend uitzicht. De derde en vierde 

slaapkamer is via een buitentrap te bereiken voor meer privacy.

NB: Tortuga Bay is van 7/9/19 t/m 30/9/19 gesloten in verband met 

renovatiewerkzaamheden

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

en naar Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite Ocean View (voor alleengebruik) 6428 5978 5181 4762 4710

Junior Suite Ocean View 3558 3307 3176 2755 2703

Junior Suite Ocean Front 3992 3671 3480 3059 3007

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 03/01/19 t/m 13/04/19 indien 150 dagen voor aankomst 

geboekt; 15% indien 120 dagen voor aankomst geboekt en 10% indien 90 dagen voor aankomst 

geboekt. 30% bij verblijf van 22/04/19 t/m 31/10/19 indien 150 dagen voor aankomst geboekt; 20% 

indien 120 dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 90 dagen voor aankomst geboekt.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en toeslagen voor verplichte galadiners rond 

Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

676 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/tortuga-bay
https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/tortuga-bay
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THE WESTIN PUNTACANA RESORT & CLUB
 FAMILY | GOLF

     

Junior Suite

Het elegante The Westin is gesitueerd in het exclusieve PuntaCana Resort & Club 

en is het toonaangevende Golf & Beach Resort van de Dominicaanse Republiek. 

Het resort ligt aan het fraaie kilometerslange zandstrand met zacht wit 

poederzand en het turkooizen water van Playa Blanca en biedt vele faciliteiten 

onder de Caribische zon. U zult zich hier na aankomst dan ook direct thuis 

voelen. Het hotel ligt naast Puntacana Village en de luchthaven ligt op ca. 4 km.

FACILITEITEN
Vanuit de fraaie open lobby heeft u een mooi uitzicht over het zwembad met 

zonneterras met ligbedden en parasols, waaromheen het hotel in een U-vorm 

is gebouwd. Er is een kidsclub en speeltuin voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Verder zijn er een businesscenter, winkeltje, parkeergelegenheid en het Westin 

Workout Fitness Center (24 uur per dag geopend). 

In de directe om ge ving lig gen twee beroemde golfbanen, namelijk de Corales 

Golf Club (18 holes) en La Cana Golf Club (27 holes). Daarnaast zijn er vele 

activiteiten zoals paardrijden, kite surfen en snorkelen. Tevens kunt u het Oscar 

de la Renta Tenniscenter en de moderne Six Senses Spa (1.600 m²) bezoeken. 

De Spa biedt verschillende lichaams- en schoonheidsbehandelingen. 

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

restaurant serveert internationale gerechten en is geopend voor ontbijt, lunch 

en diner. De direct aan zee gelegen Brassa Grill en Bar heeft onder andere 

Ameri kaanse USDA Prime steaks en visgerechten op het menu staan voor lunch 

en diner. De Lobbybar biedt lichte snacks, drankjes en cocktails en in Don Queco 

Cigar Bar & Lounge worden fijne Dominicaanse sigaren en rum geserveerd. U kunt 

gebruik maken van de andere restaurants van het resort zoals het Playa Blanca, 

La Yola of The Grill restaurants. Ten slotte is er 24 uur per dag roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 200 kamers en suites zijn chic en luchtig ontworpen met rustgevende 

neutrale kleuren en een strakke afwerking. De kamers beschikken over 

marmeren vloeren, airconditioning, satelliet-tv, koffiezetfaciliteiten, kluisje, 

alarmklok met iPod-dockingstation, minibar en wifi. Badkamer met bad of 

regendouche, haardroger, badjassen en slippers. Alle kamers hebben balkon en 

zee- of gedeeltelijk zeezicht.

Traditional King Kamer (ca. 40 m², max. 2 volw.): elegante kamer met kingsizebed. 

Ook boekbaar met twee queensizebedden (150x200 cm) als Traditional Queen 

Kamer (max. 2 volw. + 2 kind.). Kinderen slapen op bestaande bedden.

Premium Kamer (ca. 60 m², max. 2 volw. + 1 kind): ruimere kamer met 

kingsizebed.

Junior Suite (ca. 62 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): open plan woon-/

slaapkamer. 

Suite (ca. 72 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): elegante aparte woon- en 

slaapkamer met kingsizebed. Derde persoon slaapt op een queensize sofabed.

Suite Puntacana (ca. 93 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): ruimere suite met 

een aparte woon- en slaapkamer met twee balkons en frontaal zeezicht.

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

en naar Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Traditional King Kamer 1346 1491 1491 1326 1274

Premium Kamer 1550 1699 1699 1499 1452

     

Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 03/01/19 t/m 13/04/19 indien 120 dagen voor aankomst ge-

boekt; 10% indien 90 dagen voor aankomst geboekt en 5% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 

25% bij verblijf van 22/04/19 t/m 31/10/19 indien 120 dagen voor aankomst geboekt; 20% indien 90 

dagen voor aankomst geboekt en 15% indien 60 dagen voor aankomst geboekt. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, kinderkortingen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of 

volpension en verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek 

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

1.164 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/the-westin-puntacana-resort-club
https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/the-westin-puntacana-resort-club
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IBEROSTAR GRAND HOTEL BÁVARO
ALL - INCLUSIVE | ADULTS ONLY | WELLNESS

       

Junior Suite

Het elegante adults only Grand Collection Iberostar Grand Bavaro Punta Cana 

ligt aan de aquamarijn gekleurde wateren van de Caribische Zee aan een van de 

mooiste witte zandstranden van Punta Cana. 

De woorden pracht, aandacht, ont spanning en comfort krijgen hier een hele 

nieuwe betekenis. Met zijn ontwerp dat is geïnspireerd op de Grieks-Romeinse 

architectuur, is het hotel een genot voor de zintuigen; In de openbare ruim tes, 

kamers en tuinen met waterpartijen is grote zorg besteed aan elk detail met een 

fascinerende combinatie van stijlen en materialen zoals hout, graniet, water en 

planten. Hierdoor is een gastvrije, fraaie omgeving gecreëerd. De internationale 

luchthaven van Punta Cana ligt op ca. 26 km afstand.

FACILITEITEN
In de sfeervolle lobbyruimte wordt u hartelijk welkom geheten. Het U-vormige 

gebouw wordt omgeven door drie zwembaden waarvan twee lagunevormig 

(één met swim up bar) en één activiteitenzwembad. Hier zijn ook terrassen 

met ligbedden en parasols. Deze vindt u ook aan het brede strand. Er zijn twee 

openlucht jacuzzi’s en een fitnessruimte met uitzicht op zee. Er worden vele 

activiteiten zoals tai-chi, spinninglessen en waterpolo georganiseerd. Aan het 

strand zijn er watersportmogelijkheden (sommige tegen betaling). Verder is 

er een casino. In de Spa, verdeeld over twee verdiepingen met verschillende 

ambiances en gelegen bij het strand, heeft u een grote keuze aan lichaams- 

en schoonheidsbehandelingen. Er zijn diverse behandelkamers, een Turkse 

hamam en bubbelbaden. Er is tevens een kapper en meerdere winkeltjes. Voor 

de golfliefhebbers is er de 18-holes golfcourse bij de ‘Iberostar Bávaro Golf’ 

club. De verzorging is op basis van all-inclusive. Het ontbijt wordt geserveerd 

in een van de twee buffetrestaurants: Bella Vista met terras (tevens geopend 

voor lunch en diner) en het aan het strand gelegen La Perla (ook voor lunch 

en snacks). Er zijn vijf à la carte restaurants (waarbij reservering en gepaste 

kleding verplicht zijn): Het Italiaanse La Tentazione, het Japanse Hashira 

Restaurant, El Galeón Surf & Turf Restaurant, Le Tourbillon Gourmet Restaurant 

en het Casa de la Playa Restaurant.voor een uitgebreide keuze aan gerechten 

vergezeld van een uitgelezen selectie wijnen, bieren en drankjes. Verder zijn er 

vijf bars waaronder de lobbybar en poolbar. In verschillende bars is livemuziek 

onder het genot van een verkoelend drankje. Het authentiek Spaanse Galeischip 

geeft daarbij nog een extra dimensie aan het geheel. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt in totaal 272 sfeervolle Junior Suites verdeeld over vier 

verdiepingen. De kamers zijn voorzien van queenbedden of één kingsizebed, 

kleine kledingkast, airconditioning, minibar, kluisje, dvd-speler, iPod/ MP3-

docking station, wifi, tv en koffiezetfaciliteiten. Marmeren badkamer met jacuzzi 

voor twee, douche en apart bad, badjassen en slippers. Balkon of terras met 

zitje. Gratis toegang tot de Spa Sensations wet area (behalve de Junior Suite). 

Junior Suite (ca. 47 m², max. 2 volw.): ruime kamer met balkon met tuinzicht. 

Ook boekbaar met tuin/meerzicht of zeezicht en met directe toegang tot het 

zwembad als Swim-Out of als Junior Suite Spa als de junior suite met een 

kingsizebed en Spa-pakket. Ook te boeken als Junior Suite Star Prestige met 

een Star Prestige pakket, waarbij inbegrepen o.a. exclusieve producten in de 

(bad-)kamer, gepersonaliseerde service, welkomstpakket met champagne en 

fruit, speciale evenementen en een privé-gedeelte op het strand.

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

van en naar Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en 

naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite (voor alleengebruik) 2344 3018 2834 2717 2287

Junior Suite 1852 2318 2211 2136 1816

Junior Suite Zeezicht 2079 2544 2438 2359 2040

Honeymoon: Champagne, welkomstattentie, huwelijkscadeau, 1 x romantsich diner en 1 x gratis 

massage (30 min) voor 2 personen.Vroegboekkorting: 15% bij verblijf van 01/11/18 t/m 30/04/19 

indien geboekt voor 31/08/18 en 13% indien geboekt van 01/09/18 t/m 30/09/18. 10% bij verblijf van 

05/01/19 t/m 30/04/19 indien geboekt van 01/10/18 t/m 31/10/18. 15% bij verblijf van 01/05/19 

t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/01/19; 13% indien geboekt van 01/02/19 t/m 28/02/19 en 10% 

indien geboekt van 01/03/19 t/m 31/03/19. 

10.930 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/iberostar-grand-hotel-bavaro
https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/iberostar-grand-hotel-bavaro
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PARADISUS PUNTA CANA RESORT
ALL-INCLUSIVE | ADULTS ONLY | FAMILY

       

Paradisus Punta Cana Resort is ideaal gelegen aan Bávaro Beach met zijn fijne 

witte zandstrand en kristalheldere zee. Het is omgeven door een weelderige 

tropische vegetatie, mooi aangelegde tuinen (400.000 m²) met vogels en 

vlinders onder honderden wuivende palmbomen. Door de verschillende typen 

accommodaties is het een perfect resort voor zowel families, alsook adults only 

voor een welverdiende vakantie. Een milieuvriendelijk resort volledig in harmonie 

met zijn natuurlijke omgeving dat naast het Palma Real winkelcentrum ligt. De 

luchthavenvan Punta Cana bevindt zich op ca. 23 km. 

 

FACILITEITEN
Er is een algemene open, centrale en ruime lobby. Verschillende zwembaden 

waarvan een algemeen groot lagunevormig zwembad en een kinderbad met 

glijbanen. Voor de jongste gasten is er de Kidszone met activiteiten onder 

deskundige leiding. Verder zijn er 4 tennisbanen en 3 paddlebanen. U kunt 

binnen het resort gebruik maken van fietsen. 

De YHi Spa biedt een binnenzwembad, hydrozwembad, sauna, Turks bad, 

ontspanningsruimte, kapper en fitnessruimte. Tevens zijn er diverse schoon-

heids behandelingen en massages mogelijk. Door professionele instructeurs 

worden yoga-, pilates- en spinninglessen gegeven. Verder kunt u uw geluk 

beproeven in het casino. Toegang tot de 27-holes golfbaan van Cocotal Golf & 

Country Club is inbegrepen (huur golf cart is verplicht). 

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals lessen in het bereiden 

van sushi of cocktails en danslessen. Verder zijn er (water)sportactiviteiten 

zoals duiken, waterpolo, beachvolley- en voetbal. Er is dagelijks entertainment 

met ‘s avonds een show in het theater. 

U verblijft hier op basis van all-inclusive. Wij noemen de volgende restaurants: 

het buffetrestaurant Naos met internationale gerechten voor ontbijt, lunch en 

diner en het Aziatische bistrorestaurant Bana met een sushibar, teppanyaki-

tafels en fusiongerechten voor diner. In Mole kunt u genieten van Mexicaanse 

specialiteiten voor diner en in Aqua van Italiaanse en mediterrane avant-garde 

gerechten en specialiteiten voor diner. Het steakhouse ‘The Grill’ serveert 

gegrilde Argentijnse vleesgerechten voor diner en Fuego verse fusion gerechten 

uit Latijns-Amerika voor diner. Vento restaurant biedt mediterrane specialiteiten 

voor diner. Tenslotte is er het exclusieve gourmetrestaurant Passion van 

Michelin-sterrenkok Martin Berasategui (tegen betaling). 

Verder zijn er 10 bars waarvan we noemen: de Snack Pool Bar en de Swimup 

Bar aan en in het het grote zwembad, de Beach Bar, Red Lounge Bar, North 

Avenue Bar, Gabi Club Bar, M Bar, Cigar Corner, Gabi Beach Bar, Sky bar, Sunset 

bar, Sunrise bar. Ten slotte is er 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 694 ruime suites beschikken over airconditioning, wifi, tv, kluisje, 

koffiezetfaciliteiten, strijkfaciliteiten en minibar die dagelijks wordt aangevuld. 

Badkamer met bad en/of douche. Balkon of terras met zitje.

Paradisus Junior Suite (ca. 47 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): in koloniale 

stijl ingerichte open plan woon-/slaapkamer met mahoniehouten meubelen en 

met tuinzicht.

Luxury Junior Suite (ca. 47 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): moderne open 

plan woon-/slaapkamer. 

De Royal Service is een adults only hotel binnen het resort met 148 kamers 

en heeft als extra service onder andere privé-check-in/out, butlerservice, 

privézwembad met Balinese bedden, aparte bar en de VIP lounge met hors 

d’oeuvres gedurende de gehele dag. Tevens is er een separaat privégedeelte op 

het strand (Royal Service beach) en dagelijks kunt u à la carte ontbijten, lunchen 

en dineren in het exclusieve Royal Service Restaurant La Palapa, gelegen aan 

het strand.

Royal Service Junior Suite Tuinzicht (ca. 47 m², max. 3 volw.): modern ingerichte 

suite met open plan woon-/slaapkamer.

Royal Service Junior Suite Zeezicht (ca. 47 m², max. 3 volw.): open plan woon-/

slaapkamer. Ook boekbaar met frontaal zeezicht.

https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/paradisus-punta-cana-resort
https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/paradisus-punta-cana-resort
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Bávaro Beach | Punta Cana | DOMINICAANSE REPUBLIEK

Royal Service Junior Suite frontaal Zeezicht

Master Suite 2 - slaapkamers

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

en naar Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Paradisus Junior Suite (voor alleengebruik) 2031 2519 2097 2334 1978

Paradisus Junior Suite 1523 1803 1545 1732 1488

Luxury Junior Suite 1571 1881 1623 1799 1543

Honeymoon: fles moussenrende wijn en fruit op de kamer, welkomstattentie bij aankomst en 10% 

korting op Spa services voor 2 personen.

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/10/18; bij 

verblijf van 01/02/19 t/m 31/10/19 indien geboekt van  01/11/18  t/m 31/12/18; bij verblijf van 

22/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt van 01/01/19 t/m 28/02/19 en bij verblijf van  01/06/19 t/m 

31/10/19 indien geboekt van 01/03/19 t/m 31/05/19. 

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

te galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

SPECIAAL AANBEVOLEN

DE VERSCHILLENDE TYPE ACCOMMODATIES ZOWEL VOOR FAMILIES 

MET KINDEREN ALS OOK ADULTS ONLY, DE TOPRESTAURANTS EN VELE 

FACILITEITEN MAKEN VAN DIT RUIM OPGEZETTE RESORT EEN IDEALE 

VAKANTIEBESTEMMING. 

The Reserve is een apart hotel gelegen in de tuin van het resort met 

een eigen receptie en veel extra privileges waarbij de nadruk ligt op 

het welzijn van de hele familie door middel van bijvoorbeeld de Family 

Concierge Service. Hier vindt u een apart zwembad, kinderzwembad met 

glijbanen en de Kidsclub. Verder zijn er activiteiten, workshops, shows 

en entertainment voor alle leeftijden en krijgt u unlimited greenfees 

voor de Cocotal Golf & Country Club. Er zijn drie extra restaurants: de 

Gabi Club voor ontbijt, lunch en diner (in buffetvorm), de Hydro Grill 

voor diner bij het zwembad en het à la carte restaurant Vento met 

mediterrane gerechten. 

Alle 130 ruime suites inclusief Family Concierge Suites beschikken over 

marmeren vloeren, met mahoniehouten meubelen, airconditioning, 

plafondventilator, tv, koffiezetfaciliteiten, minibar die dagelijks wordt 

aangevuld, wifi en kluisje. Badkamer met whirlpool voor 2 personen 

en douche. Terras of balkon. Kinderen slapen in bestaande bedden of 

sofabed. 

Paradisus Suite (ca. 56 m², max. 3 pers): een schuifdeur verdeelt de 

slaap-/woonkamer met sofabed. Family Concierge Suite 1-slaapkamer 

(ca. 56 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind.): woonkamer met aparte 

slaapkamer en extra voorzieningen voor kinderen. 

Master Suite - 1 slaapkamer (ca. 78-82 m², max. 3 volw. of 2 volw.  

+ 2 kind): ruimere suite met eetgedeelte. Ook boekbaar als Family 

Concierge Master Suite - 1 slaapkamer. Beide Master Suites zijn ook 

boekbaar met 2-slaapkamers.

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

vliegreis naar en van Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer 

ter plaatse van en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Paradisus Suite 1699 1995 1696 1952 1680

Master Suite - 1 slaapkamer 1865 2175 1876 2132 1836

THE RESERVE AT PARADISUS PUNTA CANA

       

https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/the-reserve-at-paradisus-punta-cana
https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/the-reserve-at-paradisus-punta-cana
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DOMINICAANSE REPUBLIEK | Punta Cana | Uvero Alto

DREAMS PUNTA CANA RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY

      SUPERIOR

Deluxe Swim Out

Het ruim opgezette Dreams Punta Cana Resort & Spa ligt op een fraaie locatie 

aan een met palmen omzoomd strand en is omgeven door tropische vegetatie. 

Het resort biedt een scala aan faciliteiten en activiteiten die geschikt zijn voor 

de hele familie. Hier vindt u alles voor een plezierige en complete vakantie. De 

luchthaven ligt op ca. 41 km. 

FACILITEITEN
Ruime lobby met receptie en een groot zwembad dat door het resort kronkelt. De 

Explores kidsclub (van 3 t/m 12 jaar) organiseert activiteiten zoals schatgraven 

en kamperen en heeft een piratenschip met glijbaan, speeltuin en indoor 

gameroom. Voor de teenagers is er de Core Zone met een klimmuur, videogames 

en disco. Tevens zijn er een casino, een multifunctioneel sportveld, theater en 

watersportmogelijkheden. In de directe omgeving bevinden zich verschillende 

golfbanen. De Dreams Spa met hydrotherapiecircuit en fitnesscenter biedt 

lichaamsbehandelingen en massages. 

De verzorging is op basis van all-inclusive. Het resort biedt zeven restau rants. 

We noemen het buffetrestaurant World Cafe voor ontbijt, lunch en diner met 

internationale gerechten, het Franse restaurant Bordeaux met bar voor diner 

in een elegante setting (alleen voor volwassenen), het Aziatische Himitsu, de 

Seaside Grill en de Italiaanse restaurants Portofino en Trattoria. Het Oceana 

restaurant met bar is exclusief voor Preferred Club-gasten geopend voor ontbijt 

en lunch (voor het diner is het open voor alle gasten). Verder is er een groot 

aantal bars waarvan we noemen het Coco cafe, de Manatees swim-up bar, 

Sportsbar en Showtime Lobby bar. Ten slotte is er 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Alle 620 kleurrijke kamers en suites liggen verdeeld over negen gebouwen van drie 

verdiepingen en zijn voorzien van airconditioning, tv, cd- en dvd-speler, gratis minibar, 

kluisje, koffie-/theezetfaciliteiten en strijkfaciliteiten. Middelgrote badkamer met 

douche en/of bad. Balkon of terras met meestal tropical- of zwembadzicht. 

Deluxe Kamer (ca. 27 m², max. 3 pers.): stijlvolle kamer. Ook boekbaar met 

verbindingsdeur als Deluxe Family Kamer (ca. 54 m², max. 4 volw. + 2 kind) of 

als Deluxe Swim Out (2 volw.) met terras met ligbedden en directe toegang tot 

het zwembad. Bovengenoemde kamers (behalve de Deluxe Swim Out) zijn te 

boeken in de Preferred Club. 

Preferred Club Kamers en Suites bieden als extra service gratis wifi en een 

privé check-in met conciërgeservice, toegang tot privé Club Lounge met onder 

andere hors d’oeuvres, canapés, alcoholische drankjes en computers. Verder 

is er een privégedeelte op het strand, upgrade van de minibar en dagelijks een 

Engelstalige krant. 

Preferred Club Junior Suite (ca. 49 m², max. 2 volw. + 2 kind): open plan 

woonkamer met twee dubbele bedden. Privéterras met jacuzzi. Ook boekbaar 

met balkon met jacuzzi en kingsizebed als Preferred Club Honeymoon Suite 

(max. 2 volw.). 

Preferred Club Master 2-Bedroom Suite (ca. 84 m², max. 3 volw. + 2 kind.): 

combinatie van Junior Suite en een Deluxe Kamer. Met tropical- of gedeeltelijk 

zeezicht.

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

en naar Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer ter plaatse van en naar 

de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Deluxe Kamer (voor alleengebruik) 1787 2150 1740 1852 1731

Deluxe Kamer 1349 1561 1298 1413 1318

Preferred Club Junior Suite 1697 2059 1656 1759 1638

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/11/18 t/m 30/04/19 indien geboekt voor 31/08/18.  20% 

bij verblijf van 01/03/19 t/m 30/04/19 indien geboekt van 01/09/18 t/m 31/10/18. 20% bij verblijf 

van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19 en 20% bij verblijf van 17/08/19 t/m 

31/10/19 indien geboekt van 01/03/19 t/m 30/04/19.

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

te galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl.

12.459 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/dreams-punta-cana-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/dreams-punta-cana-resort-spa
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Deluxe Swim Out

 Punta Cana | DOMINICAANSE REPUBLIEK

SECRETS CAP CANA RESORT & SPA
ALL-INCLUSIVE | ADULTS ONLY | WELLNESS

       

Deluxe Junior Suite Swim Out

Preferred Club Junior Suite Swim Out

Secrets Cap Cana is een adults only hotel (vanaf 18 jaar), dat gelegen is in het 

exclusieve Cap Cana aan het ongerepte strand van Juanillo. Puur wit zand, 

kristalhelder water en een warm tropisch briesje beloven een perfect stukje 

paradijs. Het resort biedt couples alles voor een welverdiende vakantie in een 

fraaie, luxe setting en spectaculaire omgeving. In de nabijheid bevinden zich 

polovelden, golfbanen en een jachthaven. De luchthaven ligt op ca. 12 km. 

FACILITEITEN
Receptie, lobby, boetieks, groot lagunevormig zwembad en apart zwembad voor 

Preferred Club-gasten met ligbedden en parasols. Verder zijn er verschillende 

swim-out zwembaden. Er worden vele activiteiten en entertainment 

georganiseerd, zowel overdag als ’s avonds. Het hotel kent vele sportfaciliteiten 

zoals beachvolley, kajakken, snorkelen, zeilen en windsurfen. 

De Secrets Spa van Pevonia (tegen betaling) biedt massages en schoon heids-

behandelingen en heeft een hydrotherapiecircuit met dynamicpool, sauna, 

Jacuzzi en stoombad. Verder zijn er een fitnessruimte, beautysalon en kapper. 

De verzorging is op basis van all-inclusive (geen polsbandjes) inclusief lokale en 

internationale alcoholische drankjes. Er zijn negen restaurants (waarvan enkele 

met dresscode). Market Cafe is het internationaal buffetrestaurant voor ontbijt, 

lunch en diner. De Seaside Grill bij het zwembad serveert voor lunch en diner 

grillspecialiteiten en Oceana met zeezicht biedt visspecialiteiten voor diner. 

Verder kunt u kiezen uit Portofino ( Italiaans), Himitsu (Aziatisch), El Patio 

(Mexicaans) en Bordeaux (Frans). De Barefoot Grill is er voor lichte gerechten 

voor de lunch. Er zijn verschillende bars zoals Cafe Coco voor premium koffie 

en snacks, lobbybar Rendez Vous voor cocktails, de swimup-bar Manatees, de 

strand bar Sugar Reef en de Barracuda, de Desires en de Showtime Bar voor 

cocktails met entertainment. Er is 24-uurs roomservice.

ACCOMMODATIE
De 457 moderne suites en zijn voorzien van airconditioning, kingsize of 

queenbedden, zitgedeelte, kluisje, strijkfaciliteiten, satelliet-tv, minibar, 

koffie-/theezetfaciliteiten, plafondventilator en wifi. Marmeren badkamer met 

regendouche, badjassen en slippers. Terras of balkon met jacuzzi en zitgedeelte.

Junior Suite (ca. 52 m², max. 3 volw.): ruime en elegante open plan woon-/

slaapkamer met tropical- of zwembad- of gedeeltelijk zijzee- of zeezicht. Met 

twinbedden of kingsizebed (max. 2 volw.).

Junior Suite Swim-out (ca. 52 m², max. 3 volw.): met tropicalzicht en directe 

toegang tot het zwembad.

Preferred Club Suites bieden onder meer: continentaal ontbijt, ‘s middags 

warme en koude hors d’oeuvres en desserts in de Club Lounge. Dagelijks een 

Engelstalig krant, kussenmenu en een upgraded minibar. Privé-gedeelte aan het 

strand en exclusieve toegang tot het Rosewater restaurant voor diner en Oceana 

voor ontbijt. Preferred Club Junior Suites zijn boekbaar met tropical- of zeezicht 

of als Swim-out met zwembadzicht.

Preferred Club Bungalow Suite (ca. 67 m², max. 2 volw.): open plan suite met 

zwembadzicht. Ook boekbaar gelegen op de eerste rij vanaf het strand met 

frontaal zeezicht.

Preferred Club Bungalow Suite Swim-out (ca. 72 m², max. 2 volw.): met directe 

toegang tot het zwembad of gelegen op de eerste rij vanaf het strand met 

frontaal zeezicht.

Preferred Club Bungalow Master Suite Zwembadzicht (ca. 74 m², max. 2 volw.): 

met als extra een plungepool. Ook boekbaar met frontaal zeezicht.

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

naar Punta Cana, luchthavenbelasting, Executive Lounge en privétransfer van en naar de luchthaven. 

Kamertype nov feb apr jul okt

Juior Suite Tropicalzicht 1715 2099 1685 1765 1669

Preferred Club Junior Suite Zeezicht 2067 2599 2036 2099 1994

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/18 t/m 30/04/19 indien geboekt voor 31/08/18.  25% 

bij verblijf van 01/03/19 t/m 30/04/19 indien geboekt van 01/09/18 t/m 31/10/18. 25% bij verblijf 

van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19 en 25% bij verblijf van 17/08/19 t/m 

31/10/19 indien geboekt van 01/03/19 t/m 30/04/19. 

2.742 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/secrets-cap-cana-resort-spa
https://www.silverjet.nl/nl/dominicaanse-republiek/secrets-cap-cana-resort-spa
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JAMAICA

Golden Eye

Jamaica, een verbastering van het woord ‘Xaymaca’ 

van de Taino-indianen dat ‘Land van hout en water’ 

betekent werd voor de Europeanen in 1494 door 

Christoffel Columbus ontdekt. Sinds het midden 

van de 17e eeuw is het eiland in Engelse handen. 

Het maakt nog steeds deel uit van het Britse 

Gemenebest. 

Qua religie zijn de meeste Jamaicanen dan ook 

lid van de Anglicaanse kerk, hoewel ook de voor 

dit eiland kenmerkende Rastafaribeweging vele 

aanhangers kent. Deze rasta’s hebben veel bijge-

dragen aan het imago van Jamaica met hun 

dreadlocks, bonte mutsen en reggaemuziek. De 

geest van Bob Marley is dan ook overal voelbaar 

aanwezig. 

Voor de vakantieganger is Jamaica een uiterst 

ge varieerde bestemming. De fraaie natuur wordt 

af gewisseld door enorme suikerrietplantages met 

rustieke plantagehuizen uit de slaventijd. 

Mede dankzij het feit dat Jamaica eeuwenlang een 

belangrijke handelspost langs de scheeps rou tes 

was, zijn ook de samenstelling van de bevolking en 

de cultuur uiterst veelzijdig: de Afrikaanse, Spaan se 

en Engelse invloeden hebben gezorgd voor een 

ware smeltkroes. Tijd om kennis te maken met dit 

exo tische, kleurrijke, gastvrije en levenslustige land.

MONTEGO BAY
Na Kingston is Montego Bay, gelegen aan de noord-

westkust van het eiland, de grootste stad van 

Jamaica en een belangrijke aanvlieghaven voor 

een strandvakantie. ‘MoBay’ heeft zich ontwik keld 

tot een moderne en gezellige badplaats met tal van 

faciliteiten, zoals uitgebreide gelegenheden om te 

watersporten, talrijke attracties en een keur aan 

restaurants, bars en uitgaansgelegenheden. 

Round Hill Hotel & Villas, is een elegant in koloniale 

stijl gebouwd boutique hotel met luxe villas en 

kamers, bekend om zijn Speciaal aanbevolen is 

het Half Moon, een van de meest gerenommeerde 

hotels van Jamaica. 

Ontdek op het ritme van de reggae dit veelbezongen ‘Island in the Sun’ met zijn pittoreske vissersdorpjes, tropische  

regenwouden, groene berglandschappen, klaterende watervallen en kilometerslange witte zandstranden.

OCHO RIOS
Ocho Rios, zo’n 100 km ten oosten van Montego 

Bay langs de noordkust is een zeer populaire bad-

plaats. Het heeft een zeer levendige dorpskern met 

een typisch Jamaicaanse sfeer. Behalve aan zijn 

fraaie stranden dankt ‘Oochi’, zoals de plaats in de 

volksmond wordt genoemd, zijn populariteit ook aan 

de ligging te midden van exotisch natuurschoon. 

Een wel zeer bekende attractie in de omgeving zijn 

de 180 meter hoge Dunn’s River Falls die traps-

gewijs in de Caribische Zee uitkomen. Landin waarts 

kunt u in het gehucht Nine Mile de tombe van Bob 

Marley bezoeken.

Bent u op zoek naar een charmant boutique 

hotel met Brits-koloniale invloeden dan raden 

wij u de Jamaica Inn aan, omzoomd door een 

ongerept zandstrand. Verder oostwaarts staat 

het idyllisch gelegen resort GoldenEye garant 

voor een ontspannen en zorgeloze vakantie. Een 

echte ‘hideaway’ waar Ian Flemming al zijn James 

Bond-boeken heeft geschreven. U kunt hier zelfs 

in het originele woonhuis van de wereldberoemde 

schrijver verblijven.

HOTELVOORZIENINGEN
In de resorts van Jamaica kunnen uw kinderen 

tegen betaling gebruik maken van de kidsclubs 

waar deze aanwezig is. In de meeste gevallen 

zijn de niet-gemotoriseerde watersporten en de 

landsporten gratis (m.u.v. tennissen in de avond-

uren bij verlichting). Gemotoriseerde watersporten 

en babysitting zijn tegen betaling. Ook wanneer u 

gebruik wilt maken van de wellnessfacili teiten is 

dit in de meeste gevallen tegen betaling. Uitzon-

deringen op bovenstaande regels vindt u bij de 

beschrijvingen van de betreffende hotels en resorts. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

OP JAMAICA HEEFT VOORAL HALF MOON ONS HART 

GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 189

Negril

Ocho Rios

Montego Bay

KINGSTON

Round Hill
Golden Eye

Jamaica Inn

Half Moon

B LU E  M O U N TA I N S

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

Dagtemperatuur in °C 26 26 26 27 28 28 28 28 29 28 27 27

Watertemperatuur in °C 25 25 25 26 27 27 28 28 28 27 27 27

Zonne-uren per dag 8 8 9 9 8 7 8 8 7 8 7 7

Dagen met enige neerslag 8 7 6 8 12 13 14 14 15 17 12 9
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Golden Eye
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JAMAICA | Montego Bay - Hanover

ROUND HILL HOTEL & VILLAS
FAMILY | HERITAGE | WELLNESS

       

Grand Pineapple Villa Suite

Sinds de jaren ’50 staat dit elegante boutique hotel bekend om zijn elegantie en 

Jamaicaanse gastvrijheid. Oorspronkelijk onderdeel van een ananasplantage is 

Round Hill gelegen op een klein glooiend schiereiland te midden van tropisch 

groen, direct aan het azuurblauwe water. De luxe villa’s op de heuvel zijn in 

koloniale stijl opgetrokken terwijl de kamers bij het strand naar Ralph Lauren 

design zijn ingericht en de kleur wit de basis is. Een ideaal resort voor een 

vakantie in de Caribbean met het hele gezin: gasten worden hier familie en 

ervaringen blijvende herinneringen. Het centrum van Montego Bay ligt op ca. 20 

en de luchthaven op ca. 30 minuten rijden. 

FACILITEITEN
Receptie met zitje en doorkijk richting zee, souvenirwinkeltje en kunstgalerie. 

Infinitypool met zonneterras. Wit zandstrand met ligbedden en aanbod van 

diverse watersporten en PADI duikshop. De Pineapple Kids Club is er voor 

kinderen van 3 t/m 12 jaar. Aan een rustige baai op 5 minuten lopen ligt een 

18e-eeuws plantagehuis met groot gazon. Hier vindt u de Spa at Round Hill 

en het fitnesscenter. Voor de lichaamsbehandelingen worden Elemis en lokale 

producten gebruikt. De Spabutler serveert hier tevens lichte maaltijden zoals 

salades van organisch geteelde groenten en fruit uit de eigen tuin van het 

resort. Verder zijn er een yogapaviljoen en 5 tennisbanen. Op ca. 3 km ligt een 

18-holes, 72 par golfbaan. The Grill is er voor typische Caribische grillgerechten. 

Voor lunch en thema-avonden is er het Seaside Terrace bij het strand. The 

Restaurant serveert Jamaicaanse specialiteiten voor lunch en diner (geopend 

van half december t/m maart). De dagelijkse afternoon tea (inclusief) wordt in 

de Cocktail Bar geserveerd. Roomservice van 07:30 t/m 22:00 uur. Round Hill 

Hotel & Villas is van 4 september t/m 10 oktober 2018 gesloten.

ACCOMMODATIE
De 36 kamers zijn gelegen in het Pineapple House bij het strand en alle voorzien 

van airconditioning, iPod-dockingstation, koffie-/theezetfaciliteiten, kluisje en 

strijkfaciliteiten (geen tv of minibar). Badkamer met ligbad en separate douche.

Tweepersoonskamer Zeezicht (ca. 40 m², max. 3 pers.): gelegen op de 1e 

verdieping, zonder balkon maar met groot raam.

Oceeanfront Kamer (ca. 40 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane grond met 

terras met zitje en zeezicht.

De 27 villa’s liggen verspreid over de heuvel. Het is mogelijk om een hele villa 

te huren of een deel (suite). In dat laatste geval wordt het gebruik van een 

eventueel aanwezig zwembad gedeeld. Elke villa heeft zijn eigen inrichting.

Deluxe Villa Suite (ca. 130 m², max. 3 pers.): slaapkamer met kingbed en en 

suite badkamer, halfopen woonkamer en veranda. Zwembad dat met nog een 

suite wordt gedeeld.

Deluxe Villa – 2 slaapkamers (178-215 m², max. 6 pers.): vrijstaande villa met 

twee slaapkamers met en suite badkamer, grote woonkamer, veranda, terras, 

tropische tuin en privézwembad. Ook boekbaar met 3 of 4 slaapkamers.

Luxury Villa – 3 slaapkamers (244-315 m², max. 8 pers.): grote villa met 3 

slaapkamers met en suite badkamer, keuken, woonkamer, veranda, tropische 

tuin en privézwembad met zonneterras. Ook boekbaar met 4, 5 of 6 slaapkamers.

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

en naar Montego Bay, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul aug

Tweepersoonskamer Zeezicht (alleengebruik) 4839 5373 3788 3455 3373

Tweepersoonskamer Zeezicht 2752 3021 2513 2180 2098

Deluxe Villa 2-slaapkamers (o.b.v. 4 pers.) 4189 4342 3225 2892 2799

Extra: USD 200,- per kamer bij min verblijf van 7 nachten van 03/01/19 t/m 12/02/19, van 

19/02/19 t/m 15/03/19 en van 01/04/19 t/m 16/04/19 indien geboekt voor 31/03/19

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 03/01/19 t/m 12/02/19, van 19/02/19 t/m 15/03/19 en van 

01/04/19 t/m 16/04/19 indien geboekt voor 31/03/19. 7=5 bij verblijf van 22/04/19 t/m 23/11/19 

en van 01/12/19 t/m 16/12/19 indien geboekt voor 30/11/19.

Vroegboekkorting: 10% bij verblijf van 03/01/19 t/m 12/02/19, van 19/02/19 t/m 15/03/19 en van 

01/04/19 t/m 16/04/19 indien geboekt voor 31/12/18. 10% bij verblijf van 22/04/19 t/m 24/11/19 

en van 01/12/19 t/m 16/12/19 indien geboekt voor 31/03/19.

1.455 reviews

Prestige Ocean Kamer

https://www.silverjet.nl/nl/jamaica/round-hill-hotel-villas
https://www.silverjet.nl/nl/jamaica/round-hill-hotel-villas
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Rose Hall | Montego Bay | JAMAICA

HALF MOON
ACTIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Prestige Ocean Kamer

Aan een ruim 3 km lang privéstrand ligt een van Jamaica’s meest gerenom-

meerde hotels. Sinds de opening in 1954 is Half Moon een populaire 

vakantiebestemming voor veel beroemdheden en royals. Het resort heeft een 

grote keuze aan kamers en suites en legio (sport)faciliteiten zoals een 18-holes 

golfbaan, 13 tennisbanen, grote kidsclub en een moderne Spa. Dit alles op een 

terrein van zo’n 160 ha. Samen met het fraaie zandstrand en de turkoois blauwe 

zee zijn dit de ingrediënten voor een sfeervolle, Caribische vakantie. 

FACILITEITEN
Open lobby met receptie, lounge bar, boetieks en uitzicht op zee. Over het resort 

verspreid liggen 3 zwembaden met zonneterrassen. Een van de zwembaden 

beschikt over een kinderbad en een swim-up poolbar. Aan het strand worden 

diverse watersporten aangeboden zoals snorkelen, windsurfen en kajakken. 

Verder is er een duikschool en een modern fitnesscenter. Het Anancy Children’s 

Village (3-12 jaar) is opgezet als een Jamaicaans dorp en heeft een speeltuin 

en kinderbad. Voor teenagers (13-19 jaar is er de Hype Zone met verschillende 

(sport)activiteiten en entertainment. In de uitstekend geoutilleerde Fern Tree Spa 

wordt gebruik gemaakt van inheemse geneeskrachtige kruiden en planten voor 

de massages en lichaamsbehandelingen. Aan de achterzijde van het resort ligt 

de 18-holes Half Moon golfbaan en golfacademy. Voor ontbijt, lunch en (thema)

diner kunt u terecht in het all-fresco restaurant Seagrape Terrace gelegen 

aan het strand. Il Giardion serveert Itali-aanse à la carte gerechten voor diner. 

In een oude suikerrietmolen ligt Sugar Mill, een Caribbean fusion restaurant 

voor diner (alleen geopend in de wintermaanden). Verder zijn er verschillende 

bars zoals de Cedar Bar waar u behalve van een tropische cocktail ook kunt 

genieten van prachtige zonsondergangen. Roomservice: 07:00 -24:00 uur. 

ACCOMMODATIE
De 197 kamers en suites liggen verspreid over het resort in verschillende 

koloniale huizen. Ze zijn voorzien van plafondventilator, airconditioning, 

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

douche of bad en balkon of terras. 

Resort Kamer (ca. 30 m², max. 2 volw. + 1 kind): comfortabele kamer met tuinzicht. 

Ocean Kamer (ca. 30 m², max. 3 pers.): bij strand met onderbroken zeezicht.

Prestige Ocean Kamer (ca. 38 m², max. 2 pers.):  hedendaags ingerichte kamer 

met Caribische accenten met ruim balkon of terras en zeezicht. Kamers met 

verbindingsdeur boekbaar.

Estate Ocean Kamer ca. 43 m², max. 2 pers.): ruime openplan woon-/slaapkamer 

gelegen in de zgn. Estate Houses. Met groot balkon of terras en zeezicht.

Ocean Junior Suite (ca. 38 m², max. 3 volw. + 1 kind): open plan woon-/

slaapkamer aan het strand, met balkon of terras en zeezicht.

Prestige Ocean Junior Suite (ca. 80 m², max. 4 pers.): gelegen nabij het water 

en sfeervol ingericht in plantagestijl. Open plan woon-/slaapkamer met kingbed, 

woon-gedeelte, terras of balkon, badkamer met ligbad en separate douche. Ook 

boekbaar met 2 slaapkamers.

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

en naar Montego Bay, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Resort Kamer (voor alleengebruik) 2970 4084 3898 3347 3161

Resort Kamer 1907 2371 2486 2125 1939

Prestige Junior Suite Zeezicht 2871 3871 3696 3150 2964

Extra: ongelimiteerd golf incl green fees per persoon per verblijf op Half Moon Golf Course bij min 10 

nachten verblijf van 24-04-2019 t/m 20-12-2019.

Gratis nachten: 7=6 bij verblijf van 03/01/19 t/m 23/04/19 indien geboekt voor 31/01/19.

Vroegboekkorting: 30% bij min 10 nachten verblijf van24/04/19 t/m 20/12/19 indien geboekt 

voor 28/02/19 en 20% bij min 4 nachten verblijf. 10% bij min 4 nachten verblijf van 02/01/19 t/m 

23/04/19 indien geboekt voor 15/12/18.

SPECIAAL AANBEVOLEN

HALF MOON, IS ONZE FAVORIET VANWEGE DE GROTE VARIATIE AAN 

KAMERTYPEN EN SUITES DIE ALLE AAN OF BIJ HET STRAND LIGGEN. DE VELE 

FACILITEITEN EN UITSTEKENDE KEUKEN MAKEN HET EEN IDEAAL RESORT.

2.264 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/jamaica/half-moon
https://www.silverjet.nl/nl/jamaica/half-moon
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JAMAICA | Ocho Rios 

JAMAICA INN
HERITAGE | WELLNESS

    

Premier Veranda Suite

Jamaica Inn ligt verscholen in een tropische tuin en wordt omzoomd door een 

ongerept zandstrand. Het Britse koloniale karakter proeft u in de architectuur 

van dit charmante boutique hotel en vindt u ook terug in tradities als de 

dagelijkse afternoon tea. Ontsnap aan de stress van het dagelijkse leven en 

kom helemaal tot rust in dit resort waar geen enkele suite of cottage over 

televisie beschikt, maar wel zeer ruime terrassen of balkons heeft waardoor u 

helemaal in het Caribische leven opgaat. Chef-kok Maurice Henry zorgt er met 

zijn gastronomische creaties voor dat u op culinair gebied niets te kort komt. De 

organische producten die gebruikt worden bij de behandelingen in de Ocean Spa 

sluiten hier heel goed op aan. Jamaica Inn verwelkomt kinderen vanaf 10 jaar. 

Het centrum van Ocho Rios ligt op 1,5 km. Het vliegveld van Montego Bay ligt op 

ca. 90 minuten rijden.

FACILITEITEN
Open entree met uitzicht op de baai. Boetiek en bibliotheek met televisie. In de 

tuinen ligt een klein zwembad met zonneterras. Verder vindt u op de gazons 

en het strand ligstoelen. Bij het strand worden watersporten als kajakken en 

snorkelen aangeboden. Voorts is er een tennisbaan en een kleine fitnessruimte. 

Het Restaurant is geopend voor à la carte ontbijt, lunch en diner en serveert 

internationale en Jamaicaanse specialiteiten. Voor drankjes, snacks en lunch 

kunt u ook terecht bij de Beach Bar. De afternoon tea is gratis en wordt geserveerd 

in de bibliotheek. De Terrace Bar is er voor cocktails en hors-d’oeuvres. Room 

service: 07.30-23.00 uur. 

ACCOMMODATIE
De 52 suites en cottages hebben een koloniale inrichting gekenmerkt door de 

kleur wit. Ze zijn voorzien van een plafondventilator, airconditioning, koelkast 

en kluisje. Badkamer met ligbad en/of douche. Voorzien van balkon of terras.

Balkon Suite (ca. 41 m², max. 2 pers.): comfortabele open plan woon-/

slaapkamer gelegen op de 1e verdieping met ruim balkon met eettafel, zitje en 

zeezicht.

Deluxe Veranda Suite (ca. 51 m², max. 3 pers.): gelegen op de begane grond, met 

ruim terras en directe toegang tot de tuinen. Zicht op de tuinen en onderbroken 

zeezicht.

Premier Veranda Suite (ca. 49 m², max. 3 pers.): aan het strand of aan het water. 

Pool Cottage – 1 slaapkamer (ca. 65 m², max. 2 pers.): slaapkamer met en suite 

badkamer, woonkamer met zithoek en open keuken, ruim terras met ligbedden 

en plungepool. Ook boekbaar met 2 slaapkamers.

White Suite (ca. 185 m², max. 2 pers.): suite gelegen op een klif met slaapkamer 

met en suite badkamer, woonkamer met zithoek, terras, privézwembad en 

uitzicht op zee.

Cottage 7 (ca. 204 m², max. 2 pers.): duplex suite met op de begane grond een 

grote woonkamer met terras en infinitypool met uitzicht op zee. Boven een 

slaapkamer met luxe en suite badkamer, inloopkast en balkon.

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

en naar Montego Bay, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Balkon Suite (voor alleengebruik) 3277 4975 4329 3308 3122

Balkon Suite 2068 2922 2856 2212 2026

Pool Cottage - 1 slaapkamer 3417 5826 4452 3352 3166

Gratis nachten: 6=5 en 14=11 bij verblijf van 02/01/19 t/m 08/02/19; 5=4 bij verblijf van 01/03/19 

t/m 15/04/19 en 4=3, 7=5 en 14=10 bij verblijf van 01/05/19 t/m 31/10/19.

Long Stay: 25% bij verblijf min. 11 nachten van 01/11/19 t/m 19/12/19, 20% bij min. verblijf van 6 

nachten en 15% bij min. verblijf van 3 nachten.

Vroegboekkorting: 20% bij verblijf van 01/03/19 t/m 15/04/19 indien geboekt voor 31/12/18 en 

17%  indien geboekt vanaf 01/01/19.

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor half- en/of volpension en 

verplichte galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.446reviews

Beach Villa

https://www.silverjet.nl/nl/jamaica/jamaica-inn
https://www.silverjet.nl/nl/jamaica/jamaica-inn
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Oracabessa | JAMAICA

GOLDEN EYE
BOUTIQUE | HIDEAWAY | WELLNESS

       DELUXE

Beach Villa

Golden Eye is idyllisch gelegen aan een kleine baai langs de noordkust van 

Jamaica. Langs een wit zandstrand en een groene tropische lagune liggen de 

luxe cottages en villa’s die opgetrokken zijn uit natuurlijke materialen waardoor 

ze zeer goed in de omgeving passen. Voor wie in de voetsporen wil treden van 

James Bond is deze hideaway een must. Ian Fleming heeft op deze locatie 

namelijk al zijn 14 James Bond-boeken geschreven en er zijn meerdere scènes 

uit Bondfilms opgenomen. Rust en ontspanning vormen hier de belangrijkste 

ingrediënten voor een zorgeloze vakantie. Het vriendelijke personeel zorgt er 

voor dat het de gasten aan niets ontbreekt. Het centrum van Ocho Rios ligt op 

ca. 20 en de luchthaven van Montego Bay op ca. 90 minuten rijden.  Het is ook 

zeer goed mogelijk om een strandverblijf hier te combineren met een verblijf in 

Strawberry Hill bij Kingston.

FACILITEITEN
De fraaie infinitypool biedt uitzicht op de zee en het zandstrand met ligstoelen  

en parasols. Er is een tennisbaan en er worden watersporten als kajakken, 

snorkelen en paddleboarding aangeboden. Verder kunt u deelnemen aan 

verschillende activiteiten zoals jogging en yoga. Aan de lagune, verscholen 

tussen het groen, ligt de Field Spa met een ruime keuze aan massages en 

lichaamsbehandelingen. De ‘casual’ Bizot Bar bij het strand is geopend voor 

à la carte ontbijt, lunch en diner. Naast Jamaicaanse specialiteiten staan er 

ook salades, pasta’s en burgers op het menu. De Shabeen Bar met rooftop 

lounge is er voor snacks en tropische cocktails. Het gourmetrestaurant Gazebo 

ligt tussen het groen met uitzicht op de lagune en de zee en heeft veel lokaal 

geproduceerde organische producten op haar menukaart staan. Roomservice 

van 07:00-22.00 uur.

ACCOMMODATIE
De 46 beach huts, cottages en villa’s zijn ingericht met Jamaicaans meubilair 

dat speciaal voor Golden Eye is ontworpen en beschikken over een flatscreen-tv, 

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

aparte douche. Balkon of terras. De beach huts hebben een plafondventilator, de 

cottages en villa’s hebben daarnaast ook een airconditioning.

Beach Hut (ca. 40 m², max. 2 pers.): kleine bungalow gelegen nabij het strand. 

Slaapkamer met kleurrijke inrichting, kingbed en veranda. Ook boekbaar met 

twee slaapkamers. 

Dune Beach Hut (ca. 90 m², max. 2 pers.): ruime vrijstaande bungalow bereikbaar 

via een trap van ca. 3 meter hoog. Met slaapkamer, badkamer met douche, al 

fresco woongedeelte/balkon met loungebank, eettafel en ligstoelen. 

Lagoon Cottage (ca. 67 m², max. 2 pers.): vrijstaande cottage gelegen aan de lagune 

met ruime slaapkamer en grote veranda boven het water met ligbed en zitje. 

Lagoon Villa (ca. 110 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 10 jaar): split level villa met 

open plan woon-/slaapkamer kingbed, sofabed en keuken. Grote veranda met 

ligbed en zitje.

Beach Villa (ca. 110 m², max. 2 volw. + 2 kind. t/m 10 jaar): als de Lagoon Villa 

maar met zeezicht en directe toegang tot het strand met ligbedden. 

De Beach Hut, Lagoon en de Beach Villa zijn ook boekbaar met twee slaapkamers. 

The Fleming Villa (ca. 600 m², max. 10 volw. + 1 kind): bestaand uit het woonhuis 

van Ian Fleming met grote woonkamer, eetkamer, keuken en 3 slaapkamers met 

en suite badkamer, 2 vrijstaande cottages met slaapkamer en badkamer, een 

filmkamer met bar en terras met privézwembad. Inclusief privébutler en -kok.

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

en naar Montego Bay, luchthavenbelasting, Executive Lounge en luxe privétransfer ter plaatse van 

en naar de luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Beach Hut (voor alleengebruik) 4216 5948 6060 4567 4376

Beach Hut 2437 3292 3418 2734 2543

Beach Villa 4799 7146 7095 5212 5021

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.

375 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/jamaica/golden-eye
https://www.silverjet.nl/nl/jamaica/golden-eye
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MEXICO - YUCATÁN

Mexico is kleurrijk in al haar facetten. Een onover-

troffen cultuur, imposante natuur, grote culinaire 

diversiteit en gelaatstrekken die de kleurrijke, 

fascinerende historie weerspiegelen. Ingebed tus-

sen de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan 

met in het oosten het schiereiland Yucatán met 

laagland, lagunes en moerassen. Makkelijk vanuit 

Europa bereikbaar en voorzien van een uitstekende 

infrastructuur is Yucatán een populaire bestemming. 

Zodra u uit het vliegtuig stapt, bezorgt de zwoele, 

tropische lucht u een aangenaam vakantie gevoel. 

De lagunes, mangroves, het warme water van de 

turkoois blauwe zee en de spierwitte stranden 

maken een onweerstaanbare bestemming van 

de Rivièra Maya, zoals de kuststrook tussen de 

aanvlieghaven Cancùn en de plaats Tulum wordt 

genoemd. 

Het binnenland bestaat uit een weelderig groene 

vegetatie. De weg langs de Riviera Maya richting het 

zuiden kent delen van dicht tropisch struikgewas 

en mangroves grenzend aan brede, witte zand-

stranden. Hierlangs zijn de laatste decennia tal 

van fraaie laagbouwresorts met uitstekende voor-

zieningen verschenen.

Op korte afstand van de luchthaven strekt zich 

de mondaine badplaats Cancùn uit, uw toegangs-

poort tot de Mundo Maya. Net ten noorden van 

Cancùn ligt het populaire strand van Playa Mujeres. 

Wij selecteerden hier het direct aan het strand 

gelegen Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort, 

bij uitstek geschikt voor een compleet verzorgde 

familievakantie met vele faciliteiten.

Het noordelijke deel van de Riviera Maya, tussen 

Cancùn en Playa del Carmen, wordt ook wel de 

Rivièra Cancùn genoemd. Zo’n 20 kilometer ten zui-

den van Cancùn treft u het dorpje Puerto Morelos, 

waar nog een authentiek Mexico-gevoel heerst. Voor 

de kust ligt hier het grote Mesoamerican Barrier 

Reef, een eldorado voor snorkelaars en duikers. 

Mexico, het land van de Maya’s en mariachi’s. Een kleurrijke wereld aan cultuur en natuur opent zich. 

Van mysterieuze Maya-tempels en ruïnes, slaperige koloniale stadjes en traditionele 

indianendorpen tot oerwoud en prachtige ongerepte stranden.

Op 10 kilometer van Puerto Morales kunt u verblijven 

in het exclusieve Zoëtry Paraiso de la Bonita.

Verder in zuidelijke richting bereikt u de leven-

dige en gezellige badplaats Playa del Carmen met 

vele faciliteiten. Ten noorden hiervan selecteerden 

wij voor u het elegante Grand Velas Riviera Maya. 

Daarnaast kozen wij voor het adults only hotel 

Viceroy Riviera Maya, een gracieuze hideaway met 

elegante met riet bedekte villa’s.

In Playa del Carmen zelf kozen wij het voor 

gezinnen zeer geschikte Paradisus La Esmeralda 

en het adults only hotel Paradisus La Perla met 

spectaculair uitzicht op de Caribische Zee en het 

eiland Cozumel..

Vanuit al deze resorts kunt u verschillende 

dagtochten ondernemen. Bijvoorbeeld naar het ooit 

machtige Chitzen Itza. Beklim de trappen van de 

grote piramide van de zon en kijk uit over de oude 

stad.

Tulum is met haar fraaie ligging de meest mys-

tieke en beminde Maya-stad. In de omgeving komen 

natuurliefhebbers aan hun trekken in de eco-

archeologische parken Xcaret en Xei-Ha. 

Maar wat deze kuststrook uiteindelijk zo geliefd 

maakt is de glimlach van de plaatselijke bevol-

king, die nooit van hun gezicht lijkt te verdwijnen. 

Mensen die u vanuit hun hart welkom heten in hun 

magnifieke leefwereld.

HOTELVOORZIENINGEN
In de resorts van Yucatán kunnen uw kinderen 

gewoonlijk gratis gebruik maken van de kidsclubs. In 

de meeste gevallen zijn ook de niet-gemotoriseerde 

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

tennissen in de avonduren bij verlichting). Gemo-

toriseerde 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 boven-

staande regels vindt u bij de beschrijvingen van de 

betreffende hotels en resorts.

De resorts langs de Rivièra Maya bieden wij 

inclusief privétransfers aan. Uiteraard is het ook 

mogelijk om bij alle accommodaties een huurauto 

bij te boeken, in aanvulling op of ter vervanging van 

de privétransfers.

SPECIAAL AANBEVOLEN

IN YUCATÁN HEEFT HET GRAND VELAS RIVIERA 

MAYA ONS HART GESTOLEN.

KIJK OP PAGINA 196

PACIFIC

Playa del 
Carmen

Cancún
MÉXICO-CITY

BELIZE

GUATEMALA

VERENIGDE STATEN

HONDURAS

Zoetry Paraiso de la Bonita
Grand Velas All suite
Viceroy
Paradisus La Esmeralda 
Paradisus La Perla

Dreams Playa Mujeres

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

Dagtemperatuur in °C 26 26 27 29 30 29 30 30 29 28 27 26

Watertemperatuur in °C 25 25 25 26 27 27 28 29 28 27 27 26

Zonne-uren per dag 6 7 8 7 7 6 7 7 6 6 6 6

Dagen met enige neerslag 6 4 3 2 6 10 9 9 12 10 7 7
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MEXICO | Cancun | Playa Mujeres

DREAMS PLAYA MUJERES GOLF & RESORT
ALL - INCLUSIVE | FAMILY | WELLNESS

       

Preferred Club Junior Suite

Het ruim opgezette Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort ligt op een fraaie 

locatie aan een met palmen omzoomd privéstrand, omgeven door tropische 

vegetatie. Het resort biedt een scala aan faciliteiten en activiteiten die geschikt 

zijn voor de hele familie. De luchthaven van Cancun ligt op ca. 33 km.

FACILITEITEN
In de fraaie tuin bevinden zich verschillende zwembaden (ca. 6000 m²) verdeeld 

over drie niveaus. Er zijn twee infinitypools, een ‘Lazy River’ zwembad en zes 

jacuzzi’s. Voor de kleinste gasten is er een kinderbad, een waterpretpark, de 

Explorer’s kidsclub (van 3 t/m 12 jaar) en de Core Zone Teens Club (van 12 

t/m 17 jaar) met gameroom. Er worden voor jong en oud vele (sport)activiteiten 

georganiseerd. De Dreams Spa van Pevonia (1.500 m²) biedt massages 

en schoonheids behandelingen en heeft onder andere een Temazcal en 

hydrotherapie circuit met jacuzzi. Tevens fitnessruimte. 

De verzorging is op basis van all-inclusive. Het World Cafe is het buffet-

res taurant voor ontbijt, lunch en diner met internationale gerechten. Maris 

biedt visge rechten voor lunch en diner. Verder kunt u kiezen uit Tides voor 

lunchgerech ten aan het zwembad, L’Etoile met Franse gerechten voor diner 

(alleen voor volwas senen), Tres Colores met Mexicaanse specialiteiten, Fusion 

biedt Japanse specialiteiten met Peruaanse invloeden, Mezes voor mediterrane 

gerechten, Gaucho Grill en That’s a Wrap voor wraps, sandwiches en salades. 

Voorts Sand Bar, Sealegs, The Grotto, Mermaid, Currents, Zen, Spin, Interlube, 

The Limelight, Preferred Club bar (exclusief voor Preferred gasten), Hideaway, 

The Zone ( van 13 tot 17 jaar) en Crazy Straws (van 3 tot 13 jaar) en Dolce voor 

koffie, gebak en ijs. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
De 502 moderne suites met houten elementen zijn voorzien van airconditioning, 

kingsize of queenbedden, zitgedeelte, kluisje, tv, minibar, Nespresso-apparaat, 

plafondventilator en wifi. Badkamer met regendouche, badjassen en slippers. 

Terras of balkon met jacuzzi (behalve Swim out en Ocean Front Suites) en 

zitgedeelte. Bezetting is o.b.v. bestaande bedden.

Junior Suite Tuinzicht (ca. 56 m², max. 3 pers. of 2 volw. + 2 kind.):elegante open 

plan woon-/slaapkamer met tuinzicht. Ook met zwembadzicht, gedeeltelijk 

zeezicht of zee zicht (beide laatste max. 3 volw. of 2 volw. + 3 kind.).

Preferred Club Suites bieden onder meer: privé check-in en out, continentaal  

ontbijt, ‘s middags warme en koude hors d’oeuvres en desserts in de Club 

Lounge. À la carte ontbijt in het restaurant Maris. Toegang tot de Lazy River in 

het preferred villagedeelte. Dagelijks een Engelstalig krant, upgraded minibar 

en Balibedden aan het zwembad en op het strand. Ook privégedeelte aan het 

strand en exclusieve toegang tot de Hideaway Bar.

Preferred Club Junior Suite (ca. 58 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 3 kind.): met 

zeezicht.Ook boekbaar met directe toegang tot het zwembad en gelegen op 

de eerste verdieping met zeezicht als Preferred Club Junior Suite Swim-Out  

(max. 3 volw.).

Preferred Club Junior Suite Ocean Front met privézwembad (ca. 58 m²,  

max. 3 volw. of 2 volw. + 3 kind.): met direct toegang tot het strand.

De bovengenoemde Preferred Junior Suites zijn ook boekbaar als Master Suite 

(ca. 108 m²) met woonkamer met eetgedeelte en aparte slaapkamer.

Preferred Club Two Bedroom Villa (ca. 147 m², max. 5 volw. + 2 kind.): 

woonkamer met eetgedeelte en twee aparte slaapkamers. Terras met jacuzzi 

en directe toegang tot de Lazy River.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Junior Suite Tuinzicht 1593 1957 1626 1927 1595

Preferred Club Junior Suite Zeezicht 1758 2194 1787 2110 1752

Vroegboekkorting: 30% bij verblijf van 01/11/18 t/m 30/04/19 indien geboekt voor 31/08/18, van 

01/03/19 t/m 30/04/19 indien geboekt van 01/09/18 t/m 31/10/18. 20% bij verblijf van 01/05/19 

t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19 en van 17/08/19 t/m 31/10/19 indien geboekt van 

01/03/19 t/m 30/04/19.

1,471 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mexico/cancun-riviera-maya/dreams-playa-mujeres-golf-spa-resort
https://www.silverjet.nl/nl/mexico/cancun-riviera-maya/dreams-playa-mujeres-golf-spa-resort
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ZOËTRY PARAISO DE LA BONITA
ALL-INCLUSIVE | BOUTIQUE | WELLNESS

       

Romance Ocean Front Lover Suite

Dit exclusieve resort combineert de elegantie van de traditionele Mexicaanse 

architectuur met de mooiste elementen uit de Caribbean, India, Afrika en 

de Oriënt. Comfort en privacy staan hier hoog in het vaandel. Het resort is 

kleinschalig, karakteristiek, zeer elegant en gebaseerd op wellness, sereniteit 

en romantiek. Zoëtry Paraiso de la Bonita (5 ha) heeft een 400 m lang wit 

zandstrand en ligt op ca. 15 km van de luchthaven. 

FACILITEITEN
Kleine elegante receptie, lounge met bar en boetiek, bibliotheek, zwembad met 

zonneterras en ligbedden, tennisbaan en tafeltennis. Op het zandstrand te vens 

ligbedden en parasols. Mogelijkheden om te kajakken, windsurfen en zeilen. 

U heeft  hier ‘Endless privileges‘ die u onbeperkt toegang geven tot bijna alle 

faciliteiten van het resort zoals gratis en onbeperkt wereldwijd telefoneren, gratis 

wasservice en 1 uur zeilen op de catamaran. In de directe omgeving bevindt zich 

de 18-holes golfbaan Grand Coral Riviera Maya Golf Club met gratis green fees. 

In het thalassocenter (2.000 m²) kunt u terecht voor schoonheids-, wellness- en 

massagebehandelingen. Het bestaat uit een therapeutisch zoutwater buiten-

zwembad, aparte sauna’s en stoombaden, een Temazcal (Mexicaans stoombad), 

behandelkamers en een fitnessruimte. Tevens beautysalon en kapper. 

De verzorging is op basis van all inclusive. Ontbijt, lunch en diner kunt u gebruiken 

in het Mexicaanse à la carte restaurant Kaax en voor een gastronomisch diner 

is er het à la carte restaurant La Canoa. El Chiringuito Beachside Grill serveert 

à la carte gourmetgrillgerechten voor lunch en diner. Sushi & Ceviche Bar biedt 

sashimi en Ceviche specialiteiten. De Hippo Pool Bar is er voor drankjes en lichte 

maaltijden en de Library Bar is de ontmoetingsplek voor een drankje. Cocktails 

en speciale dranken van (inter)nationale merken en dagelijks ‘afternoon tea’ zijn 

inbegrepen. 24-uurs roomservice. 

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 90 individueel ingerichte elegante suites die voorzien zijn van 

airconditioning, minibar, kluis, satelliet-tv, dvd-speler, wifi en telefoon. Badkamer 

met bad, separate douche, haardroger, badjassen en slippers. Terras of balkon 

met zitje en hangmat of ligbed. Bezetting op basis van aanwezige bedden. 

Ocean Front Twin Suite (ca. 90 m², max. 3 pers.): open plan woon-/slaapkamer 

met twinbedden op de 1e t/m 2e etage. Als Romance Suite met kingsizebed. 

Ocean Front Twin Suite met Plungepool (ca. 90 m², max. 3 pers.): op de begane 

grond met twinbedden en plungepool op het terras. Als Romance Suite met 

kingsizebed. 

Romance Ocean Front Lover Suite (ca. 90 m², max. 2 pers.): op de begane grond 

met plungepool op het terras en een buitendouche.

Ocean Front Master Suite (ca. 140 m², max. 4 pers.): op de 1e en 2e etage. 

Woonkamer en twee aparte slaapkamers met en suite badkamer. Ook te boeken 

als Butler Ocean Front Suite met plungepool op de begane grond.

Impression Ocean Front Junior Suite met plungepool (ca. 80 m², max. 2 

pers.): junior suite met kingsizebed, plungepool en buitendouche (extra: 

limousineservice binnen Nederland inbegrepen).. Ook als Impression Ocean 

Front One Bedroom Suite met plungepool (ca. 145 m², max. 2 pers.): suite met 

woon-/eetkamer, slaapkamer (limousineservice binnen Nederland inbegrepen).

Indicatieprijzen p.p. incl.: 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers., all-inclusive, vliegreis van en naar Cancùn, 

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Ocean Front Suite 2330 3257 2790 2857 2366

Ocean Front Suite plungepool 2644 3752 3183 3221 2675

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/18 t/m 30/04/19 indien geboekt voor 31/08/18, van 

01/03/19 t/m 30/04/19 indien geboekt van 01/09/18 t/m 31/10/18, van 01/05/19 t/m 31/10/19 

indien geboekt voor 28/02/19 en van 17/08/19 t/m 31/10/19 indien geboekt van 01/03/19 t/m 

30/04/19 (muv de Ocean Front Lover Suite). 10% bij verblijf van 01/11/18 t/m 30/04/19 in een Ocean 

Front Lover Suite indien geboekt voor 31/08/18, van 01/03/19 t/m 30/04/19 indien geboekt van 

01/09/18 t/m 31/10/18, van 01/05/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 28/02/19 en van 17/08/19 

t/m 31/10/19 indien geboekt van 01/03/19 t/m 30/04/19. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen en verplichte galadiners rond Kerst en Oud 

en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. Voor reisinfo zie achterin deze brochure.

2.514 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mexico/cancun-riviera-maya/zoetry-paraiso-de-la-bonita
https://www.silverjet.nl/nl/mexico/cancun-riviera-maya/zoetry-paraiso-de-la-bonita


196 - SILVERJET VAKANTIES

MEXICO | Riviera Maya | Playa del Carmen

GRAND VELAS RIVIERA MAYA
ALL - INCLUSIVE | CULINAIR | FAMILY

       DELUXE

Grand Class Suite

Het luxe Grand Velas Riviera Maya onderscheidt zich als een van de beste 

resorts in Mexico. De elegante accommodatie, de uitstekende restaurants, 

de vele faciliteiten en de luxe Spa maken dit resort een ideale keuze voor uw 

vakantie. Het resort ligt op ca. 12 km van Playa del Carmen en op ca. 45 km van 

de luchthaven van Cancùn.

FACILITEITEN
Het resort (80 ha) bestaat uit 3 gedeeltes (waarvan Ambassador en Grand 

Class Suites direct aan het strand liggen) met ieder een eigen receptie. Drie 

zwembaden, kinderbad en twee fitnessruimtes. Aan het strand bevinden zich 

ligbedden en parasols. Dagelijks sportactiviteitenprogramma met yoga- pilates- 

en tai-chilessen. Kidsclub (4 t/m 12 jaar) en Teen’s Club (13 t/m 17 jaar) met eigen 

disco. Babysitservice, boetiek en businesscenter. De Spa beschikt over een sauna, 

stoomkamer, ijskamer, experiencepool en een verwarmd chloorvrij  zwembad. 

Tevens 40 behandelkamers voor schoonheids- en gezichtsbehandelingen. De 

verzorging is op basis van all-inclusive. Drankjes van internationale Premium 

merken en fooien zijn inclusief. Er is een uitgebreide keuze aan restaurants en 

bars (enkele met dresscode). Azul, Chaka en Bistro (aan zee) zijn buffet- en à la 

carte restaurants voor ontbijt, lunch en diner. Piaf, Sen LIn en Frida serveren 

Franse, oosterse en Mexicaanse à la carte gourmetgerechten. Voor innovatieve 

à la carte gerechten kunt u terecht in Signature en voor de Italiaanse keuken 

is er Lucca. Bistro, Piaf en Signature zijn toegankelijk vanaf 12 jaar. In de 

Sky Bar, Bistro en Se Lin kunt u terecht voor exclusieve cocktails. Voor meer 

entertainment zijn er de Karaoke bar, Koi en Sport & Dancing bar met dj. De 

Piano Bar heeft een romantische sfeer en bij de zwembaden liggen drie Aqua 

Bars. Er is 24-uurs room-, butler- en conciërgeservice.

ACCOMMODATIE
De 491 ruim en elegant ingerichte suites hebben alle een open plan woon-/

slaapkamer, airconditioning, zitgedeelte, flatscreen-tv, i-Pod-MP3-, dvd-en 

cd-speler, Nespresso-apparaat, minibar, kingsizebed of 2 queensizebedden, 

wifi, kluisje en strijkfaciliteiten. Badkamer met bad en aparte douche, badjassen 

en slippers. Terras of balkon. Bezetting op basis van aanwezige bedden.

Zen Grand Suite (ca. 109 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 15 jaar): 

fraai ingerichte suite op ca. 1.100 m afstand van het strand, in de Maya 

Jungle met terras of balkon. Badkamer met jacuzzi en regendouche. Ook 

boekbaar met privéplungepool (niet geschikt voor kinderen). Ook boekbaar met 

verbindingsdeur als Family Zen Grand Suite (max. 6 pers. ) met één slaapkamer 

met kingsizebed en een tweede met twinbedden. Dit gedeelte heeft een eigen 

Zen-zwembad en restaurants.

Ambassador Suite  (ca. 117 m², max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 15 jaar): 

badkamer met jacuzzi en regendouche. Terras of balkon met beperkt zee-/of 

zwembadzicht. Ook boekbaar met privéplungepool. 

Grand Class Suite (ca. 127 m², max. 3 volw. ): ingericht met Mexicaanse kunst. 

Terras of balkon met privéplungepool. Kinderen vanaf 16 jaar welkom.

Indicatieprijzen p.p incl. 7 overnachtingen o.b.v. 2 pers. all-inclusive, vliegreis naar en van Cancùn, 

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

Kamertype nov feb apr jul okt

Zen Grand Suite 3059 4559 4364 4328 4090

Ambassador Suite 3811 5350 5149 5112 4874

Vroegboekkorting: 40% bij verblijf van 05/01/19 t/m 25/04/19 in Zen Grand Suite en Zen Grand Pool 

Suite en 35% bij verblijf van 26/04/19 t/m 18/12/19 indien geboekt voor 31/10/18.  38% bij verblijf 

van 05/01/19 t/m 25/04/19 in Family Zen Grand Suite en 34% bij verblijf van 26/04/19 t/m 18/12/19 

indien geboekt voor 31/10/18. 30% bij verblijf van 05/01/19 t/m 06/02/19 in Ambassador Suite en 

Ambassador Pool Suite, 20% bij verblijf van 07/02/19 t/m 25/04/19 en 25% bij verblijf van 26/04/19 

t/m 18/12/19 geboekt voor 31/10/18. 40% bij verblijf van 05/01/19 t/m 06/02/19 in Grand Class 

Suite en 25% bij verblijf van 07/02/19 t/m 18/12/19 geboekt voor 31/10/18. 

SPECIAAL AANBEVOLEN

DE LUXE SFEER, DE UITGEBREIDE KEUZE AAN RESTAURANTS, DE UNIEKE 

SPA, DE ELEGANTE SUITES, DE VELE FACILITEITEN VOOR KINDEREN 

EN DE UITSTEKENDE SERVICE MAKEN VAN GRAND VELAS DE IDEALE 

VAKANTIEBESTEMMING.

3.658 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mexico/cancun-riviera-maya/grand-velas-riviera-maya
https://www.silverjet.nl/nl/mexico/cancun-riviera-maya/grand-velas-riviera-maya
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VICEROY RIVIERA MAYA
ADULTS ONLY | BOUTIQUE

       

Royal Villa

Het adults only Viceroy Riviera Maya is een serene en gracieuze hideaway 

die luxe en privacy met een fraaie ambiance combineert in het tropische 

regenwoud. Dit kleinschalige en intieme resort aan het witte zandstrand met 

turkooizen water van Playa Xcalacoco is ideaal voor een ontspannen vakantie. 

De luchthaven ligt op ca. 50 km en Playa del Carmen met zijn vele restaurants, 

boetieks en nachtleven op ca. 5 km.

FACILITEITEN
Het fraaie lagunevormige buitenzwembad heeft een zonneterras met ligbed den 

en parasols. Deze vindt u ook aan het strand. In zee is een pier gebouwd met 

aan het eind een plek voor massagebehandelingen of een romantisch diner. Hier 

kunt u ook snorkelen of duiken. 

In het intieme Wayak Spa- en Wellnesscenter met jacuzzi en stoombad kunt 

u terecht voor schoonheids- en lichaamsbehandelingen. Er is een kleine 

fitnessruimte met moderne appara tuur en er worden yoga- en pilateslessen 

georganiseerd. In de directe omgeving is een golfbaan en zijn er verschillende 

activiteiten zoals paardrijden, parasailing en tennis. 

De verzorging is op basis van logies/ontbijt. Volpension is mogelijk. Het aan het 

strand gelegen openluchtrestaurant Coral Grill is geopend voor ontbijt, lunch en 

diner en biedt ‘al fresco’ cuisine met lokale en verse gerechten. Het restau rant 

La Marea met hedendaagse Mexicaanse en mediterrane gerech ten is ge opend 

voor diner. De intieme Library Lounge met uitzicht over zee is een comfor tabel 

zitgedeelte voor cocktails, drankjes, hapjes of een sigaartje. De Wine Cellar heeft 

een uitgebreide keuze aan wijnen. 

ACCOMMODATIE
De 41 elegante, met riet bedekte en sfeervol ingerichte villa’s zijn ontworpen in 

warme kleuren met gebruik van vele natuurlijke materialen. Iedere villa heeft 

een binnenpatio met eigen verwarmde plungepool, buitendouche en een terras 

met chaiselonges en hangmat. Verder is er airconditioning, satelliet-tv, dvd- 

en cd- speler met filmbibliotheek, iHome-dockingstation, kluisje, minibar en 

wifi. De badkamers hebben bad of douche, haardroger, badjassen en slippers. 

Kinderen vanaf 14 jaar zijn welkom.

Luxury Villa (ca. 93 m², max. 3 volw.): elegante en ruime villa met veel kast-

ruimte gelegen in de tropische tuin. Met kingsizebed.

Royal Villa (ca. 93 m², max. 3 pers.): ligt dichter bij het strand en het zwembad.

Signature Villa (ca. 130 m², max. 3 volw.): ruimere villa met speciale diepe 

badkuip in de badkamer en vele extra’s zoals een Bose-radio en Nespresso-

apparaat.

Premium Villa (ca. 157 m², max. 3 pers.): ruimere villa met entree met foyer 

en grotere badkamer met diep bad. Ook boekbaar met gedeeltelijk zeezicht 

als Ocean View Villa of aan het strand met exclusieve butler service als Beach 

Front Villa.

Ocean View Two Level Villa (ca. 269 m², max. 4 pers.): op de begane grond ligt 

de woonkamer met gastentoilet. Op de eerste verdieping de slaapkamer met 

kingsizebed. Balkon met gedeeltelijk zeezicht.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Luxury Villa 2590 2886 2925 2697 2459

Royal Villa 3171 3453 3268 3054 2797

Extra: een massage van 50 minuten per persoon per verblijf van min. 7 nachten. 

Voor actuele prijzen van alle kamertypen, aanbiedingen, toeslagen voor volpension en verplichte 

galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

1.288 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mexico/cancun-riviera-maya/viceroy-riviera-maya
https://www.silverjet.nl/nl/mexico/cancun-riviera-maya/viceroy-riviera-maya
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PARADISUS LA ESMERALDA
ALL-INCLUSIVE | FAMILY

       

Master Suite 1-slaapkamer Swim Up

Het Paradisus La Esmeralda Playa del Carmen Resort ligt aan een kleine baai 

tussen tropische vegetatie en het blauwe water van de Caribische Zee op 

loopafstand van het centrum van Playa del Carmen. De grote gastro nomi sche 

variëteit en de vele faciliteiten voor kinderen kenmerken dit hotel. De lucht haven 

bevindt zich op ca. 53 km. 

FACILITEITEN
Receptie, boetiek en verschillende zwembaden zoals twee lagunevormige 

zwembaden, activiteitenzwembad en een kinderzwembad. Verder zijn er een 

verlichte tennisbaan, kidsclub met vele activiteiten en de mogelijkheid voor 

babysit. Er worden diverse activiteiten georganiseerd voor jong en oud. 

In het Yhi Spa & Wellness Center kunt u terecht voor speciale schoonheids- en 

lichaamsbehandelingen. Er is een fitnessruimte, sauna, en beautysalon. 

De verzorging is op basis van all-inclusive. Het resort biedt in totaal 14 spe-

cialiteitenrestaurants en 11 bars. Wij noemen het buffetrestaurant Naos voor 

ontbijt, lunch of diner met internationale gerechten en showcooking, het Itali-

aans restaurant Vento voor diner, het Mexicaanse Mole, snackbar Sunrise Grill 

bij het zwembad, The Market (Grill) voor lunch en diner en Gabi Club dat een chill-

out club, bar & restaurant is voor lunch en diner. Exclusief voor volwassenen zijn 

het à la carte restaurant La Palapa Grill, Hadar, Bana, Fuego, The Grill en Passion 

by Martin Berasategui. 

Voor het Family Concierge-gedeelte is er de Hydro Grill voor lunch en diner en 

snacks gedurende de dag. Voor alleen volwassenen zijn er verschillende bars, 

zoals de Red Lounge met dj-muziek, M Bar voor martini’s en wijn en de South 

Avenue Bar. Verder zijn er de North Avenue Bar, de Swim Up Bar voor cocktails, 

de Toji voor sake en de Gabi Club Bar.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 510 moderne suites die voorzien zijn van donkerhouten meubi-

lair en marmeren vloeren, airconditioning, telefoon, minibar, wifi of internet, 

koffie-/theezetfaciliteiten, dvd- en cd-speler en tv. Badkamer met bad en aparte 

regendouche. Balkon of terras met zitje. 

Voor de bezetting voor alle suites geldT: max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kind. t/m 12 

jaar. Een eventuele 3e of 4e persoon slaapt in bestaande bedden. 

Paradisus Junior Suite (ca. 48 m²): slaapkamer met open plan zitgedeelte. 

Suite (ca. 60 m²): aparte woon- en slaapkamer met twee twinbedden. Balkon of 

terras met hydromassagebad. 

Master Suite 1-slaapkamer (ca. 83 m²): ruimere suite met eettafel en 

kingsizebed. Balkon of terras met hydromassagebad.

Bovengenoemde kamertypes zijn ook te boeken met directe toegang tot het 

zwembad vanaf het terras als Swim-Up. 

Master Suite 2-slaapkamers (ca. 143 m²): met 2 slaapkamers en twee terrassen 

met hydromassagebad.

Family Concierge Paradisus Junior Suite (ca. 48 m²): sfeervolle suite. Ook 

boekbaar bij Suite of Master Suite. Vraag uw reisadviseur over de Family 

Concierge-privileges.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Paradisus Junior Suite 1752 2191 2191 2343 1920

Suite 2163 2379 2379 2352 2089

Honeymoon: fles mousserende wijn en fruit bij aankomst, beddecoratie en 10% korting op Spa be-

handelingen.

Vroegboekkorting: 25%  bij verblijf van 01/11/18 t/m 22/12/18; 15% bij verblijf van 23/12/18 t/m 

31/12/18 en 40% bij verblijf van 01/01/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/10/18. 15% bij ver-

blijf van 23/12/18 t/m 31/12/18  en 40% bij verblijf van 01/01/19 t/m 31/10/19 indien gebeokt van 

01/11/18 t/m 30/11/18. 40% bij verblijf van 21/04/19 t/m 31/10/19 indien geboekt van 01/12/18 

t/m 15/02/19 en bij verblijf van 06/07/19 t/m 31/10/19 indien geboekt van 16/02/19 t/m 30/06/19.

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

te galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

8.468 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mexico/cancun-riviera-maya/paradisus-la-esmeralda
https://www.silverjet.nl/nl/mexico/cancun-riviera-maya/paradisus-la-esmeralda
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PARADISUS LA PERLA
ALL-INCLUSIVE | ADULTS ONLY

      

Royal Service Junior Suite Swim Up

Het Paradisus La Perla Playa del Carmen Resort ligt naast het zusterhotel 

Paradisus La Esmeralda aan een fraai strand met voor de kust een bijzonder 

koraalrif. Dit adults only hotel (vanaf 18 jaar) wordt gekenmerkt door een 

uitgebreide gastronomische variëteit en vele faciliteiten. De bekende 5th Avenue 

van Playa del Carmen met zijn winkels en uitgaanscentrum bevindt zich net 

buiten het hotel. 

FACILITEITEN
Elegante receptie met lounge. Er zijn verschillende zwembaden waaronder een 

groot hoekig zwembad. Aan het strand is een privégedeelte met ligbedden en 

parasols. 

De Yhi Spa (1.700 m²) zorgt voor aangename ontspanning met zijn vele 

schoonheids- en lichaamsbehandelingen. Tevens kunt u van alle faciliteiten van 

het naastgelegen hotel gebruikmaken. 

De verzorging is op basis van all-inclusive. Het resort biedt vele speciali teiten-

restaurants waarvan de meeste zijn gelegen rond het Zocalo-plein, dat wordt 

gedeeld met het Playa Paradisus Esmeralda. In Hadar wordt ontbijt, lunch en 

diner geserveerd met internationale gerechten. Het restaurant Fuego biedt 

moderne fusiongerechten voor het diner. Verder zijn er Passion van Michelin-

sterrenkok Martin Berasategui met Frans-Baskische gerechten (tegen 

bijbetaling), The Grill met gegrilde vlees- en visgerechten en de Sunset Grill 

voor kleine maaltijden. Tevens zijn er vele bars waaronder de Red Lounge, de 

Tojia Sake Bar, M Bar, South Avenue Bar en Swim-up Bar in het exclusieve Royal 

Service zwembad. Er is 24-uurs roomservice beschikbaar.

ACCOMMODATIE
Het hotel telt 394 elegante suites die beschikken over marmeren vloeren, 

airconditioning, koffiezetfaciliteiten, minibar, tv en dvd-speler, strijkfaciliteiten, 

kluisje, iPod-dockingstation en wifi. Badkamer met regendouche en apart bad, 

badjassen en slippers. 

Paradisus Junior Suite (ca. 52 m², max. 3 volw.): ruime open plan woon-/

slaapkamer met zitgedeelte. Met terras of balkon met zitje. 

Suite (ca. 60 m², max. 3 volw.): aparte slaap- en woonkamer met sofabed en 

kitchenette. Balkon of terras met hydromassagebad. 

Master Suite - 1 Slaapkamer (ca. 82 m², max. 3 volw.): ruimere suite met 

eettafel. Bovengenoemde suites zijn ook boekbaar met directe toegang tot het 

zwembad vanaf het terras als Swim Up. 

Daarnaast kunnen deze suites ook worden geboekt in het exclusieve Royal 

Service gedeelte met privileges zoals: butlerservice, aparte privé-check-in en 

check-out in de Royal Service Lounge met continentaal ontbijt, snacks, koffie en 

(non) alcoholische drankjes. ‘s Avonds cocktails en hors d’oeuvres. 

Tevens is er een apart Royal Service zwembad met swim-up bar en Balinese 

bedden. Ten slotte is er het à la carte restaurant La Palapa met internationale 

gerechten voor ontbijt, lunch en diner. 

Master Suite - 2 Slaapkamers (ca. 142 m², max. 6 volw.): ruime suite met twee 

slaapkamers en twee balkons met ieder een hydromassagebad.

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

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

luchthaven.

Kamertype nov feb apr jul okt

Paradisus Junior Suite (voor alleengebruik) 2756 3126 3052 2998 2733

Paradisus Junior Suite 1978 2227 2227 2237 1979

Suite 2362 2352 2352 2364 2095

Honeymoon: fles mousserende wijn en fruit bij aankomst en 10% korting op Spa services.

Vroegboekkorting: 25% bij verblijf van 01/11/18 t/m 31/12/18 indien geboekt voor 30/10/18 en 

40% bij verblijf van 01/01/19 t/m 31/10/19 indien geboekt voor 31/10/18.

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

te galadiners rond Kerst en Oud en Nieuw: vraag uw reisadviseur of bezoek www.silverjet.nl. 

Voor reisinformatie zie achterin deze brochure.

10.147 reviews

https://www.silverjet.nl/nl/mexico/cancun-riviera-maya/paradisus-la-perla
https://www.silverjet.nl/nl/mexico/cancun-riviera-maya/paradisus-la-perla
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201 - SILVERJET VAKANTIES

KLM   SINGAPORE AIRLINES  EMIRATES   EMIRATES
dagelijks:  KL 835 / KL 836   dagelijks:  SQ 323 / SQ 324   dagelijks:  EK 148 / EK 432   dagelijks: EK 058 / EK 404 
H:  Amsterdam v. 21.00 H:  Amsterdam v. 10.25 H:  Amsterdam v. 14.30 H:  Düsseldorf v. 20.45
 Singapore a. 16.20*  Singapore a. 05.55*  Dubai a. 00.15*  Dubai a. 06.15*
T:  Singapore v. 01.35 T:  Singapore v. 23.55  Dubai v. 02.35  Dubai v. 09.20
 Amsterdam a. 08.00  Amsterdam a. 06.45*  Singapore a. 13.45  Singapore a. 20.55
* Aankomst de volgende dag 
    di, wo, vr, zo:  SQ 337   dagelijks:  EK 353 / EK 149   dagelijks: EK 405 / EK 055 
    H:  Düsseldorf v. 11.00 T:  Singapore v. 10.10 T:  Singapore v. 01.20
     Singapore a. 06.15*  Dubai a. 13.50  Dubai a. 04.50
    ma, di, do, za:  SQ 338    Dubai v. 15.15  Dubai v. 08.30
    T:  Singapore v. 23.55  Amsterdam a. 20.00  Düsseldorf a. 12.40
     Düsseldorf a. 06.25* * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag 
    * Aankomst de volgende dag
  
 
 
 
 
 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:
Business Class € 1.269,- Business Class af Amsterdam € 2.366,- First Class € 4.256,- First Class  € 5.056,-
Comfort Zone stoel € 220,- Premium Economy af Amsterdam € 881,- Business Class  € 2.275,- Business Class  € 1.421,-
   Business Class af Düsseldorf € 1.909,- 
   Premium Economy af Düsseldorf € 896,- 

SINGAPORE  

SINGAPORE   

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Singapore heeft vier officiële talen: Maleis, Engels, Mandarijn en Tamil. De nationale taal 
is Maleis, maar Mandarijn en Engels wordt het meest gesproken. De regering stimuleert het 
gebruik van het Engels als dagelijkse omgangstaal
Valuta: Singapore Dollar (SGD)
Tijdsverschil: In de winter is het in Singapore 7 uur later, in de zomer 6 uur later.
Elektriciteit: 110V, 220V en 130V
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is.

Klimaat
De stadsstaat Singapore ligt net boven de evenaar en kent een tropisch klimaat. De tempera-
turen komen ‘s nachts zelden onder de 24 °C en overdag komt de temperatuur nooit boven 
de 36 °C uit. Door de vrij hoge luchtvochtigheid voelt het altijd warm en klam aan. Dit gevoel 
wordt nog versterkt doordat het vrijwel nooit waait in Singapore. Op heel veel dagen komt de 
gemiddelde windsnelheid niet boven windkracht 1 of 2 uit. Tijdens de moessonperiode die 
duurt van november tot en met februari kan er veel regen vallen.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

VIP Aankomstservice
Met de Quayside Service wordt u bij aankomst bij de gate persoonlijk verwelkomd en met 
een buggy door de luchthaven naar de VIP terminal vervoerd. Hier wordt gezorgd voor een 
snelle paspoortcontrole en douane. Terwijl u in de JetQuay Lounge relaxt en geniet van een 
drankje en een hapje wordt uw bagage opgehaald en naar de auto met chauffeur gebracht 
die op u wacht.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Singapore wordt u opgewacht door onze vertegenwoor-
dig(st)er die u uw welkomstenveloppe zal overhandigen en naar de gereedstaande auto voor 
uw privétransfer zal brengen.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Singapore Mandarin Oriental 20 20
 Swissotel Merchant Court  20 20
 Raffles Singapore 20 20
 The Westin Singapore   20 20
 Bawah Reserve  4 uur

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Toyota Alphard of gelijkwaardig (max. 5 inzitten-
den). Upgrade naar een Mercedes E-klasse (max. 2 inzittenden) is mogelijk. Toeslag ca. € 
50,- per voertuig (retour).

Indien u in Bawah Reserve verblijft wordt u ’s ochtends vroeg bij uw hotel in Singapore opge-
haald en naar de Ferry Terminal gebracht. Personeel van Bawah Reserve begeleidt u bij de 
check-in en de overtocht van ca. 30 minuten naar het Indonesische eiland Batam. Hier gaat 
u door versnelde paspoort- en douane controle waarna u per auto in ca. 20 minuten naar de 
luchthaven van Batam wordt gebracht alvorens u per watervliegtuig in ca. 80 minuten naar 
Bawah Island vliegt. De bagagevrijdom op de vlucht is 15 kg per persoon! 
Service ter plaatse
De dag na aankomst in Singapore zal de vertegenwoordiger van onze lokale agent telefonisch 
contact met u opnemen om te controleren of alles naar wens is.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels in Singapore bieden wifi-service aan. In Raffles Singapore 
en Swissotel Merchant Court is dit gratis. In het Mandarin Oriental kost wifi ca. € 22,- per dag. 
In The Westin is wifi gratis in de openbare ruimten en bedragen de kosten voor wifi op de 
kamer ca. € 18,- per dag (informatie onder voorbehoud van wijzigingen).

VIP Vertrekservice
Op Singapore kunt u, in afwachting van uw retourvlucht, tegen betaling gebruik maken van 
The Skyview Lounge, voorzien van airconditioning, frisdranken, alcoholische dranken, fax, 
telefoon, internet, wifi (tegen betaling), vluchtinformatie-monitor, douchefaciliteiten, kranten 
en tijdschriften. De lounge is rookvrij en u mag er maximaal 3 uur verblijven. 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de klasse tussen economy en busi-

ness, Premium Economy, 
van harte aanbevelen!
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KLM   QATAR AIRWAYS   GARUDA INDONESIA   SINGAPORE AIRLINES
dagelijks:  KL 835 / KL 836   dagelijks: QR 274 / QR 962   ma, wo, do, vr, za, zo:  GA 089 / GA 206 dagelijks: SQ 323 / SQ 5152   
H:  Amsterdam ** v. 21.00 H:  Amsterdam v. 15.15 H:  Amsterdam v. 11.05 H:  Amsterdam v. 10.25 
 Denpasar a. 20.20*  Doha a. 23.35  Jakarta  a. 06.45*  Singapore a. 05.55* 
T:  Denpasar ** v. 21.35  Doha v. 02.30  Jakarta  v. 10.05  Singapore v. 08.00 
 Amsterdam a. 08.00*  Denpasar a. 17.30*  Jogyakarta a. 11.20  Jogyakarta a. 09.50 
* Aankomst de volgende dag               
** Via Singapore   dagelijks: QR 961 / QR 273   di, wo, do, vr, za, zo:  GA 215 / GA 088 dagelijks:  SQ 5151 / SQ 324   
    T:  Denpasar v. 00.45 T:  Jogyakarta v. 18.20 T:  Jogyakarta v. 10.35 
     Doha a. 06.05  Jakarta  a. 19.40  Singapore a. 14.00 
     Doha v. 07.30  Jakarta  v. 22.45  Singapore v. 23.55 
     Amsterdam a. 12.35  Amsterdam a. 07.20*  Amsterdam a. 06.45* 
    * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag   
   
                
  
                
  
             
Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:  
Business Class € 1.360,- Business Class € 4.826,- Business Class € 1.973,- Business Class € 2.708,- 
Comfort Zone stoel € 200,-        Premium Economy Class € 894,-

INDONESIË  Bali & Java  

DENPASSAR  JOGYAKARTA    

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Bahasa Indonesia, Balinees.
Valuta: Rupiah (IDR).
Tijdsverschil: In de winter is het op Bali 7 uur later, in de zomer 6 uur later.
Elektriciteit: 230V. Adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Paspoort dat na vertrek uit Indonesië nog minstens 6 maanden geldig is. 

Klimaat
Op Bali heerst een tropisch regenwoud klimaat. Bali kent twee seizoenen. Vanaf november tot 
april is het regenseizoen. Er valt dan iedere dag wel een bui en de luchtvochtigheid ligt dan 
een stuk hoger. Vanaf april tot november is het droge seizoen. De temperatuur is gedurende 
het hele jaar vrijwel constant, wel komen er op het eiland temperatuur verschillen voor. De 
binnenlanden hebben grotere hoogten en daarom daalt de temperatuur hier ’s nachts ook 
meer. Boven op de bergen is het een stuk kouder. Daarnaast is er een behoorlijk temperatu-
urverschil tussen het noorden en het zuiden. Aan de zuidkust is het gemiddeld zo’n 5 graden 
warmer dan aan de noordkust.
Yogyakarta heeft een tropisch klimaat met een constante temperatuur gedurende het hele 
jaar. Een tropische regenbui kan men hier het hele jaar door verwachten. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthavens van Bali wordt u opgewacht door onze vertegenwoordig(st)
er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. Een Engelssprekende gids 
rijdt met u mee naar uw hotel.
 
Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Denpasar Alila Manggis 68 90
 Alila Ubud 40  90
 Alila Seminyak 15 40
 Apurva Kempinski 20 20
 Como Uma Canggu 25 40
 Grand Hyatt  20 20
 Hyatt Regency 15 30
 Mandapa Ritz-Carlton Reserve 40 90
 St. Regis Bali 15 20
 The Oberoi 12 40

Uw privétransfers op Bali worden uitgevoerd in een luxe Toyota Alphard minivan (max. 4 
inzittenden). In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een Toyota 
Commuter minivan.

Service ter plaatse
Tijdens de rit van het vliegveld naar het hotel verstrekt de gids die met u meerijdt u lokale 
informatie en informeert u over uw transfer terug. Een dag na aankomst neemt hij/zij tele-
fonisch contact met u op om te vragen of alles naar wens is. U kunt daarnaast altijd tele-
fonisch contact opnemen met onze lokale agent.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Bali bieden gratis wifi service aan in de openbare ruimtes 
en op uw kamer (informatie onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip !   
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de klasse tussen economy 
en business, Premium Economy, 

van harte aanbevelen!
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GARUDA INDONESIA   KLM / GARUDA INDONESIA SINGAPORE AIRLINES  GARUDA INDONESIA
ma, wo, do, vr, za, zo:  GA 089 / GA 430 dagelijks:  KL 835 / GA 450   di, do, za, zo: SQ 323 / SQ 5220   ma, wo, do, vr,za,zo: GA 089/GA 408/GA 460
H:  Amsterdam v. 11.05 H:  Amsterdam ** v. 21.00 H:  Amsterdam v. 10.25 H:  Amsterdam v. 11.05
 Jakarta  a. 06.45*  Denpasar a. 20.20*  Singapore a. 05.55*  Jakarta  a. 06.45*
 Jakarta  v. 11.00  Denpasar v. 11.20  Singapore v. 15.45  Jakarta  v. 11.30
 Lombok a. 14.05  Lombok a. 12.20  Lombok a. 18.30  Denpasar ** a. 14.30
    ** Overnachten op Bali verplicht        Denpasar v. 12.50
di, wo, do, vr, za, zo:  GA 441 / GA 088     ma, wo, vr, zo: SQ 5219 / SQ 324   Tambolaka a. 14.00
T:  Lombok v. 19.45 dagelijks:  GA 451 / KL 836   T:  Lombok v. 19.25 ** Overnachten op Bali verplicht
 Jakarta  a. 20.45 T:  Lombok v. 13.05  Singapore a. 22.15 
 Jakarta  v. 22.45  Denpasar a. 14.00  Singapore v. 23.55 di,wo,do,vr,za,zo: GA 461/GA 421/GA 088
 Amsterdam a. 07.20*  Denpasar ** v. 21.35  Amsterdam a. 06.45* T:  Tambolaka v. 10.50
* Aankomst de volgende dag    Amsterdam a. 08.00* * Aankomst de volgende dag    Denpasar a. 12.00
    * Aankomst de volgende dag        Denpasar v. 19.55
    ** Via Singapore        Jakarta  a. 20.45
             Jakarta  v. 22.45
             Amsterdam a. 07.20*
            * Aankomst de volgende dag

Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 1.923,- Business Class € 2.045,- Business Class € 2.716,- Business Class € 1.923,-
   Comfort Zone stoel € 200,- Premium Economy Class € 902,-

INDONESIË  Lombok & Sumba  

LOMBOK    SUMBA  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Bahasa Indonesia
Valuta: Rupiah (IDR).
Tijdsverschil: In de winter is het op Lombok en Sumba 7 uur later, in de zomer 6 uur later.
Elektriciteit: 230V. Adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Paspoort dat na vertrek uit Indonesië nog minstens 6 maanden geldig is. 

Klimaat
Lombok en Sumba behoren tot de Kleine Sunda-eilanden van Indonesië. Lombok heeft een 
tropisch klimaat vrijwel gelijk aan Bali, maar iets droger. De regentijd is van november tot 
april maar het regent eigenlijk nooit een hele dag, vaak alleen een flinke bui in de namiddag. 
Langs de kust zorgt een frisse zeebries voor de nodige verkoeling. In de hoger gelegen gebie-
den van het eiland is het een stuk frisser. 
Sumba kent twee klimaten. Aan de westkant van het eiland valt meer regen, is daardoor 
vruchtbaarder en meer bevolkt. De oostkant kent weinig tot geen regen en heeft veel graspla-
teaus en valleien. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Lombok en Sumba wordt u opgewacht door onze verte-
genwoordig(st)er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. Een En-
gelssprekende gids rijdt met u mee naar uw hotel.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Lombok The Oberoi  65 90
Sumba Nihi Sumba Island Resort 70  100

Uw privétransfers op Lombok en Sumba worden uitgevoerd in een luxe minivan (max. 4 
inzittenden). In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een Toyota 
Commuter minivan.

Service ter plaatse
Tijdens de rit van het vliegveld naar het hotel op Lombok verstrekt de gids die met u meerijdt 
u lokale informatie en informeert u over uw transfer terug. Een dag na aankomst neemt hij/
zij telefonisch contact met u op om te vragen of alles naar wens is. U kunt daarnaast altijd 
telefonisch contact opnemen met onze lokale agent.
Op Sumba beschikt Silverjet niet over een lokale vertegenwoordiging.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Lombok en Sumba bieden gratis wifi service aan in de 
openbare ruimtes en op uw kamer (informatie onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de klasse tussen economy en 
business, Premium Economy, van harte 

aanbevelen !



204 - SILVERJET VAKANTIES

KLM   SINGAPORE AIRLINES  EMIRATES   QATAR AIRWAYS
dagelijks: KL 809 / KL 810   dagelijks: SQ 323 / SQ 106   dagelijks: EK 148 / EK 346   dagelijks: QR 274 / QR 848 
H:  Amsterdam v. 20.50 H:  Amsterdam v. 10.25 H:  Amsterdam v. 14.30 H:  Amsterdam v. 15.15
 Kuala Lumpur a. 15.50*  Singapore a. 05.55*  Dubai a. 00.15*  Doha a. 23.35
T:  Kuala Lumpur v. 23.50  Singapore v. 08.30  Dubai v. 03.30  Doha v. 02.45
 Amsterdam a. 05.55  Kuala Lumpur a. 09.30  Kuala Lumpur a. 14.35  Kuala Lumpur a. 15.30*
* Aankomst de volgende dag 
    dagelijks: SQ 119 / SQ 324   dagelijks: EK 345 / EK 149   dagelijks: QR 853 / QR 273 
    T:  Kuala Lumpur v. 20.30 T:  Kuala Lumpur v. 10.15 T:  Kuala Lumpur v. 02.05
     Singapore a. 21.30  Dubai a. 13.20  Doha a. 05.10
     Singapore v. 23.55  Dubai v. 15.15  Doha v. 07.30
     Amsterdam a. 06.45*  Amsterdam a. 20.00  Amsterdam a. 12.35
    * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 1.867,- Business Class € 2.237,- First Class € 4.610,- Business Class € 4.103,-
Comfort Zone stoel € 220,- Premium Economy Class € 729,- Business Class € 1.108,-

MALEISIË  Kuala Lumpur & Pangkor Laut

KUALA LUMPUR   

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Bahasa Malaysia
Valuta: Maleisische Ringgit (MYR)
Tijdsverschil: In de winter is het in Maleisië 7 uur later, in de zomer 6 uur later.
Elektriciteit: 220V, 50Hz.
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is. Geen 
visum nodig.

Klimaat
Het hele jaar is het in Kuala Lumpur aangenaam warm en zonnig, het enige wat hier nog 
wel eens roet in het eten kan gooien is de hoge luchtvochtigheid. De moessonperiode duurt 
officieel van oktober tot en met maart maar ook in de resterende maanden kunnen er buien 
vallen. De temperatuur is het hele jaar constant en de regenval heeft hier weinig invloed op. 
Door de beschutte ligging aan het Titiwangsa gebergte heeft Kuala Lumpur minder last van 
de inlandse winden.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Kuala Lumpur en wordt u opgewacht door onze verte-
genwoordig(st)er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. Een En-
gelssprekende chauffeur rijdt u naar uw hotel.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Kuala Lumpur Shangri-La  ca. 60 ca. 60
 Banyan Tree ca. 60 ca. 60
 Pangkor Laut (Lumut) ca. 275 ca. 3,5 uur

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een sedan of gelijkwaardig (1-3 inzittenden) of een mini-
busje (4-7 inzittenden).

Service ter plaatse
Tijdens de rit van het vliegveld naar het hotel verstrekt de chauffeur u lokale informatie en 
informeert u over uw transfer terug. U kunt daarnaast altijd telefonisch contact opnemen met 
onze lokale agent.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels in Kuala Lumpur en Pangkor Laut bieden gratis wifi service 
in de openbare ruimtes en op de kamer aan (informatie onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staat onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. Zie voor meer informatie blz. 8 van deze brochure.

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip! 
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de klasse tussen economy en busi-

ness, Premium Economy, 
van harte aanbevelen !



205 - SILVERJET VAKANTIES

KLM / MALAYSIA AIRLINES SINGAPORE AIRLINES  KLM / MALAYSIA AIRLINES SINGAPORE AIRLINES
dagelijks: KL 809 / MH 1450   ma, di, do, za: SQ 323 / SQ 8392  dagelijks: KL 809 / MH 2638   dagelijks: SQ 323 / SQ 5096 
H:  Amsterdam v. 20.50 H:  Amsterdam v. 10.25 H:  Amsterdam v. 20.50 H:  Amsterdam v. 10.25
 Kuala Lumpur a. 15.50*  Singapore a. 05.55*  Kuala Lumpur a. 15.50*  Singapore a. 05.55*
 Kuala Lumpur v. 18.15  Singapore v. 08.40  Kuala Lumpur v. 17.50  Singapore v. 08.45
 Langkawi a. 19.10  Langkawi a. 10.15  Kota Kinabalu a. 20.35  Kota Kinabalu a. 10.55
 
dagelijks: MH 1459 / KL 810   di, wo, vr, zo: SQ 8395 / SQ 324   dagelijks: MH 2631 / KL 810   dagelijks: SQ 5095 / SQ 324 
T:  Langkawi v. 19.40 T:  Langkawi v. 20.15 T:  Kota Kinabalu v. 19.00 T:  Kota Kinabalu v. 19.35
 Kuala Lumpur a. 20.45  Singapore a. 21.50  Kuala Lumpur a. 21.40  Singapore a. 21.50
 Kuala Lumpur v. 23.50  Singapore v. 23.55  Kuala Lumpur v. 23.50  Singapore v. 23.55
 Amsterdam a. 05.55*  Amsterdam a. 06.45*  Amsterdam a. 05.55*  Amsterdam a. 06.45*
* Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 1.920,- Business Class € 2.366,- Business Class € 2.033,- Business Class € 2.088,-
Comfort Zone stoel € 220,- Premium Economy Class € 881,- Comfort Zone stoel € 220,- Premium Economy Class € 430,-

MALEISIË  Kuala Lumpur & Pangkor Laut

LANGKAWI  KOTA KINABALU    

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Bahasa Malaysia
Valuta: Maleisische Ringgit (MYR)
Tijdsverschil: In de winter is het in Maleisië 7 uur later, in de zomer 6 uur later.
Elektriciteit: 220V, 50Hz.
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is. Geen 
visum nodig.

Klimaat
Langkawi en Sabah hebben beide een tropisch regenwoudklimaat Het hele jaar door is het 
aangenaam warm met een hoge luchtvochtigheid en regelmatig tropische regenbuien. Naast 
fraaie stranden bieden beide bestemmingen een fantastische natuur, mangroves en regen-
woud. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthavens van Langkawi en Kota Kinabalu wordt u opgewacht door onze 
vertegenwoordig(st)er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. Een 
Engelssprekende chauffeur rijdt u naar uw hotel.

 Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
 LANGKAWI
Langkawi Four Seasons Langkawi 20 25
 St. Regis  20 35
 The Andaman 30 40
 The Datai 30 40
 The Ritz-Carlton 8 15
 SABAH
Kota Kinabalu Borneo Eagle Resort  50 50
 Shangri-la Rasa Ria 40 45

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een sedan of gelijkwaardig (1-3 inzittenden) of een mini-
busje (4-7 inzittenden). 

Service ter plaatse
Tijdens de rit van het vliegveld naar het hotel verstrekt de gids die met u meerijdt u lokale 
informatie en informeert u over uw transfer terug. U kunt daarnaast altijd telefonisch contact 
opnemen met onze lokale agent. 

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Langkawi en Kota Kinabalu bieden wifi service in de 
openbare ruimtes en op de kamer gratis aan (informatie onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staat onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. Zie voor meer informatie blz. 8 van deze brochure.

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip !
 Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de klasse tussen economy en busi-

ness, Premium Economy, 
van harte aanbevelen !

Vliegtip !
 Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de klasse tussen economy en busi-

ness, Premium Economy, 
van harte aanbevelen !



206 - SILVERJET VAKANTIES

KLM / VIETNAM AIRLINES EMIRATES   VIETNAM AIRLINES   CHINA SOUTHERN AIRLINES
dagelijks: KL 875 / VN 600    dagelijks: EK 150 / EK 392   ma, di, do, vr, za, zo: KL 1765/VN 036/VN 1557 di, do, za, zo: CZ 308 / CZ 8475
H:  Amsterdam v. 17.15 H:  Amsterdam v. 22.00 H:  Amsterdam v. 09.50 H:  Amsterdam v. 12.30
 Bangkok a. 10.05*  Dubai a. 07.45*  Frankfurt a. 11.05  Guangzhou a. 06.45*
 Bangkok v. 11.20  Dubai v. 09.40  Frankfurt v. 13.55  Guangzhou v. 08.20
 Ho Chi Minh a. 13.05  Ho Chi Minh a. 19.35  Hanoi a. 06.40*  Cam Ranh a. 09.40
         Hanoi v. 09.40 
dagelijks: VN 601 / KL 876   dagelijks: EK 393 / EK 147    Cam Ranh a. 11.35 wo, vr, zo: CZ 6050 / CZ 307
T:  Ho Chi Minh v. 08.40 T:  Ho Chi Minh v. 23.55     T:  Cam Ranh v. 16.40
 Bangkok a. 10.15  Dubai a. 04.25* ma,wo,do,vr,za,zo: VN 1349/VN 031/KL 1764  Guangzhou a. 20.15
 Bangkok v. 12.15  Dubai v. 08.10 T:  Cam Ranh v. 17.55  Guangzhou v. 00.05
 Amsterdam a. 18.30  Amsterdam a. 12.40  Ho Chi Minh a. 18.55  Amsterdam a. 05.55*
* Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag    Ho Chi Minh v. 23.05 * Aankomst de volgende dag 
         Frankfurt a. 06.30* 
         Frankfurt v. 10.15 
         Amsterdam a. 11.35 
        * Aankomst de volgende dag 
 
 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 1.098,- First Class € 4.438,- Business Class € 2.215,- Business Class € 2.397,-
Comfort Zone stoel € 280,- Business Class € 685,-

VIETNAM  Ho Chi Minh City & Nha Trang & Cam Ranh 

HO CHI MINH CITY  CAM RANH    

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Vietnamees
Valuta: Dong
Tijdsverschil: In de winter is het in Vietnam 6 uur later, in de zomer 5 uur later.
Elektriciteit: 110/220V. Adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Paspoort dat na vertrek uit Vietnam nog minstens 6 maanden geldig is. 
Visum is verplicht. Een visum voor verblijf van max. 1 maand kunt u online aanvragen en kost 
USD 8,-. U dient de bevestiging van het visum uit te printen en samen met 1 pasfoto mee te 
nemen. Bij aankomst op de luchthaven in Vietnam betaalt USD 25,-  (contant of in Euro) en 
wordt het visum in uw paspoort geplaatst.

Klimaat
Vietnam heeft voor het grootste deel een tropisch savanneklimaat, met in de laagvlaktes een 
tropisch moessonklimaat en in het uiterste noorden een warm Chinaklimaat. 
In het zuiden zorgt de zuidwestmoesson van mei tot november voor grote hoeveelheden neer-
slag. Tijdens langere periodes met zware buien kan de rivier de Mekong buiten haar oevers 
treden. De temperatuur is hier vrij constant, overdag tussen de 30 en 36 graden en ‘s nachts 
zelden onder de 20 graden. 
Het kustgebied ten oosten van de Annamese bergketen staat onder invloed van de noordoost-
moesson, die in de maanden oktober en november voor meer neerslag zorgt.
In het noordelijke deel van het land, waar ook de hoofdstad Hanoi ligt, zijn er duidelijke ver-
schillen in temperatuur. In de zomermaanden is het hier tropisch warm, maar in de winter is 
het overdag gemiddeld 20 tot 24 graden.
In het hooggebergte, zowel in het zuiden rondom Da Lat als in het noorden richting de 
grens met China kan de temperatuur op de hoogste pieken dalen tot rond en zelfs onder het 
vriespunt in de winter.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthavens van Ho Chi Minh City en Nha Trang (Cam Ranh) wordt u opge-
wacht door onze vertegenwoordig(st)er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer 
gebracht. Een Engelssprekende gids rijdt met u mee naar uw hotel.

VIP Aankomstservice
Wanneer u voor Ho Chi Minh City de Fast Track Arrival Service bijboekt wordt u voor de 
paspoortcontrole opgewacht. Het visum wordt versneld in uw paspoort gezet en de paspoort-
controle wordt versneld uitgevoerd. U wordt begeleid naar de bagageband en vervolgens naar 
de host(ess) van onze lokale agent gebracht.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
 HO CHI MINH CITY
Ho Chi Minh City Hotel des Arts 7 30
 The Reverie 8 30
 NHA TRANG
Nha Trang Six Senses Ninh Van Bay 70 120
 The Anam - Cam Ranh 25 35
 Amanoi - Cam Ranh 100 120

Uw privétransfers in Ho Chi Minh City en Nha Trang worden uitgevoerd in een sedan (max. 4 
inzittenden). In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minivan.

Bij verblijf in Six Senses Ninh Van Bay wordt uw privétransfers tussen de luchthaven en de 
aanlegsteiger van de speedboot uitgevoerd in een sedan. Deze rit neemt ca. 1 uur beslag 
en wordt gevolgd door een boottocht van ca. 30 minuten naar het Six Senses Ninh Van Bay.

Service ter plaatse
Tijdens de rit van het vliegveld naar het hotel verstrekt de gids die met u meerijdt u lokale 
informatie en informeert u over uw transfer terug. U kunt daarnaast altijd telefonisch contact 
opnemen met onze lokale agent.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels Ho Chi Minh City en Nha Trang bieden gratis wifi service 
aan in de openbare ruimtes en op uw kamer (informatie onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!



207 - SILVERJET VAKANTIES

EMIRATES   VIETNAM AIRLINES   SINGAPORE AIRLINES  CATHAY PACIFIC
dagelijks: EK 148 / EK 394   ma, di, do, vr, za, zo: KL 1765 / VN 036  dagelijks: SQ 323 / SQ 5132   dagelijks: CX 270 / CX 5220 
H:  Amsterdam v. 14.30 H:  Amsterdam v. 09.50 H:  Amsterdam v. 10.25 H:  Amsterdam v. 12.45
 Dubai a. 00.15*  Frankfurt a. 11.05  Singapore a. 05.55*  Hong Kong a. 06.55*
 Dubai v. 03.30  Frankfurt v. 13.55  Singapore v. 09.00  Hong Kong v. 08.00
 Hanoi a. 12.30  Hanoi a. 06.40*  Danang a. 10.30  Danang a. 09.00
 
dagelijks: EK 395 / EK 147   ma, wo, do, vr, za, zo: VN 037 / KL 1764 dagelijks: SQ 5023 / SQ 324   dagelijks: CX 5223 / CX 271 
T:  Hanoi v. 00.40 T:  Hanoi v. 22.45 T:  Danang v. 16.15 T:  Danang v. 18.45
 Dubai a. 05.25  Frankfurt a. 06.00*  Singapore a. 21.40  Hong Kong a. 21.35
 Dubai v. 08.10  Frankfurt v. 10.15  Singapore v. 23.55  Hong Kong v. 00.25
 Amsterdam a. 12.40  Amsterdam a. 11.35  Amsterdam a. 06.45*  Amsterdam a. 06.15*
* Aankomst de volgende dag       * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag 
    dagelijks: KL 1229 / VN 018 
    H:  Amsterdam v. 08.00 
     Parijs (CDG) a. 09.25 
     Parijs (CDG) v. 13.10  
     Hanoi a. 06.05* 
 
    dagelijks: VN 019 / KL 1224 
    T:  Hanoi v. 23.55 
     Parijs (CDG) a. 07.00* 
     Parijs (CDG) v. 09.05 
     Amsterdam a. 10.30 
    * Aankomst de volgende dag 
 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
First Class € 4.307,- Business Class € 2.186,- Business Class € 2.205,- Business Class € 1.423,-
Business Class € 891,-     Premium Economy Class  € 723,- Premium Economy Class  € 467,-

VIETNAM  Hanoi & Danang & Hoi An & Lang Co

HANOI  DANANG    

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Vietnamees
Valuta: Dong
Tijdsverschil: In de winter is het in Vietnam 6 uur later, in de zomer 5 uur later.
Elektriciteit: 110/220V. Adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Paspoort dat na vertrek uit Vietnam nog minstens 6 maanden geldig is. 
Visum is verplicht. Een visum voor verblijf van max. 1 maand kunt u online aanvragen en kost 
USD 8,-. U dient de bevestiging van het visum uit te printen en samen met 1 pasfoto mee te 
nemen. Bij aankomst op de luchthaven in Vietnam betaalt USD 25,-  (contant of in Euro) en 
wordt het visum in uw paspoort geplaatst. 

Klimaat
Vietnam heeft voor het grootste deel een tropisch savanneklimaat, met in de laagvlaktes een 
tropisch moessonklimaat en in het uiterste noorden een warm Chinaklimaat. 
In het zuiden zorgt de zuidwestmoesson van mei tot november voor grote hoeveelheden neer-
slag. Tijdens langere periodes met zware buien kan de rivier de Mekong buiten haar oevers 
treden. De temperatuur is hier vrij constant, overdag tussen de 30 en 36 graden en ‘s nachts 
zelden onder de 20 graden. 
Het kustgebied ten oosten van de Annamese bergketen staat onder invloed van de noordoost-
moesson, die in de maanden oktober en november voor meer neerslag zorgt.
In het noordelijke deel van het land, waar ook de hoofdstad Hanoi ligt, zijn er duidelijke ver-
schillen in temperatuur. In de zomermaanden is het hier tropisch warm, maar in de winter is 
het overdag gemiddeld 20 tot 24 graden.
In het hooggebergte, zowel in het zuiden rondom Da Lat als in het noorden richting de 
grens met China kan de temperatuur op de hoogste pieken dalen tot rond en zelfs onder het 
vriespunt in de winter.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

VIP Aankomstservice
Wanneer u de Fast Track Arrival Service bijboekt wordt u voor de paspoortcontrole opge-
wacht. Het visum wordt versneld in uw paspoort gezet en de paspoortcontrole wordt versneld 
uitgevoerd. U wordt begeleid naar de bagageband en vervolgens naar de host(ess) van onze 
lokale agent gebracht.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthavens van Hanoi & Da Nang wordt u opgewacht door onze verte-
genwoordig(st)er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. Een En-
gelssprekende gids rijdt met u mee naar uw hotel.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
 HANOI
Hanoi Sofitel legend Metropole 30 45
 Mövenpick  30 50
 DA NANG
Da Nang InterContinental Danag Sun Peninsula Rersort 20 35
 Fusion Maia Resort 8 20
 Four Sesons Resort Nam Hai - Hoi An 20 35

Uw privétransfers in Hanoi  en Danang worden uitgevoerd in een sedan (max. 4 inzittenden). In 
geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minivan.

Service ter plaatse
Tijdens de rit van het vliegveld naar het hotel verstrekt de gids die met u meerijdt u lokale 
informatie en informeert u over uw transfer terug. Een dag na aankomst neemt hij/zij tele-
fonisch contact met u op om te vragen of alles naar wens is. U kunt daarnaast altijd tele-
fonisch contact opnemen met onze lokale agent.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels in Hanoi & Da Nang bieden gratis wifi service aan in de open-
bare ruimtes en op uw kamer (informatie onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de klasse tussen economy en busi-

ness, Premium Economy, 
van harte aanbevelen!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de klasse tussen economy en busi-

ness, Premium Economy, 
van harte aanbevelen!



208 - SILVERJET VAKANTIES

SINGAPORE AIRLINES  KLM / BANGKOK AIR   EVA AIR / BANGKOK AIR  CHINA SOUTHERN AIRLINES
dagelijks:  SQ 323 / SQ 5002   dagelijks:  KL 875 / PG 913   di, do, za:  BR 076 / PG 907   dagelijks:  CZ 308 / CZ 3053 
H:  Amsterdam v. 10.25 H:  Amsterdam v. 17.15 H:  Amsterdam v. 21.30 H:  Amsterdam v. 12.30
 Singapore a. 05.55*  Bangkok a. 10.05*  Bangkok a. 14.30*  Guangzhou a. 06.45*
 Singapore ** v. 08.40  Bangkok v. 13.35  Bangkok v. 17.40  Guangzhou v. 08.40
 Siem Reap a. 09.45  Siem Reap a. 14.45  Siem Reap a. 18.40  Siem Reap a. 10.20
** Op woensdag via Danang 
    dagelijks:  PG 924 / KL 876   di, do, za:  PG 924 / BR 075   dagelijks:  CZ 3064 / CZ 307 
dagelijks:  SQ 5031 / SQ 324   T:  Siem Reap v. 09.50 T:  Siem Reap v. 09.50 T:  Siem Reap v. 18.20
T:  Siem Reap ** v. 15.50  Bangkok a. 10.45  Bangkok a. 10.45  Guangzhou a. 21.55
 Singapore a. 19.20  Bangkok v. 12.15  Bangkok v. 12.50  Guangzhou v. 00.05
 Singapore v. 23.55  Amsterdam a. 18.30  Amsterdam a. 19.35  Amsterdam a. 05.55*
 Amsterdam a. 06.45* * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag 
* Aankomst de volgende dag 
** Op zaterdag via Danang

 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 2.556,- Business Class € 1.497,- Business Class € 1.718,- Business Class € 2.675,-
Premium Economy Class € 743,- Comfort Zone stoel € 280,- Elite Class € 281,- Premium Economy Class € 1.870,-

CAMBODJA 

SIEM REAP   

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Khmer
Valuta: Cambodjaanse Riel (REP) maar u kunt vrijwel overal ook met Amerikaanse Dollars 
(USD) betalen
Tijdsverschil: In de winter is het in Cambodja 6 uur later, in de zomer 5 uur later 
Elektriciteit: 220V 
Reisdocumenten: Paspoort dat na vertrek uit Cambodja nog minstens 6 maanden geldig is. 
Visum voor een verblijf van max. 30 dagen benodigd voor passagiers met de Nederlandse 
nationaliteit, verkrijgbaar bij aankomst in Cambodja. USD 25,-, contant te betalen. En 1 pas-
foto benodigd

Klimaat
Het klimaat van Siem Reap is een tropisch savanneklimaat; een overgangsklimaat tussen het 
tropisch regenwoudklimaat en het woestijnklimaat. In de maanden mei tot en met september 
valt er veel regen, maar ook in de droge periodes kunt u met een tropische bui rekenen. De 
temperatuur is vrijwel het hele jaar constant.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden. 

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Siem Reap wordt u opgewacht door onze vertegenwoor-
dig(st)er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. Een Engelssprek-
ende gids rijdt met u mee naar uw hotel.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Siem Reap Park Hyatt 8 25
 Raffles Grand Hotel  d’Angkor 8 25
   
Uw privétransfers in Siem Reap worden uitgevoerd in een luxe Toyota Alphard minivan (max. 
4 inzittenden). In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een Toyota 
Commuter minivan.

Service ter plaatse
Tijdens de rit van het vliegveld naar het hotel verstrekt de gids die met u meerijdt u lokale 
informatie en informeert u over uw transfer terug. Een dag na aankomst neemt hij/zij tele-
fonisch contact met u op om te vragen of alles naar wens is. U kunt daarnaast altijd tele-
fonisch contact opnemen met onze lokale agent.

Service te Siem Reap tijdens de combinatiereizen
Tijdens de combinatiereizen vervoer per comfortabele personenauto met privéchauffeur en 
begeleiding door Engels sprekende gids. Excursies zoals beschreven incl. entreegelden. Ont-
bijt in de hotels.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Bali bieden gratis wifi service aan in de openbare ruimtes 
en op uw kamer (informatie onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. Zie voor meer informatie blz. 8 van deze brochure. 

Vliegtip ! 
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de klasse tussen economy en 
business, Premium Economy, 

van harte aanbevelen !

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip ! 
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de klasse tussen economy 
en business, Elite, 

van harte aanbevelen !

Vliegtip !
 Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de klasse tussen economy 
en business, Premium Economy, 

van harte aanbevelen !



209 - SILVERJET VAKANTIES

KLM   EVA AIR    THAI AIRWAYS   EMIRATES
dagelijks: KL 875 / KL 876   di, do, za: BR 076 / BR 075   dagelijks: LH 989 / TG 921   dagelijks: EK 148 / EK 384 
H:  Amsterdam v. 17.15 H:  Amsterdam v. 21.30 H:  Amsterdam v. 11.05 H:  Amsterdam v. 14.30
 Bangkok a. 10.05*  Bangkok a. 14.30*  Frankfurt a. 12.15  Dubai a. 00.15*
T:  Bangkok v. 12.15 T:  Bangkok v. 12.50  Frankfurt v. 13.45  Dubai v. 03.05
 Amsterdam a. 18.30  Amsterdam a. 19.35  Bangkok a. 06.20*  Bangkok a. 12.05
* Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag 
        dagelijks: TG 920 / LH 988   dagelijks: EK 375 / EK 149 
        T:  Bangkok v. 23.40 T:  Bangkok v. 09.30
         Frankfurt a. 05.50*  Dubai a. 13.15
         Frankfurt v. 09.05  Dubai v. 15.15
         Amsterdam a. 10.15  Amsterdam a. 20.00
            * Aankomst de volgende dag
        di, do, vr, za, zo: TG 935 / TG 934 
        H:  Brussel v. 13.10 
         Bangkok a. 06.10* 
        T:  Bangkok v. 00.30 
         Brussel a. 07.00
        * Aankomst de volgende dag 
 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 1.323,- Business Class € 1.746,- Business class af Amsterdam € 2.394,- First Class € 3.265,-
Comfort Zone stoel € 280,- Elite Class € 309,- Business class af Brussel € 2.200,- Business Class € 596,-

THAILAND  Bangkok & Hua Hin & Koh Kood 

BANGKOK

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Thais.
Valuta: Thaise Baht (THB).
Tijdsverschil: In de winter is het in Thailand 6 uur later, in de zomer 5 uur later.
Elektriciteit: 230V.
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is. Geen 
visum nodig bij verblijf van max. 30 dagen.

Klimaat
Bangkok, Hua Hin en Koh Kood hebben een tropisch klimaat met een duidelijk regenseizoen 
dat ongeveer gelijk loopt met onze zomer, van mei t/m oktober. In deze periode kunnen er 
hevige, maar meestal kortstondige, regenbuien voorkomen, in het algemeen in de late mid-
dag, terwijl het de rest van de dag droog en zelfs zonnig is. De drogere periode valt min of 
meer samen met onze winter en is over het algemeen de populairste tijd om deze bestem-
mingen te bezoeken.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

VIP Aankomstservice
Wanneer u de Fast Track Arrival Service bijboekt wordt u na landing op de luchthaven van 
Bangkok bij de gate opgewacht en per golf cart naar de paspoortcontrole gebracht, welke 
versneld wordt uitgevoerd. U krijgt assistentie bij het ophalen van uw bagage bij de band, 
wordt begeleid tijdens de douanecontrole en vervolgens naar de host(ess) van onze lokale 
agent gebracht.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Bangkok wordt u opgewacht door onze vertegenwoor-
dig(st)er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. Een Engelssprek-
ende gids rijdt met u mee naar uw hotel.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
 BANGKOK
Bangkok Marquis Marriott 40 45
 Park Hyatt 35 45
 Shangri-La Bangkok 40 45
 Lebua at State Tower 40 45
 HUA HIN
Bangkok Centara Grand Beach  220 160
 Hua Hin Marriott 226 160
 InterContinental 226 160
  Mövenpick Asara Resort 205 140
 KOH KOOD
Bangkok Soneva Kiri  120

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Toyota Camry of gelijkwaardig (max. 2 inzittenden).
In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een VIP Van.

Indien u in Soneva Kiri op Koh Kood verblijft wordt u op het luchthaven van Bangkok verwel-
komd door personeel van Soneva Kiri. Zij verzorgen de paspoortcontrole en bagageafhandel-
ing . U kunt van een lounge op de luchthaven gebruik alvorens u in ca. 1 uur met het Soneva 
vliegtuig naar de luchthaven van Soneva Kiri vliegt. Per luxe speedboot wordt u vanaf deze 
luchthaven in 5 minuten naar het resort gebracht. De bagagevrijdom op de vlucht is 25 kg per 
persoon + 5 kg handbagage.

Service ter plaatse
Tijdens de rit van het vliegveld naar het hotel verstrekt de gids die met u meerijdt u lokale 
informatie en informeert u over uw transfer terug. U kunt daarnaast altijd telefonisch contact 
opnemen met onze lokale agent. 

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels in Bangkok en Hua Hin bieden wifi service aan. In alle an-
dere hotels is wifi gratis zowel in de openbare ruimtes als op de kamers (informatie onder 
voorbehoud van wijzigingen).

VIP Vertrekservice
Op Bangkok kunt u, in afwachting van uw retourvlucht, tegen betaling gebruik maken van de 
Louis Tavern Cip First Class Lounge, voorzien van airconditioning, frisdranken, alcoholische 
dranken, televisie, telefoon, internet, informatiemonitor, kranten en tijdschriften. De lounge is 
rookvrij en u mag er maximaal 3 uur verblijven. De lounge is 24 uur per dag geopend. 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de klasse tussen economy
 en business, Elite, 

van harte aanbevelen!



210 - SILVERJET VAKANTIES

KLM / BANGKOK AIR   SINGAPORE AIRLINES  KLM / BANGKOK AIR   EVA AIR / BANGKOK AIR
dagelijks:  KL 875 / PG 963   dagelijks: SQ 323 / SQ 5062   dagelijks:  KL 875 / PG 267   di, do, za: BR 076 / PG 263
H: Amsterdam v. 17.15 H:  Amsterdam v. 10.25 H:  Amsterdam v. 17.15 H:  Amsterdam v. 21.30
 Bangkok a. 10.05*  Singapore a. 05.55*  Bangkok a. 10.05*  Bangkok a.  14.30*
 Bangkok v. 11.30  Singapore v. 08.35  Bangkok v. 13.20  Bangkok v. 17.25
 Koh Samui a. 12.35  Koh Samui a. 09.30  Krabi a. 14.45  Krabi a. 18.50
 
dagelijks:  PG 122 / KL 876   dagelijks: SQ 5063 / SQ 324    dagelijks:  PG 260 / KL 876  di, do, za:  PG 260 / BR 075 
T:  Koh Samui v. 09.20 T:  Koh Samui v. 12.05 T:  Krabi v. 06.40 T:  Krabi v. 06.40
 Bangkok a. 10.35  Singapore a. 15.15  Bangkok a. 08.05  Bangkok a. 08.05
 Bangkok v. 12.15  Singapore v. 23.55  Bangkok v. 12.15  Bangkok v. 12.50
 Amsterdam a. 18.30  Amsterdam a. 06.45*  Amsterdam a. 18.30  Amsterdam a. 19.35
* Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag 
 
 
 
 
 
 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 1.451,- Business Class € 2.455,- Business Class € 1.355,- Business Class € 1.691,-
Comfort Zone stoel € 280,- Premium Economy Class € 763,- Comfort Zone stoel € 280,- Elite Class € 138,-

THAILAND  Koh Samui & Krabi  

KOH SAMUI  KRABI    

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Thais.
Valuta: Thaise Baht (THB).
Tijdsverschil: In de winter is het in Thailand 6 uur later, in de zomer 5 uur later.
Elektriciteit: 230V.
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is. Geen 
visum nodig bij verblijf van max. 30 dagen.

Klimaat
Koh Samui heeft in wezen twee seizoenen. Het warme en tropische deel van het jaar heeft een 
kort regenseizoen en is het op hier het overgrote deel van het jaar relatief droog. De regentijd 
wordt voornamelijk beperkt van half oktober t/m november. De regenbuien die dan vallen zijn 
vaak zeer zwaar en duren lang.
Krabi heeft een regenseizoen tussen mei en november. De periode die ongeveer gelijk loopt 
met onze winter is de beste periode om Krabi te bezoeken. De temperaturen zijn dan net wat 
aangenamer en regenval is er dan nauwelijks.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Koh Samui of Krabi wordt u opgewacht door onze ver-
tegenwoordig(st)er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. Een En-
gelssprekende gids rijdt met u mee naar uw hotel.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
 KOH SAMUI
Koh Samui Santiburi 12 25
 Four Seasons  22 40
 Sala Samui Chaweng 5 10
 The Ritz-Carlton 6 15
 W Koh Samui 10 25
 KRABI
Krabi Phulay Bay, a Ritz-Carlton Resort 37 45
 Rayavadee 30 50

Koh Samui en Krabi (Phulay Bay). Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Toyota Fortun-
er of gelijkwaardig (max. 2 inzittenden). 
Krabi (Rayavadee). Uw privétransfers tussen de luchthaven en de aanlegsteiger van de speed-
boot worden uitgevoerd in een Toyota Camry of gelijkwaardig (max. 2 inzittenden). In geval 
van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minivan. Deze rit neemt ca. 
20 minuten in beslag en wordt gevolgd door een boottocht van ca. 30 minuten naar het Raya-
vadee.

Service ter plaatse
Tijdens de rit van het vliegveld naar het hotel verstrekt de gids die met u meerijdt u lokale 
informatie en informeert u over uw transfer terug. U kunt daarnaast altijd telefonisch contact 
opnemen met onze lokale agent. 

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Koh Samui en in Krabi bieden wifi service aan. (informatie 
onder voorbehoud van wijzigingen).

VIP Vertrekservice
Vliegt u vanuit Koh Samui of Krabi via Bangkok terug, dan kunt u ook op de luchthaven aldaar 
van een lounge gebruik maken. Zie de reisinformatie Bangkok op blz. 209.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag.

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de klasse tussen economy en 
business, Premium Economy, van harte 

aanbevelen!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de klasse tussen economy en 
business, Elite, 

van harte aanbevelen!
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KLM / BANGKOK AIR   EMIRATES   ETIHAD   THAI AIRWAYS
dagelijks:  KL 875 / PG 273   dagelijks: EK 150 / EK 378   dagelijks:  EY 078 / EY 430   wo, vr, zo:  LH 997 / TG 927 
H:  Amsterdam v. 17.15 H:  Amsterdam v. 22.00 H:  Amsterdam v. 20.25 H:  Amsterdam v. 18.40
 Bangkok a. 10.05*  Dubai a. 07.45*  Abu Dhabi a. 06.00*  Frankfurt a. 19.45
 Bangkok v. 12.30  Dubai v. 12.45  Abu Dhabi v. 09.05  Frankfurt v. 20.55
 Phuket a. 13.55  Phuket a. 21.50  Phuket a. 18.20  Phuket a. 14.00*
 
dagelijks:  PG 290 / KL 876   dagelijks: EK 397 / EK 149   dagelijks:  EY 431 / EY 7310   wo, vr, zo:  TG 926 / LH 1002 
T:  Phuket v. 08.45 T:  Phuket v. 09.30 T:  Phuket v. 20.25 T:  Phuket v. 12.50
 Bangkok a. 10.10  Dubai a. 13.15  Abu Dhabi a. 00.10*  Frankfurt a. 19.05
 Bangkok v. 12.15  Dubai v. 15.15  Abu Dhabi v. 02.00  Frankfurt v. 20.40
 Amsterdam a. 18.30  Amsterdam a. 20.00  Amsterdam a. 06.30  Amsterdam a. 21.50
* Aankomst de volgende dag 
    dagelijks:  EK 058 / EK 378   dagelijks:  EY 030 / EY 430   di, do, vr, za, zo:  TG 935 / TG 201 
    H:  Düsseldorf v. 20.45 H:  Düsseldorf v. 20.55 H:  Brussel v. 13.10
     Dubai a. 06.15*  Abu Dhabi a. 06.50*  Bangkok a. 06.10*
     Dubai v. 12.45  Abu Dhabi v. 09.05  Bangkok v. 07.45
     Phuket a. 21.50  Phuket a. 18.20  Phuket a. 09.10
 
    dagelijks:  EK 379 / EK 055   dagelijks:  EY 431 / EY 023   ma, wo, do, vr, za:  TG 212 / TG 934 
    T:  Phuket v. 00.50 T:  Phuket v. 20.25 T:  Phuket v. 21.25
     Dubai a. 04.25  Abu Dhabi a. 00.10*  Bangkok a. 22.50
     Dubai v. 08.30  Abu Dhabi v. 02.25  Bangkok v. 00.30
     Düsseldorf a. 12.40  Düsseldorf a. 06.45  Brussel a. 07.00*
    * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag

Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 1.451,- First Class af Amsterdam € 3.726,- Business Class af Amsterdam € 2.271,- Business Class af Amsterdam € 2.320,-
Comfort Zone stoel € 280,- Business Class af Amsterdam € 1.138,- Business Class af Düsseldorf € 2.193,- Business Class af Brussel € 2.133,-
   First Class af Düsseldorf € 4.078,- 
   Business Class af Düsseldorf € 1.865,-

THAILAND  Phuket  

PHUKET  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Thais.
Valuta: Thaise Baht (THB).
Tijdsverschil: In de winter is het in Thailand 6 uur later, in de zomer 5 uur later.
Elektriciteit: 230V.
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is. Geen 
visum nodig bij verblijf van max. 30 dagen.

Klimaat
Phuket, het grootste eiland van Thailand, ligt in een deel van Thailand waar een tropisch 
moessonklimaat heerst. Dit betekent dat de temperatuur overdag vrijwel continu rond de 30 
°C ligt en de thermometer ’s nachts niet verder dan naar zo’n 23 °C daalt. Het temperatuur-
verloop is gedurende het hele jaar vrij gelijkmatig, waarbij het voorjaar iets warmer is dan de 
rest van het jaar. Het zeewater is ook het hele jaar zeer aangenaam, de temperatuur hiervan 
ligt vrijwel continu rond de 28 °C. De moessonperiode loopt van mei tot oktober. In dit seizoen 
is het een flink deel van de dag vaak droog en zelfs zonnig, maar steken er in de namiddag 
fikse maar veelal kortstondige regenbuien op die even snel weer ophouden als zij begonnen 
zijn. De periode die ongeveer gelijk loopt met onze winter is de beste periode om Phuket te 
bezoeken. De temperaturen zijn dan net wat aangenamer en regenval is er dan nauwelijks. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

VIP Aankomstservice
Wanneer u de Fast Track Arrival Service bijboekt (alleen mogelijk bij internationale aankomst) 
wordt u na landing op de luchthaven van Phuket bij de gate opgewacht en naar de paspoort-
controle gebracht, welke versneld wordt uitgevoerd. U krijgt assistentie bij het ophalen van 
uw bagage bij de band, wordt begeleid tijdens de douanecontrole en vervolgens naar de 
host(ess) van onze lokale agent gebracht.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Phuket wordt u opgewacht door onze vertegenwoordig(st)
er en naar de gereedstaande auto voor uw privétransfer gebracht. Een Engelssprekende gids 
rijdt met u mee naar uw hotel.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Phuket Amanpuri 25 35
 Phuket Marriott Nai Yang 6 15
 Outrigger Laguna Phuket 21 30
 Rosewood Phuket 40 70
 Six Senses Yao  Noi  90
 Twin Palms Phuket 25 35
Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Toyota Camry of gelijkwaardig (max. 2 inzitten-
den). In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minivan.
Bij verblijf in Six Senses Yaoi Noi wordt uw privétransfers tussen de luchthaven en de aanleg-
steiger van de speedboot uitgevoerd in een Toyota Camry of gelijkwaardig (max. 2 inzitten-
den). In geval van grotere reisgezelschappen wordt gebruik gemaakt van een minivan. Deze 
rit neemt ca. 30 minuten in beslag en wordt gevolgd door een boottocht van ca. 45 minuten 
naar het Six Senses Yao Noi.

Service ter plaatse
Tijdens de rit van het vliegveld naar het hotel verstrekt de gids die met u meerijdt u lokale 
informatie en informeert u over uw transfer terug. U kunt daarnaast altijd telefonisch contact 
opnemen met onze lokale agent. 

Wifi
Alle door ons aangeboden resorts op Phuket bieden gratis wifi aan. (informatie onder voor-
behoud van wijzigingen).

VIP Vertrekservice
Op Phuket kunt u, in afwachting van uw retourvlucht, tegen betaling gebruik maken van de 
Coral Executive Lounge, voorzien van airconditioning, frisdranken, alcoholische dranken (te-
gen betaling), fax en telefoon (beide tegen betaling), internet, wifi, kranten en tijdschriften. De 
lounge heeft een apart rookgedeelte en u mag er maximaal 3 uur verblijven. De lounge is 24 
uur per dag geopend. 
Vliegt u vanuit Phuket via Bangkok terug, dan kunt u ook op de luchthaven aldaar van een 
lounge gebruik maken. Zie de reisinformatie Bangkok op blz. 209

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!
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KLM / AIR FRANCE   AIR MAURITIUS   EMIRATES   LUFTHANSA/AUSTRIAN AIRLINES
ma, do, za: KL 501 **   dagelijks: KL 1233 / MK 045   dagelijks: EK 148/ EK 701   wo, vr, zo: LH 993 / LH 578
H:  Amsterdam v. 17.30 H:  Amsterdam v. 12.25 H:  Amsterdam v. 14.30 H:  Amsterdam v. 14.40
 Mauritius a. 07.55*  Parijs (CDG) a. 13.40  Dubai a. 00.15*  Frankfurt a. 15.45
     Parijs (CDG) v. 16.20  Dubai v. 04.00  Frankfurt v. 17.20
di, vr, zo: KL 502 **    Mauritius a. 06.30*  Mauritius a. 10.40  Mauritius a. 07.40*
T:  Mauritius v. 09.50 
 Amsterdam a. 18.50 dagelijks: MK 034 / KL 1230   dagelijks: EK 704 / EK 147   ma, do, za: LH 579 / LH 1002  
** Vanaf 1 april ‘19 uitgevoerd door   T:  Mauritius v. 22.50 T:  Mauritius v. 23.00 T:  Mauritius v. 09.30
    Air Mauritius op maandag en vrijdag   Parijs (CDG) a. 07.35*  Dubai a. 05.40*  Frankfurt a. 18.25
     Parijs (CDG) v. 10.10  Dubai v. 08.10  Frankfurt v. 20.40
dagelijks: AF 1441 / AF 460    Amsterdam a. 11.35  Amsterdam a. 12.40  Amsterdam a. 21.50
H:  Amsterdam v. 20.30 
 Parijs (CDG) a. 21.45 ma, vr: MK 073 / MK 062 **   dagelijks: EK 058 / EK 703   do, za: OS 372 / OS 017 
 Parijs (CDG) v. 23.35 H:  Amsterdam v. 21.40 H:  Düsseldorf v. 20.45 H:  Amsterdam v. 10.15
 Mauritius a. 13.35*  Mauritius a. 11.25*  Dubai a. 06.15*  Wenen a. 12.00
    T:  Mauritius v. 08.55  Dubai v. 10.15  Wenen v. 17.40
dagelijks: AF 463 / AF 1240     Amsterdam a. 18.55  Mauritius a. 16.55  Mauritius a. 06.55*
T:  Mauritius v. 21.00 * Aankomst de volgende dag 
 Parijs (CDG) a. 05.50* ** Vanaf 1 april ‘19   dagelijks: EK 704 / EK 055   vr, zo: OS 018 / OS 375  
 Parijs (CDG) v. 07.10     T:  Mauritius v. 23.00 T:  Mauritius v. 08.25
 Amsterdam a. 08.35      Dubai a. 05.40*  Wenen a. 16.15
* Aankomst de volgende dag        Dubai v. 08.30  Wenen v. 17.15
         Düsseldorf a. 12.40  Amsterdam a. 19.15
        * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:
Business Class KLM € 1.324,- Business class € 2.314,- First class af Amsterdam € 5.661,- Business Class Lufthansa € 1.669,-
Comfort Zone stoel € 280,-     Business Class af Amsterdam € 742,- Premium Economy Lufthansa € 596,-
Business Class Air France € 1.397,-     Business Class af Düsseldorf € 3.159,- Business Class Austrian Airlines € 1.757,-
Premium Voyageur Class € 498,-     First class af Düsseldorf € 6.226,- Premium Economy Austrian Airlines € 693,-
          

MAURITIUS  

MAURITIUS   

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Frans, er wordt veelal ook Engels gesproken.
Valuta: Mauritius Rupee (MUR).
Tijdsverschil: In de winter is het op Mauritius 3 uur later, in de zomer 2 uur later.
Elektriciteit: 230V.
Reisdocumenten: Geldig paspoort, dat bij terugkomst nog 6 maanden geldig moet zijn.

Klimaat
Mauritius heeft een tropisch moessonklimaat. In juli en augustus is het winter en in sommige 
gebieden wat kouder. Aan de kust zakt het kwik echter niet onder de 20 °C. De zomer is van 
november tot en met april. De meeste regen valt in februari en maart. Als u aan de oostkant 
van het eiland wilt boeken, houdt dan rekening met de passaat. Deze waait vrijwel het gehele 
jaar. De wind is het sterkst in de wintermaanden juli en augustus.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakan-
tie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie voor meer 
informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven 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 Tijdsduur in minuten
Mauritius Hotels Noordkust 70 75
 Hotels Westkust 63 64
 Hotels Zuidwest Kust 65 70
 Shandrani 5 10
Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een BMW-5 of Mercedes E-klasse (1-3 inzittenden) of 
een Mercedes Vita (4-6 inzittenden).

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal een vertegenwoordig(st)er van ons lokaal agentschap u bezoeken. Hij/
zij zal u lokale informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Mauritius bieden gratis wifi aan (onder voorbehoud van 
wijzigingen).

VIP Vertrekservice
Desgewenst kunt u gebruik maken van de moderne Atol Lounge in het luchthavengebouw 
in afwachting van uw retourvlucht naar Nederland. U kunt genieten in de lounge van snacks, 
alcoholische drankjes, koffie, thee, gratis internet, comfortabele sofa’s met tijdschriften en 
satelliet-tv. 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

Vliegtip KLM !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip Air France !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de klasse tussen economy en busi-

ness, Premium Voyageur, 
van harte aanbevelen !

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de Lufthansa klasse tussen Economy 

en Business, Premium Economy, 
van harte aanbevelen!

 
 NB.! Vluchten van Lufthansa, Austrian 
Airlines en Swiss (Swiss vliegt op dinsdag/
woensdag en vrijdag/zaterdag) mogen met 

elkaar gecombineerd worden!
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ETIHAD / AIR SEYCHELLES AIR FRANCE   CONDOR   ETIHAD / AIR SEYCHELLES
di, do, vr, zo: EY 078 / EY 622   ma, vr, za: AF 1641 / AF 246   ma, di, vr: LH 993 / DE 2302   di, do, vr, zo: EY 078 / EY 622 / EY 4142
H:  Amsterdam v. 20.25 H:  Amsterdam v. 13.55 H:  Amsterdam v.  14.40 H:  Amsterdam v. 20.25
 Abu Dhabi a. 06.00*  Parijs (CDG) a. 15.10  Frankfurt a.  15.45  Abu Dhabi a. 06.00*
 Abu Dhabi v. 08.50  Parijs (CDG) v. 17.15  Frankfurt v. 19.30  Abu Dhabi v. 08.50
 Mahé a. 13.35  Mahé a. 06.20*  Mahé a. 08.10*  Mahé a. 13.35
             Mahé v. 15.00
di, wo, do, vr, za, zo: EY 4118 / EY 7310 di, za, zo: AF 247 / AF 1140   di, wo, za: DE 2303 / LH 1002    Praslin a. 15.20
T:  Mahé v. 20.20 T:  Mahé v. 08.10 T:  Mahé v.  10.15 
 Abu Dhabi a. 01.00*  Parijs (CDG) a. 15.35  Frankfurt a.  17.35 di,wo,do,vr,za,zo: EY 4139/EY 4118/EY 7310
 Abu Dhabi v. 02.00  Parijs (CDG) v. 16.55  Frankfurt v. 20.40 T:  Praslin v. 18.05
 Amsterdam a. 06.30  Amsterdam a. 18.10  Amsterdam a. 21.50  Mahé a. 18.25
    * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag    Mahé v. 20.20
ma, di, wo, do, vr, za: EY 024 / EY 4111          Abu Dhabi a. 01.00*
H:  Düsseldorf v. 10.20          Abu Dhabi v. 02.00
 Abu Dhabi a. 19.45          Amsterdam a. 06.30
 Abu Dhabi v. 02.40         * Aankomst de volgende dag 
 Mahé a. 07.20*  
 
di, wo, do, vr, za, zo: EY 4118 / EY 023 
T:  Mahé v. 20.20 
 Abu Dhabi a. 01.00* 
 Abu Dhabi v. 02.25 
 Düsseldorf a. 06.45 
* Aankomst de volgende dag 
 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class af Amsterdam € 3.288,- Business Class € 2.189,- Business Class € 1.663,- Business Class af Amsterdam € 2.699,-
Business Class af Düsseldorf € 3.188,- Premium Voyageur Class € 137,- Premium Economy Class € 276,- Business Class af Düsseldorf € 3.188,-

SEYCHELLEN    

MAHÉ    PRASLIN  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Frans, er wordt veelal ook Engels gesproken.
Valuta: Seychelles Rupee (SCR).
Tijdsverschil: In de winter is het op de Seychellen 2 uur later, in de zomer 3 uur later.
Elektriciteit: 220V.
Reisdocumenten: Paspoort, dat bij terugkomst nog 6 maanden geldig moet zijn.

Klimaat
Op de Seychellen is het weer het hele jaar door redelijk constant. De temperatuur overdag 
ligt gemiddeld tussen de 26 en 32 °C. Van november tot maart heerst de noordwestmoesson, 
die zorgt voor weer met een hoge luchtvochtigheid en een rustige zee. Alleen in het noord-
westen van de eilanden kan dan een krachtige branding staan. Van mei tot oktober brengt de 
zuidoostmoesson iets koeler en droger weer, maar is de zee ook iets onrustiger (vooral aan 
de zuidoostkust). De meeste regen valt in december en januari, maar het hele jaar door kan 
er een (kortstondige) tropische bui vallen.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

VIP Aankomstservice
Wanneer u de Fast Track Service bijboekt kunt u gebruik maken van versnelde paspoort-
controle. Vanwege de vaak lange wachttijden bij deze controle raden wij u deze dienst ten 
sterkste aan.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven 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 Tijdsduur in minuten
  MAHE    
Mahé Constance Ephelia 20 40
 Denis Island 97 30
 Maia Luxury Resort 20 40
  PRASLIN    
Praslin Constance Lemuria 5 15

NB: Van de luchthaven Mahé is het ca. 20 min. vliegen naar Praslin.
Denis Island wordt per lokale vlucht aangevlogen. .

Mahe & Praslin. Uw privétransfers worden uitgevoerd in een Hyundai Santa Fe of gelijkwaar-
dig (max 3 inzittenden). Op Mahé is een upgrade naar een BMW-X5 serie mogelijk. Toeslag ca. 
€ 146,- per voertuig (retour, max. 5 inzittenden). 

Autohuur
De hotels op de Seychellen 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 lat-
en bezorgen. Voor categorieën en prijzen, zie www.silverjet.nl of vraag onze afdeling verkoop.

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal een host/ess van onze lokale vertegenwoordiging u bezoeken. Hij zal u 
lokale informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op de Seychellen bieden gratis wifi aan (onder voorbehoud 
van wijzigingen).

VIP Vertrekservice
Desgewenst kunt u gebruik maken van de luxueuze Premium Departure Lounge op de luch-
thaven van Mahé in afwachting van uw retourvlucht naar Nederland. De lounge beschikt over 
computers met gratis internet, comfortabele sofa’s met tijdschriften, drankjes en snacks. 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de klasse tussen Economy en 
Business, Premium Economy, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de klasse tussen economy 
en business, Premium Voyageur, 

van harte aanbevelen!
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TUIFLY   EMIRATES   CONDOR   KLM
di: OR 491 / woe. OR 492   dagelijks: EK 150 / EK 2190   ma, do: LH 993 / DE 2282   dagelijks: KL 571 / KL 571 
H:  Amsterdam v. 22.10 H:  Amsterdam v. 22.00 H:  Amsterdam v. 14.40 H:  Amsterdam ** v. 10.15
 Zanzibar a. 09.40*  Dubai a. 07.45*  Frankfurt a. 15.45  Dar es Salaam a. 22.45
T:  Zanzibar ** v. 10.15  Dubai v. 11.30  Frankfurt ** v. 19.40 T:  Dar es Salaam v. 23.55
 Amsterdam a. 20.25  Zanzibar a. 16.25  Zanzibar a. 08.35*  Amsterdam a. 07.10*
* Aankomst de volgende dag           * Aankomst de volgende dag 
** Deze vlucht maakt een tussenlanding  dagelijks: EK 2191 / EK 147   ma, do: DE 2282 / LH 1002   ** Via Kilimanjaro 
    T:  Zanzibar v. 22.00 T:  Zanzibar ** v. 09.50 Diverse doorverbindingen naar Zanzibar.
     Dubai a. 05.00*  Frankfurt a. 17.20 
     Dubai v. 08.10  Frankfurt v. 20.50 
     Amsterdam a. 12.40  Amsterdam a. 22.00 
        * Aankomst de volgende dag  
    dagelijks:  EK 056 / EK 2178   ** Via Mombassa 
    H:  Düsseldorf v. 14.40 
     Dubai a. 00.15* 
     Dubai v. 02.40 
     Zanzibar a. 07.35 
 
    dagelijks:  EK 2191 / EK 055 
    T:  Zanzibar v. 22.00 
     Dubai a. 05.00* 
     Dubai v. 08.30 
     Düsseldorf a. 12.40 
    * Aankomst de volgende dag

Vanaf-prijs hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Deluxe Class € 936,- First Class af Amsterdam € 6.326,- Business Class € 1.379,- Business Class € 1.214,-
Comfort Stoel € 456,- Business Class af Amsterdam op aanvraag Premium Economy Class € 470,- 
   First Class af Düsseldorf € 4.350,- 
   Business Class af Düsseldorf € 1.361,-

TANZANIA  Zanzibar & Selous Game Reserve 

ZANZIBAR    DAR ES SALAAM  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Swahili
Valuta: Tanzaniaanse shilling (TZS).
Tijdsverschil: In de winter is het op Zanzibar 2 uur later, in de zomer 1 uur later.
Elektriciteit: 220-240V, adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is. Visum is 
verplicht en direct verkrijgbaar op de luchthaven.
Ramadan: De ramadan vindt in 2019 plaats van 5 mei t/m 4 juni. In deze periode wordt er 
in en buiten de hotels vrijwel geen alcohol geserveerd (de minibar op uw kamer wordt wel 
bijgevuld).

Klimaat
Zanzibar wordt gekenmerkt door een tropisch moessonklimaat. Er zijn hier twee regenperi-
odes de eerste duurt van maart tot en met juni en de tweede van oktober tot en met januari. 
De temperaturen zijn vrijwel het hele jaar constant rond de 30 graden. De combinatie van 
de vele neerslag en hogere temperaturen zorgt voor een hoge luchtvochtigheid. In het game 
reserve Selous is het koele seizoen van juni tot oktober. Het regenseizoen loopt van november 
t/m mei met een drogere periode in januari en februari. Gedurende de hevige regens, meestal 
vanaf eind maart tot en met mei, is het park onbereikbaar en de meeste lodges zijn dan ook 
gesloten.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Bij aankomst op de luchthaven van Zanzibar wordt u verwelkomd door de chauffeur van onze 
lokale agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Zanzibar Baraza Hotel 60 70
 Park Hyatt 10 20
 The Palms 60 70
 The Residence 61 75
  White Sand Luxury Villa’s 55 65
 Zawadi Hotel 60 70
Dar es Salaam Oyster Bay Hotel 16 45
 TRANSFERS PER LOKALE VLUCHT
Dar es Salaam Beho Beho Selous Game Reserve   40

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Toyata Alphard (maximaal 4 inzittenden) of gelijk-
waardig. In Dar es Salaam en Selous wordt de transfer uitgevoerd door het hotel.

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met uw opnemen. 
Hij/zij zal u informeren over uw retourtransfer naar de luchthaven.

Ter plaatse te betalen
In Zanzibar geldt een toeristenbelasting van ca. € 1,- tot € 1,50 per persoon per nacht (onder 
voorbehoud van wijzigingen.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Zanzibar en Beho Beho bieden gratis wifi aan (onder 
voorbehoud van wijzigingen). 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

NB. Daar TUIfly op basis van zogeheten 
chartervluchten vliegt is de kans op 

wijzigingen van vertrek- en aankomsttijden.

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de Comfort stoel, gelegen voorin het 

Economy Class gedeelte, 
van harte aanbevelen!

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de klasse tussen economy en 
business, Premium Economy, van harte 

aanbevelen !

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de Comfort stoel, gelegen voorin het 

Economy Class gedeelte, 
van harte aanbevelen!
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ETIHAD   AUSTRIAN AIRLINES   SWISS /  LUFTHANSA   CONDOR
dagelijks: EY 078 / EY 278   do: OS 374 / OS 045   wo, za: LX 729 / LX 8066   ma, wo, za: LH 993 / DE 2320 
H:  Amsterdam v. 20.25 H:  Amsterdam v. 17.45 H:  Amsterdam v. 14.50 H:  Amsterdam v.  14.40
 Abu Dhabi a. 06.00*  Wenen a. 19.35  Zürich a. 16.15  Frankfurt a.  15.45
 Abu Dhabi v. 08.40  Wenen v. 20.05  Zürich v. 18.40  Frankfurt v. 20.05
 Malé a. 14.00  Malé a. 09.05*  Malé a. 08.10*  Malé a. 10.05*
 
dagelijks: EY 279 / EY 7310   vr: OS 046 / OS 375   do, zo: LX 8067 / LX 734   di, do, zo: DE 2321 / LH 1002 
T:  Malé v. 19.55 T:  Malé v. 10.25 T:  Malé v. 09.55 T:  Malé v.  11.35
 Abu Dhabi a. 23.25  Wenen a. 16.30  Zürich a. 16.35  Frankfurt a.  18.25
 Abu Dhabi v. 02.00  Wenen v. 17.15  Zürich v. 17.35  Frankfurt v. 20.40
 Amsterdam a. 06.30*  Amsterdam a. 19.15  Amsterdam a. 19.20  Amsterdam a. 21.50
    * Aankomst de volgende dag       * Aankomst de volgende dag 
do, vr, za, zo: EY 024 / EY 260       wo, za: LH 993 / LH 704 
H:  Düsseldorf v. 10.20     H:  Amsterdam v. 14.40 
 Abu Dhabi a. 19.45      Frankfurt a. 15.45 
 Abu Dhabi v. 01.55      Frankfurt v. 19.15 
 Malé a. 07.15*      Malé a. 08.55* 
 
dagelijks: EY 279 / EY 023       do, zo: LH 705 / LH 1002 
T:  Malé v. 19.55     T:  Malé v. 10.50 
 Abu Dhabi a. 23.25      Frankfurt a. 17.30  
 Abu Dhabi v. 02.25      Frankfurt v. 20.40 
 Düsseldorf a. 06.45*      Amsterdam a. 21.50 
* Aankomst de volgende dag       * Aankomst de volgende dag 
 
  
 
 
 
 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class af Amsterdam € 2.887,- Business Class € 1.485,- Business Class Swiss € 1.402,- Business Class € 1.827,-
Business Class af Düsseldorf € 2.684,-     Business Class  Lufthansa € 1.891,- Premium Economy Class € 440,-
       Premium Economy Lufthansa € 501,-

MALEDIVEN  

MALÉ  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Divehi. Op de eilanden is meertalig personeel aanwezig.
Valuta: Rufiyaa (MVR). Er kan overal met credit card, Euro’s of US-dollars worden betaald.
Tijdsverschil: In de winter is het op de Malediven 4 uur later, in de zomer 3 uur later.
Elektriciteit: 230V.
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is.

Klimaat
De twee hoofdseizoenen die men op de Malediven kent, worden bepaald door passaatwinden. 
Het droge en zonnige seizoen duurt van november tot april. Daarna komt de zuidwestmoes-
son van mei tot oktober. De zuidwestelijke wind brengt vochtige lucht mee en er ontstaan 
boven de Malediven korte buien, vooral in juli en augustus. De temperatuur van het zeewater 
ligt constant tussen de 27 ° en 29 °C. De zon schijnt het hele jaar door!

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw vakan-
tie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie voor meer 
informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Alle hotels die wij aanbieden op de Malediven beschikken over een eigen balie op de luchthav-
en. Bij aankomst wordt u door het desbetreffende hotelpersoneel verwelkomd en hier wordt 
alle informatie gegeven over het verdere verloop naar uw hotel.

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Tijdsduur in minuten
 TRANSFERS PER SPEEDBOOT
Malé Anantara Dhigu Resort 40
 Anantara Veli Resort 40
 Naladhu Maldives 40
 O&O Reethi Rah 75
 Baros 25
 Velassaru 25
 TRANSFERS PER LOKALE VLUCHT
 Six Senses Laamu 60
 TRANSFERS PER WATERVLIEGTUIG
 Kanuhura    40
 Kuramathi 35
 LUX*South Ari Atoll 25
 Milaidhoo Island 40
 Niyama Maldives 45

Indien u per speedboot naar het hotel vertrekt is het op loopafstand naar de jetty. Indien 
de transfer per watervliegtuig plaatsvindt, gaat u per minibusje (ca. 10 min.) naar de plaats 
waar de watervliegtuigen geparkeerd staan. De eilanden die per watervliegtuig aangevlogen 
worden, beschikken over een eigen lounge waar u kunt genieten van een drankje en een hapje 
alvorens u vertrekt. Indien u eilanden combineert is alles perfect op elkaar afgestemd. Water-
vliegtuigen binnen de Malediven vliegen alleen bij daglicht. Indien u een late terugvlucht heeft 
is het aan te raden om eilanden te combineren met een speedboottransfer op de laatste dag 
(bijvoorbeeld Anantara Dhigu of Velassaru). Speedboten varen zowel overdag als ‘s nachts. 
Six Senses Laamu wordt per lokale vlucht aangevlogen. 

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op de Malediven bieden gratis wifi aan.

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u op de Lufthansa vluchten de klasse 
tussen Economy en Business, Premium 

Economy, van harte aanbevelen!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de klasse tussen Economy en Busi-

ness, Premium Economy, 
van harte aanbevelen!

NB. ! Vluchten van Austrian Airlines, 
Lufthansa en Swiss (zie ook volgende tabel) 
mogen met elkaar gecombineerd worden!
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KLM   TUIFLY   Vliegmogelijkheden ten behoeve van eilandcombinaties:
dagelijks: KL 765 / KL 767   ma, za: OR 341 / OR 342   Aruba - Curaçao
H:  Amsterdam v. 12.35 H:  Amsterdam ** v. 12.55 AG 501 (ma, di, wo, do, vr) 07.15-07.45
 Aruba a. 17.55  Aruba a. 20.45 AG 507 (di, za, zo) 11.30-11.55
T:  Aruba ** v. 19.10 T:  Aruba ** v. 21.45 AG 503 (dagelijks) 16.45-17.15
 Amsterdam a. 11.20*  Amsterdam a. 12.40*  
* Aankomst de volgende dag       Aruba - Bonaire
** Via Bonaire   wo, zo: OR 363 / OR 362   AG 507 (di, do, za) 11.30-12.45
    H:  Amsterdam ** v. 08.45 AG 509 (zo) 13.40-14.25
     Aruba a. 16.45 
    T:  Aruba ** v. 18.30  
     Amsterdam a. 11.55* 
    * Aankomst de volgende dag   
    ** Heen of terug via Bonaire of Curaçao 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Vanaf-prijs hogere klasse: 
Business Class € 1.205,- Deluxe Class € 500,- 
Comfort Zone stoel € 260,- Comfort Stoel € 60,-

ABC-EILANDEN  Aruba  

ARUBA   

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Nederlands-Papiamento. Ook Engels/Spaans wordt veel gesproken.
Valuta: Aruba Florin. US-dollars worden veelal geaccepteerd.
Tijdsverschil: In de winter is het op Aruba 5 uur vroeger, in de zomer 6 uur vroeger.
Elektriciteit: 110V, adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Geldig paspoort en retourticket.

Klimaat
Het klimaat op Aruba wordt gekenmerkt door lage temperatuurverschillen op jaarbasis (het 
hele jaar door liggen de temperaturen overdag op 28-30°C), vrij weinig neerslag en veel zon. 
Niet voor niets is dit eiland een populaire vakantiebestemming. De passaatwind vanuit zee 
zorgt er meestal voor dat het toch redelijk aangenaam blijft. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door de chauffeur van onze lokale agent 
om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.
 
Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Aruba Bucuti & Tara Beach Resort 10 15
 Hyatt Regency 20 25
 Hilton Aruba 20 25
  Renaissance Aruba 5 10
 Villa’s Tierra del Sol 14 23
 
Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Mitsubishi SUV Montero (maximaal 4 inzittenden) of 
gelijkwaardig. Villa’s Tierra del Sol worden inclusief huurauto aangeboden

Autohuur
De hotels op Aruba 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.
Voor categorieën en prijzen, zie www.silverjet.nl of vraag onze afdeling verkoop.

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze lokale vertegenwoordiging telefonisch contact met uw opnemen. 
Hij/zij zal u informeren over uw retourtransfer naar de luchthaven.

Ter plaatse te betalen
Bij vertrek naar Curaçao of Bonaire: ca. USD 12 p.p. vertrekbelasting (wijzigingen voorbe-
houden).

Wifi
Alle de door ons gecontracteerde resorts op Aruba leveren deze dienst gratis (informatie 
onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

NB. Daar TUIfly op basis van zogeheten 
chartervluchten vliegt is de kans op wijzi-

gingen van vertrek- en aankomsttijden.

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Comfort stoel, gelegen voorin 
het Economy Class gedeelte, van harte 

aanbevelen!
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KLM   TUIFLY   KLM   Vliegmogelijkheden ten 
dagelijks: KL 765 / KL 765   do, za: OR 365 / OR 366   dagelijks: KL 735 / KL 736   behoeve van eilandcombinaties: 
H:  Amsterdam ** v. 12.35 H:  Amsterdam ** v. 13.25 H:  Amsterdam v. 13.05 
 Bonaire a. 19.55  Bonaire a. 21.15  Curaçao a. 17.55 Bonaire - Curaçao
T:  Bonaire v. 21.00 T:  Bonaire v. 21.45 T:  Curaçao v. 20.05 WM 805 (ma, wo, do, za) 08.00-08.30
 Amsterdam a. 11.20*  Amsterdam a. 12.30*  Amsterdam a. 10.05* AG 508 (di, do, za) 13.20-13.35
* Aankomst de volgende dag           AG 509 (zo) 15.10-15.30
** Via Aruba       ma, di, wo, do, vr, zo: KL 733 / KL 734 ** 
    di, vr: OR 367 / OR 368   H:  Amsterdam v. 10.10 Bonaire - Aruba
    H:  Amsterdam v. 12.30  Curaçao a. 15.30 AG 508 (di, do, za) * 13.20-14.35
     Bonaire a. 18.10 T:  Curaçao v. 16.50 AG 509 / AG 510 (zo) ** 15.10-16.45
    T:  Bonaire ** v. 18.35  Amsterdam a. 07.05* * Tussenlanding in Curaçao
     Amsterdam a. 11.35* * Aankomst de volgende dag   * *Overstappen in Curaçao
    * Aankomst de volgende dag   ** Op dinsdag en vrijdag via St. Maarten   
    ** Via Aruba of Curacao       Curaçao - Bonaire 
            **AG 507 (di, do, za) 12.30-12.45
            **WM 806 (di, wo, vr, zo) 19.45-20.15
            
            Curaçao - Aruba
            AG 500 (ma, di, wo, do, vr) 08.35-09.05
            AG 508 (di, do, za, zo) 14.10-14.35
            AG 502 (dagelijks) 18.00-18.30
            WM 806 (ma, do, za) 19.45-20.30
            
            
 
 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Vanaf-prijs hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse: 
Business Class € 1.188,- Star Class € 500,- Business Class € 1.158,- 
Comfort Zone stoel € 260,- Comfort Stoel € 60,- Comfort Zone stoel € 280,-

ABC-EILANDEN  Bonaire & Curaçao 

BONAIRE  CURAÇAO    

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie Bonaire 
Taal: Nederlands.
Valuta: US-dollar. 
Tijdsverschil: In de winter is het op Bonaire 5 uur vroeger, in de zomer 6 uur vroeger.
Elektriciteit: 220-230V.
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is.
Vertrekbelasting: Bij vertrek naar Curaçao of Aruba (binnenlandse vlucht) ca. US$ 9 p.p. (wi-
jzigingen voorbehouden).

Bestemmingsinformatie Curaçao 
Taal: Nederlands-Papiamento. Ook Engels/Spaans wordt veel gesproken.
Valuta: Nederlands-Antilliaanse Gulden (ANG). 
Tijdsverschil: In de winter is het op Curaçao 5 uur vroeger, in de zomer 6 uur vroeger.
ElektriciteiT: 110 V. Adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Geldig paspoort en retourticket.
Vertrekbelasting: Bij vertrek naar Aruba of St Maarten ca. US$ 20 p.p. Bij vertrek naar Bonaire 
ca. US$ 10 p.p. Bij overstap tussen de eilanden US$ 2 p.p. (prijswijzigingen voorbehouden).

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
Op Bonaire worden gasten voor Harbour Village worden verwelkomd door de chauffeur van 
het hotel. 
Op Curaçao wordt u bij aankomst op de luchthaven 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 Tijdsduur in minuten
 BONAIRE
Bonaire Harbour Village 5 15
 CURAÇAO 
Curaçao Avila Hotel  14 20
 Baoase Luxury Resort 15 20
 Lion’s Dive & Beach 17 20
 Renaissance  11 20 
 Royal Villa’s 20 35

De transfer op Bonaire naar en van Harbour Village wordt door het hotel uitgevoerd. 
Op Curaçao wordt uw privétransfer uitgevoerd in een Chrysler of gelijkwaardige luxe auto 
(maximaal 2 volwassenen + 1 kind t/m 11 jaar) of in een minibusje (maximaal 6 inzittenden).
De Royal Villa’s worden inclusief huurauto aangeboden.

Autohuur
De hotels op Curaçao 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. Voor categorieën en prijzen, zie www.silverjet.nl of vraag onze afdeling verkoop.

Wifi
Alle door ons aangeboden hotels op Curaçao bieden gratis wifi aan.
Harbour Village op Bonaire levert gratis wifi (informatie onder voorbehoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

NB. Daar TUIfly op basis van zogeheten 
chartervluchten vliegt is de kans op wijzi-

gingen van vertrek- en aankomsttijden.

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Comfort stoel, gelegen voorin 
het Economy Class gedeelte, van harte 

aanbevelen!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!
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KLM   AIR FRANCE   EUROWINGS   TUIFLY
di, wo, do, za, zo: KL 723 / KL 724  dagelijks: AF 1341 / AF 820   do, za: EW 1188 / EW 1189   di, za: OR 337 / OR 338 
H:  Amsterdam v. 12.35 H:  Amsterdam v. 10.20 H:  Düsseldorf v. 12.30 H:  Amsterdam v. 13.55
 Havana a. 17.15  Parijs (CDG) a. 11.35  Havana a. 17.50  Varadero a. 18.45
T:  Havana v. 19.15  Parijs (CDG) v. 14.10 T:  Havana v. 19.50 T:  Varadero ** v. 19.30
 Amsterdam a. 10.35*  Havana a. 18.35  Düsseldorf a. 11.10*  Amsterdam a. 14.30*
* Aankomst de volgende dag           * Aankomst de volgende dag 
    dagelijks: AF 825 / KL 1234   di: EW 1913 / EW 232   ** Via Cancun 
    T:  Havana v. 20.55 H:  Düsseldorf v. 08.50 
     Parijs (CDG) a. 11.50*  München a. 10.05  
     Parijs (CDG) v. 14.30  München v. 11.30 
     Amsterdam a. 15.45  Havana a. 17.15 
    * Aankomst de volgende dag 
        di: EW 233 / EW 1916 
        T:  Havana v. 19.15 
         München a. 11.10* 
         München v. 15.00 
         Düsseldorf a. 16.15  
        * Aankomst de volgende dag 
 
Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Vanaf-prijs hogere klasse: 
Business Class € 1.025,- Business Class € 1.048,- Business Class € 1.149,- Deluxe Class € 500,-
Comfort Zone stoel € 220,- Premium Voyageur Class € 759,-    Comfort Stoel € 100,-

CUBA  

HAVANA    VARADERO  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans. Engels wordt veel gesproken.
Valuta: De valuta van Cuba is de Peso Cubana. Echter, deze is alleen bestemd voor de lokale 
bevolking. Er is een speciale munteenheid die door toeristen gebruikt dient te worden. Dit is 
de convertible peso, de CUC. US-Dollars worden niet geaccepteerd. Pinnen en betalen per 
creditcard is vrijwel niet mogelijk. Het is aan te raden contante Euro’s mee te nemen. Wisselen 
kunt u bij aankomst op de luchthaven en bij de hotels.
Tijdsverschil: Zowel in de winter als in de zomer 6 uur vroeger.
Elektriciteit: 110/120 V. Adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Retourticket en paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog 
geldig is. Visum is verplicht, kosten € 35,- (wijzigingen voorbehouden).
Buitenlandse bezoekers zijn bij aankomst verplicht een bewijs te tonen van een in Cuba geld-
ige ziektekostenverzekering of reisverzekering met dekking van medische kosten in Cuba. 
Indien dit bewijs niet kan worden overlegd dient u ter plaatse op de luchthaven een vervan-
gende verzekering af te sluiten en te betalen.

Klimaat
Cuba heeft een tropisch klimaat met temperaturen die gedurende het hele jaar gemiddeld 
tussen de 25 en 33 graden liggen. De vrijwel altijd aanwezige noordoostelijke wind zorgt hier 
voor een aangename verkoeling. De regenperiode valt in de in de periode van mei tot oktober, 
waarbij heftige buien kunnen vallen en de rest van de dag is het gewoonlijk heerlijk zonnig. 
Het orkaanseizoen duurt hier van augustus tot oktober. De lucht kan dan in een paar minuten 
van strak blauw in gitzwart veranderen.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven van Havana 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 Tijdsduur in minuten
 HAVANA
Havana Havana Kempinski 30 40
 Melia Cohiba 30 40
 Saratoga 30 40
 VARADERO
Havana Paradisus Princesa  140  130
 Paradisus Varadero  140  130

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een minibusje (1-5 inzittenden).

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal een vertegenwoordig(st)er van onze lokale vertegenwoordiging u 
bezoeken. Hij zal u lokale informatie verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Havana. De hotels Saratoga, Havana Kempinski en Melia Cohiba bieden gratis wifi aan. 
Varadero. Paradisus Varadero & Princesa del Mar: wifi in deze accommodatie is gratis voor 
gasten die verblijven in de kamers en suites van de ‘Royal Service’ en de Family Concierge 
Service vleugel. In alle andere kamers kost wifi ca € 1,00 per uur (alle informatie onder voor-
behoud van wijzigingen).

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

NB. Daar TUIfly op basis van zogeheten 
chartervluchten vliegt is de kans op wijzi-

gingen van vertrek- en aankomsttijden.

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de Comfort stoel, gelegen voorin het 

Economy Class gedeelte, 
van harte aanbevelen!

Vliegtip ! 
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de klasse tussen economy en busi-

ness, Premium Voyageur, 
van harte aanbevelen !

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!
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TUIFLY   CONDOR   BRITISH AIRWAYS   AIR FRANCE
ma, vr: OR 341 / OR 342   di, zo: DE 2168 / DE 2169   di, do, zo: BA 2759 / BA 2205   dagelijks: AF 1341 / AF 968 
H:  Amsterdam v. 12.55 H:  Düsseldorf v. 11.30 H:  Amsterdam v. 10.55 H:  Amsterdam v. 10.20
 Punta Cana a. 18.05  Punta Cana a. 16.15  Londen (LGW) a. 11.10  Parijs (CDG) a. 11.35
T:  Punta Cana ** v. 18.40 T:  Punta Cana v. 18.05  Londen (LGW) v. 14.05  Parijs (CDG) v. 14.25
 Amsterdam a. 12.40*  Düsseldorf a. 08.05*  Punta Cana a. 19.15  Punta Cana a. 18.45
* Aankomst de volgende dag 
** Via Montego Bay   ma, do, vr, za, zo: LH 1003 / DE 2226 di, do, zo: BA 2204 / BA 2760   dagelijks: AF 969 / AF 1640 
    H: Amsterdam v. 07.45 T:  Punta Cana v. 20.45 T:  Punta Cana v. 21.05
     Frankfurt a. 08.55  Londen (LGW) a. 09.00*  Parijs (CDG) a. 10.25*
     Frankfurt v. 12.35  Londen (LGW) v. 11.45  Parijs (CDG) v. 11.45
     Punta Cana a. 17.55  Amsterdam a. 14.00  Amsterdam a. 13.05
        * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag 
    ma, do, vr, za, zo: DE 2227 / LH 992 
    T:  Punta Cana v. 19.55 
     Frankfurt a. 10.20* 
     Frankfurt v. 12.30  
     Amsterdam a. 13.40  
    * Aankomst de volgende dag 
 
  
 
 
 
 
Vanaf-prijs hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Deluxe Class € 650,- Business Class € 986,- Business Class € 2.012,- Business Class € 1.048,-
Comfort Stoel € 140,- Premium Economy Class € 269,- World Traveller Plus Class € 750,- Premium Voyageur Class € 537,-

DOMINICAANSE REPUBLIEK

PUNTA CANA  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans.
Valuta: Dominicaanse Peso (DOP), US-dollars worden veelal geaccepteerd.
Tijdsverschil: Het is in de Dominicaanse Republiek 6 uur vroeger.
Elektriciteit: 110-120V, adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Geldig paspoort. Bij aankomst in de Dominicaanse Republiek dient u een 
toeristenvisum aan te schaffen (ca. US$ 10). 

Klimaat
In Punta Cana kunt u het hele jaar door genieten van heerlijke temperaturen, veel zon en vrij 
weinig neerslag. Als het regent is het meestal van vrij korte duur en ziet u vanuit het zwembad 
de wolken vaker dieper landinwaarts liggen dan boven uw eigen idyllische plekje.
Net als in het hele Caribische gebied is er ook hier kans op orkanen, hoewel de kans in Punta 
Cana kleiner is dan verder naar het westen. Dit komt omdat andere eilanden als bijvoorbeeld 
Puerto Rico als een soort van buffer dit gebied afschermen voor orkaanactiviteit die altijd 
vanuit (deels) oostelijke richting komt.
De beste reismaanden naar Punta Cana zijn van december tot en met april. Orkanen komen 
dan niet voor en de kans op neerslag is kleiner dan in de zomermaanden. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Punta Cana Dreams Punta Cana 42 41
 Iberostar Grand Hotel Bavaro 26 28
 Paradisus Punta Cana 25 27
 Tortuga Bay 5 12
 The Westin 4 10
 Secrets Cap Cana 12 18

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een Hyundai H1 Travel of gelijkwaardig (1-6 inzittenden) 
of een Toyota Coaster of gelijkwaardig (7-20 inzittenden).

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze host(ess) contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale informatie 
verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle door ons aangeboden strandhotels in de Dominicaanse Republiek bieden gratis wifi aan 
(onder voorbehoud van wijzigingen). 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de klasse tussen economy en 
business, Premium Economy, 

van harte aanbevelen !

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de klasse tussen economy en busi-

ness, World Traveller Plus, 
van harte aanbevelen !

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de klasse tussen economy en busi-

ness, Premium Voyageur, 
van harte aanbevelen !

NB. Daar TUIfly op basis van zogeheten 
chartervluchten vliegt is de kans op wijzi-

gingen van vertrek- en aankomsttijden.

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de Comfort stoel, gelegen voorin het 

Economy Class gedeelte, 
van harte aanbevelen!
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TUIFLY   DELTA AIRLINES   EUROWINGS   DELTA AIRLINES
vr: OR 343 / OR 344   dagelijks: DL 073 / DL 313   wo: EW 1148 / EW 1149   dagelijks: DL 073 / DL 383 
H:  Amsterdam ** v. 10.50 H:  Amsterdam v. 10.35 H:  Düsseldorf v. 11.25 H:  Amsterdam v. 10.35
 Montego Bay a. 18.30  Atlanta a. 14.55  Montego Bay a. 16.50  Atlanta a. 14.55
T:  Montego Bay v. 18.55  Atlanta v. 17.50 T:  Montego Bay v. 18.20  Atlanta v. 16.45
 Amsterdam a. 10.40*  Montego Bay a. 20.40  Düsseldorf a. 10.10*  Kingston a. 19.35
* Aankomst de volgende dag 
** Via Punta Cana   dagelijks: DL 360 / DL 072   vr: LH 2023 / EW 234   dagelijks: DL 358 / DL 072 
    T:  Montego Bay v. 13.00 H:  Düsseldorf v. 06.25 T:  Kingston v. 13.10
     Atlanta a. 15.55  München a. 07.35  Atlanta a. 16.20
     Atlanta v. 17.55  München v. 09.15  Atlanta v. 17.55
     Amsterdam a. 08.30*  Punta Cana a. 15.00  Amsterdam a. 08.30*
    * Aankomst de volgende dag       * Aankomst de volgende dag 
        vr: EW 235 / EW 1914 
        T:  Punta Cana v. 16.30 
         München a. 08.25*  
         München v. 10.55 
         Düsseldorf a. 12.10 
        * Aankomst de volgende dag 
 
Vanaf-prijs hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Deluxe Class € 500,- Business Class € 2.325,- Business Class € 737,- Business Class € 3.224,-
Comfort Stoel € 80,- Comfort Zone stoel € 850,-    Comfort Zone stoel € 1.063,-

JAMAICA 

MONTEGO BAY    KINGSTON  

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Engels en Patois.
Valuta: Jamaicaanse Dollar (JMD).
Tijdsverschil: Het is op Jamaica in de winter 6 uur vroeger en in de zomer 7 uur.
Elektriciteit: 110-220V, adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is.

Klimaat
Jamaica heeft een tropisch klimaat met vrijwel alle dagen van het jaar zon. De gemiddelde 
dagtemperatuur ligt rond de 25°C. Het mooiste weer is in de droge periode, van januari t/m 
april. Er is geen echt regenseizoen met dagenlang regen. De meeste regen valt in de maanden 
mei-juni en september-november: soms pittige regen- en onweersbuien die veelal al snel 
weer worden afgewisseld door de zon. De vrijwel continu waaiende passaatwinden zorgen 
langs de noordkust van Jamaica voor enige verkoeling. 
Tijdens het orkaanseizoen (juni tot en met november) kan Jamaica door orkanen worden 
getroffen. De kans hierop is het grootst in de maanden september en oktober. Jamaica heeft 
het geluk dat de meeste orkanen die het eiland treffen vaak al in kracht afgenomen zijn omdat 
ze meestal eerst een over ander eiland getrokken zijn. Boven land verliezen orkanen vaak een 
heel stuk aan kracht en de afstand naar Jamaica over water is meestal te klein om flink in 
kracht toe te nemen. 

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

VIP aankomstservice
Wanneer u de Club Mobay Arrival Service bijboekt wordt u na landing op de luchthaven van 
Montego Bay bij de gate opgewacht en naar de paspoortcontrole gebracht welke verneldt 
wordt uitgevoerd. U krijgt assistentie bij het ophalen van uw bagage bij de band, wordt be-
geleid tijdens de douanecontrole en vervolgens naar de host van onze lokale agent gebracht

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Montego Bay Golden Eye 118 110
 Half Moon 8 10
 Jamaica Inn 100 90
 Round Hill Hotel & Villas 19 30
Kingston Golden Eye     130 110
 Jamaica Inn 130 110

Uw privétransfer wordt uitgevoerd in een luxe sedan (max. 2 inzittenden) of een minibus (max. 
7 inzittenden).

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf kunt u voor informatie telefonisch contact opnemen met onze lokale agent, 
welke ook een 24-uurs noodnummer voor u ter beschikking heeft.

Wifi
Alle door ons aangeboden strandhotels op Jamaica bieden gratis wifi aan, zowel in de open-
bare ruimtes als op de kamer.

VIP Vertrekservice
Op de luchthaven van Montego Bay kunt u, in afwachting van uw retourvlucht, tegen betaling 
gebruik maken van de Club Mobay Lounge, voorzien van airconditioning, frisdranken, alco-
holische dranken, televisie, telefoon, internet, informatiemonitor, kranten en tijdschriften. De 
lounge is rookvrij en u mag er maximaal 3 uur verblijven. De lounge is geopend van 06:00 
t/m 21:00 uur. 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag.

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

NB. Daar TUIfly op basis van zogeheten 
chartervluchten vliegt is de kans op 

wijzigingen van vertrek- en aankomsttijden 
reëel aanwezig!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Comfort stoel, gelegen voorin 
het Economy Class gedeelte, van harte 

aanbevelen!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!
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TUIFLY   DELTA AIRLINES   CONDOR   EUROWINGS
di, do, za: OR 337 / OR 338   dagelijks: DL 049 / DL 488   za: DE 2156 / DE 2157   wo, vr, zo: EW 1170 / EW 1171 
H:  Amsterdam ** v. 08.00 H:  Amsterdam v. 10.45 H:  Düsseldorf v. 09.50 H:  Düsseldorf v. 11.50
 Cancun a. 15.55  New York (JFK) a. 13.38  Cancun a. 15.40  Cancun a. 18.00
T:  Cancun v. 16.50  New York (JFK) v. 16.30 T:  Cancun v. 17.20 T:  Cancun v. 19.30
 Amsterdam a. 08.50*  Cancun a. 20.40  Düsseldorf a. 09.00*  Düsseldorf a. 11.25*
** Via Varadero 
    dagelijks: DL 536 / DL 072   wo, zo: LH 1003 / DE 2116   za: LH 2025 / EW 220 
di: OR 335 / OR 336   T:  Cancun v. 13.20 H:  Amsterdam v. 07.45 H:  Düsseldorf v. 07.25
H:  Amsterdam ** v. 13.55  Atlanta a. 16.00  Frankfurt a. 08.55  München a. 08.35
 Cancun a. 21.30  Atlanta v. 17.56  Frankfurt v. 12.20  München v. 11.05
T:  Cancun v. 22.30  Amsterdam a. 08.30*  Cancun a. 18.25  Cancun a. 17.35
 Amsterdam a. 14.30* * Aankomst de volgende dag 
* Aankomst de volgende dag       wo,zo: DE 2117 / LH 996   vr: EW 221 / EW 1916 
** Via Holguin       T:  Cancun v. 20.50 T:  Cancun v. 19.05
         Frankfurt a. 12.50*  München a. 11.35
         Frankfurt v. 16.40  München v. 15.00
         Amsterdam a. 17.50  Düsseldorf a. 16.15
        * Aankomst de volgende dag   * Aankomst de volgende dag 
 
 
 
 
  
 
 
 
Vanaf-prijs hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse:    Indicatietoeslag hogere klasse:   Indicatietoeslag hogere klasse: 
Deluxe Class € 500,- Business Class € 1.668,- Business Class € 1.300,- Business Class € 797,-
Comfort Stoel € 80,- Comfort Zone stoel € 890,- Premium Economy Class € 150,-

MEXICO  Yucatán  

CANCÚN 

Onderstaand tonen wij u de meest aanbevolen vliegverbindingen, uiteraard kunnen wij ook tal van andere mogelijkheden reserveren.

De in deze brochure vermelde prijzen zijn indicatieprijzen, gebaseerd op de goedkoopste vertrekdatum in de betreffende maand en in de laagste boekingsklasse van de hierboven in de 

eerste kolom gepubliceerde luchtvaartmaatschappij. Prijs (inclusief belastingen en brandstofheffing), boekingsklasse en vliegschema zijn gebaseerd op de gegevens, zoals bekend op  

15 juni 2018 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Bestemmingsinformatie
Taal: Spaans.
Valuta: Mexicaanse Peso (MXN), US-dollars worden veelal geaccepteerd.
Tijdsverschil: In de winter is het in het Mexicaanse Yucatán 8 uur vroeger, in de zomer 7 uur 
vroeger.
Elektriciteit: 110V, adapter aanbevolen.
Reisdocumenten: Paspoort dat tot minstens 6 maanden na terugkeer nog geldig is. 

Klimaat
De kuststrook tussen Cancùn en Tulum heeft een subtropisch klimaat met warme en vochtige 
zomers en aangename en relatief droge winters. De regenperiode duurt hier van juni tot en 
met half oktober, waarbij soms heftige buien kunnen vallen. Het orkaanseizoen duurt hier 
van september tot en met november, de lucht kan dan in een paar minuten van strak blauw 
in gitzwart veranderen.

Limousineservice vanaf uw huisdeur
Indien u een Presidential of Royal Suite (of gelijkwaardig) in een van de accommodaties van 
deze bestemming boekt voorzien wij u van een limousineservice naar en van een van de 
Nederlandse luchthavens. Boekt u een van de overige kamertypen, dan leveren wij u deze 
service tegen betaling.

Parking Service
Op alle luchthavens bieden wij verschillende mogelijkheden aan om uw auto tijdens uw 
vakantie te parkeren. Op Schiphol bevelen wij u Terminal Valet Parking van harte aan! Zie 
voor meer informatie blz. 6 van deze brochure of www.silverjet.nl/nl/luxe-vakanties/travel-
in-style. 

Gratis lounge op de luchthaven
Boekt u een reis bij Silverjet Vakanties, dan kunt u bij vertrek vanaf Schiphol, Düsseldorf en 
Brussel gratis gebruik maken van een lounge. Op Schiphol is dit de Aspire/Menzies Lounge, 
op Düsseldorf Airport de Hugo Junkers Lounge en op Brussels Airport de Diamond Lounge.

Uw vliegklasse
Voor een optimaal comfort tijdens uw vlucht bestaat bij veel luchtvaartmaatschappijen de 
mogelijkheid om, middels een toeslag op de Economy Class, te vliegen in meer comfortabele 
klassen, zoals de Premium of Comfort Class, de Business Class of soms zelfs First Class. 
Vraag onze afdeling Verkoop naar de mogelijkheden.

Meet & Greet
U wordt bij aankomst op de luchthaven verwelkomd door een vertegenwoordig(st)er van onze 
lokale agent om u te assisteren bij uw privétransfer naar de accommodatie van uw keuze.

 

Transferinformatie
Van luchthaven Naar Kilometers Tijdsduur in minuten
Cancùn Dreams Playa Mujeres 31 42
 Grand Velas Riviera Maya 45 48
 Paradisus La Esmeralda 53 50
 Paradisus La Perla 53 50
 Viceroy 50 42
 Zoetry Paraiso de la Bonita 15 18

Naar Zoetry Paraiso de la Bonita wordt uw privétransfer uitgevoerd in een Mercedes mini-
busje of vergelijkbaar (1-7 inzittenden). Naar de overige hotels wordt deze uitgevoerd in een 
Toyota Hiace of gelijkwaardig (1-6 inzittenden) dan wel een Minivan Transit of gelijkwaardig 
(7-9 inzittenden). 

Autohuur
De hotels op deze bestemming 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 lat-
en bezorgen. Voor categorieën en prijzen, zie www.silverjet.nl of vraag onze afdeling verkoop.

Service ter plaatse
Tijdens uw verblijf zal onze host(ess) contact met u opnemen. Hij/zij zal u lokale informatie 
verstrekken en u informeren over uw transfer terug.

Wifi
Alle door ons aangeboden strandhotels bieden gratis wifi aan (onder voorbehoud van wi-
jzigingen).

VIP Vertrekservice
Op de luchthaven van Cancun kunt u, in afwachting van uw internationale retourvlucht, tegen 
betaling gebruik maken van de Mera Business Lounge, voorzien van airconditioning, frisdran-
ken, alcoholische dranken, fax, vluchtinformatie-monitor, televisie, wifi, internet, kranten en 
tijdschriften. De lounge is rookvrij en u mag er maximaal 3 uur verblijven. De openingstijden 
van de lounge zijn dagelijks van 08:00-21:00 uur. 

Silverjet Service Desk
Voor al uw bijzondere wensen staan onze toegewijde medewerkers van de Silverjet Service 
Desk tot uw beschikking. Wilt u uw partner verrassen met bloemen op de kamer ter gelegen-
heid van het vieren van een bijzondere datum? Champagne? Theater- of dinerreserveringen 
maken? Wij doen het graag. 

NB. Daar TUIfly op basis van zogeheten 
chartervluchten vliegt is de kans op wijzi-

gingen van vertrek- en aankomsttijden.

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de Comfort stoel, gelegen voorin het 

Economy Class gedeelte, 
van harte aanbevelen!

Vliegtip !  
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 

wij u de Economy Comfort Zone stoel, 
gelegen voorin het Economy Class gedeelte, 

van harte aanbevelen!

Vliegtip !
Voor meer beenruimte en comfort kunnen 
wij u de klasse tussen economy en busi-

ness, Premium Economy, 
van harte aanbevelen !



Hello Tomorrow

Ontspan in comfort en geniet van onze gourmet cuisine, meer dan 2.500 entertainment kanalen 
of maak een wandeling naar onze onboard bar.

EMIRATES BUSINESS

Één stap aan boord en uw

BESTEMMING IS 
BEREIKT

235x300_160620_business-class NL_silverjet_rz.indd   1 20.06.16   12:22



223 - SILVERJET VAKANTIES

AANSPRAKELIJKHEID
Degene die de reis boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk 
voor alle afspraken die door hem/haar, ook voor andere 
deelnemers worden gemaakt. 

ACCOMMODATIE
Aankomst en Vertrek
Een internationale regel bepaalt, dat u op de dag van vertrek 
uw accommodatie tussen 10.00 en 12.00 uur dient te ver-
laten (zie ook het informatiemateriaal op uw kamer). Deze 
wordt vastgesteld door de directie van de accommodatie en 
houdt verband met de tijd die benodigd is voor het schoon- 
en gereedmaken van de accommodatie voor de op die dag 
aankomende gasten. Op de dag van aankomst moet u er dan 
ook rekening mee houden dat uw geboekte accommodatie 
in de meeste gevallen pas na 15.00 uur beschikbaar is. Wilt 
u om reden van een late vertrektijd langer gebruik maken 
van uw kamer, dan kunt u een dag vóór vertrek met de 
hotelreceptie bespreken of er mogelijkheden zijn voor een 
zogeheten ‘late check-out’ of dat de mogelijkheid bestaat tot 
het boeken (tegen betaling) van een extra nacht. Zij zullen u 
indien mogelijk van dienst zijn, wel dan niet tegen een ter 
plaatse te betalen vergoeding. Wilt u vooraf deze zekerheid, 
dan adviseren wij u reeds bij boeking een extra nacht te 
reserveren!

Classificatie
Bij de publicatie van hotels en resorts in ons programma 
hanteren wij als basis de officiële classificatie, zoals die in 
het betreffende land van toepassing is. Elk land heeft ech-
ter een eigen beoordelingssysteem waardoor vergelijking 
niet altijd goed mogelijk is. Indien de classificatie naar onze 
professionele mening zou kunnen leiden tot een onterecht 
hoog of laag verwachtingspatroon maken we hiervan mel-
ding in de beschrijving van de accommodatie. U kunt hierbij 
denken aan een 5* hotel welke door ons wordt geclassifi-
ceerd als een 4* Deluxe omdat het vanwege het kleinschalige 
karakter slechts beperkte voorzieningen biedt. Er zijn enkele 
hotels in ons programma die een vergrotende trap van luxe 
bieden, zowel qua uitstraling als serviceniveau. Deze supe-
rieure hotels geven wij 6* om dat exclusieve karakter te 
benadrukken. Ondanks de grote verscheidenheid hebben wij 
ons beperkt tot zes classificaties, te weten: 4*, 4* Superior, 4* 
Deluxe, 5*, 5* Deluxe en 6*.

Waardering
Bij de hotels vermelden wij de beoordelingen die eerdere 
gasten hebben doorgegeven aan Tripadvisor, de grootste 
hotelvergelijkingssite ter wereld. Tripadvisor hanteert een 
“bolletjes”-systeem:
5 = uitmuntend; 4,5 = zeer goed tot uitmuntend; 4 = zeer 
goed; 3,5 = goed tot zeer goed; 3 = goed; 2 = redelijk; 1 = niet 
aan te raden.
De vermelde beoordelingen zijn van Tripadvisor overge-
nomen per juni 2018. Sindsdien kunnen wijzigingen zijn 
opgetreden. Op onze website vindt u de meest actuele beoor-
deling.

Faciliteiten
In de meeste accommodaties wordt een aantal faciliteiten 
aangeboden. Indien er ter plaatse betalingen moeten wor-
den gedaan voor het gebruik hiervan geven wij dat, indien 
ons bekend, aan bij de betreffende bestemming en in de 
uitgebreide hotelbeschrijvingen. Eén en ander is gebaseerd 
op gegevens, zoals die bekend waren op het moment dat dit 
programma werd voorbereid (juni 2018). In een enkel geval 
brengt een hotel bij de aanvang van een nieuw seizoen een 
wijziging aan waarvoor Silverjet Vakanties niet aansprakelijk 
gesteld kan worden. 

Kamerindeling
Eenpersoonskamers zijn veelal beperkt verkrijgbaar en zijn 
vrijwel altijd op aanvraag. In de meeste gevallen heeft Silver-
jet met het hotel afspraken gemaakt waarbij u wordt geboekt 
in een tweepersoonskamer voor alleengebruik. Bij een drie-

persoonskamer kan er sprake zijn van een kamer met drie 
bedden of een ruimere tweepersoonskamer met bijplaatsing 
van een derde roll-away-bed, waardoor u een prijsvoordeel 
geniet. Deze combinatie gaat meestal wel ten koste van enig 
comfort!
De meeste kamers in de Caribbean beschikken over 2 
queensize bedden van 140 x 200 cm en zijn geschikt voor 
maximaal 2 volwassenen + 2 kinderen tot 12 jaar. Indien de 
kamer voorzien is van een kingsize bed kan er doorgaans 
(tegen betaling) een extra roll-away-bed worden bijge-
plaatst. Mede gelet op de eveneens aanwezige extra bagage 
levert u met zo’n combinatie ook hier in op uw comfort en is 
deze om die reden wellicht niet wenselijk.

Kledingvoorschriften
U kunt er vanuit gaan dat er bij een 5* hotel (en zeker 5* Deluxe 
en 6*) kledingvoorschriften van toepassing zijn, vooral in ver-
schillende restaurants tijdens het diner. Om die reden is het 
aan te bevelen om voor de zekerheid een avondjurk, pantalon, 
colbert en een stropdas in uw bagage mee te nemen. Tijdens 
feestdagen met mogelijke galadiners is men hier extra streng 
op.

Ongedierte
Op verre bestemmingen en in landen rond de Middellandse 
Zee komt ongedierte (zoals mieren en kakkerlakken) vaker 
voor dan wij in Nederland zijn gewend. Dit komt doorgaans 
niet door onvoldoende hygiëne, maar vloeit voort uit kli-
matologische omstandigheden als luchtvochtigheid en 
warmte. Om dergelijke situaties zoveel mogelijk tegen te 
gaan raden wij aan uw etenswaren te verpakken in plastic 
zakken en te bewaren in een koelkast. Wij adviseren u van 
de aanwezigheid van ongedierte melding te maken bij de 
accommodatieverschaffer, zodat deze zijn best kan doen 
u van dit ongewenste bezoek af te helpen. Ook de aanwe-
zigheid van (zwerf-)katten en honden komt soms voor. De 
aanwezigheid van deze dieren en ongewenste insecten kan 
helaas nooit geheel uitgesloten worden.

Schoonmaak
Waar niets wordt vermeld gelden over het algemeen de 
volgende richtlijnen. Appartementen/bungalows: 3 à 4x per 
week een schoonmaakbeurt en wisseling van linnengoed. 
Hotels: dagelijkse schoonmaakbeurt en handdoekwisseling; 
het linnengoed wordt in een 4* hotel meestal 3x per week 
verschoond, in 5* hotels vrijwel altijd dagelijks.

Ter plaatse omboeken
Mocht u ter plaatse om wat voor reden dan ook van accom-
modatie willen wisselen, houdt u er dan rekening mee dat 
het in eerste instantie door u geboekte hotel niet altijd de 
kosten van de niet gebruikte nachten restitueert, ondanks 
eventuele mondelinge toezeggingen door het hotelperso-
neel. In basis gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in 
de ANVR-reisvoorwaarden (zie ook www.anvr.nl).  Neemt u 
in voorkomende gevallen altijd contact op met onze lokale 
vertegenwoordiging. Zij zullen u hierbij te allen tijde behulp-
zaam zijn en adviseren. Ter plaatse dient u zelf de kosten 
voor de nieuwe accommodatie te voldoen, dit vaak tegen de 
dan geldige dagprijzen van het hotel.

Waarborgsom
Het is bij alle soorten accommodaties gebruikelijk, dat u 
bij aankomst een waarborgsom betaalt, die hoog op kan 
lopen. Kunt u een creditcard overhandigen dan is dit meestal 
afdoende als garantie voor de borg. Deze borg wordt u bij 
vertrek terugbetaald, tenzij er aanleiding bestaat tot (gedeel-
telijke) inhouding wegens schade of anderszins. Is dat aan 
de orde vraagt u dan om een rekening en controleer deze op 
juistheid. In sommige gevallen kunt u deze rekening voorleg-
gen aan uw verzekering voor vergoeding. Een zorgvuldige 
inventarisatie bij het inchecken voorkomt verrassingen.

Wifi
Vrijwel alle hotels die wij in deze brochure aanbieden 
beschikken over wifi en bieden deze service gratis aan in 
de openbare ruimten en/of op de kamer. Daar waar hotels 
ter plaatse geld voor deze service vragen vermelden wij 
dit op de betreffende Reisinformatiepagina achterin deze 
brochure. Deze informatie is verzameld in juni 2018 en kan 
sindsdien zijn gewijzigd. De kwaliteit en snelheid van de wifi 
is per land en accommodatie verschillend. Silverjet Vakan-
ties kan hierop geen enkele invloed uitoefenen of bij falen 
aansprakelijk worden gesteld.

ANNULERING
Silverjet Vakanties hanteert de volgende annuleringskosten 
op alle arrangementen:
•  Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de 

vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35%
•  Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 

28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van 
de reissom;

•  Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 
21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van 
de reissom;

•  Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 
14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van 
de reissom;

•  Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 
5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de 
reissom;

•  Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de 
vertrekdag (Exclusief): 90% van de reissom;

•  Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reis-
som

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Wij maken u nadrukkelijk attent op het feit dat vooral hotels 
in Dubai alsmede veel hotels in het hoogseizoen, zeker 
ook rond feestdagen, regelmatig strengere betalings- en 
annuleringsbepalingen hanteren. In voorkomende gevallen 
informeren wij u bij boeking over deze afwijking. Voor afslag-
tijden bij golfarrangementen zijn wisselende voorwaarden 
van toepassing, waarover u geïnformeerd wordt bij boeking. 
Tevens gelden bij low cost airlines en bepaalde lijndienstre-
serveringen afwijkende annuleringsvoorwaarden, te weten 
100% kosten direct na boeking. Wellicht een extra reden om 
direct bij boeking een passende verzekering af te sluiten. 

ANVR REIZIGERSVOORWAARDEN
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is aangeslo-
ten bij de Algemene Nederlandse Vereniging 
van Reisondernemingen (ANVR). Deze ver-
eniging hanteert strenge normen voor het 

lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van 
informatie daarover. De reizen in deze brochure worden 
aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoor-
waarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze 

brochure tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven 
dat dit niet het geval is. De ANVR-Reizigersvoor-
waarden worden samen met de factuur digitaal 
naar u toegestuurd. Deze en andere informatie 
zijn ook terug te vinden op www.anvr.nl/reizi-
gersvoorwaarden.pdf 

Indien u een Silverjetvakantie boekt bij een ANVR reisburo 
of een Zelfstandig Reis Adviseur  dan gelden in basis de 
ANVR-Reisvoorwaarden. Wanneer betreffende wederver-
koper aanvullende diensten (bv. een huurauto) toevoegt 
aan de Silverjetreis dan gelden de ANVR GRA-voorwaar-
den (GRA betekent Gekoppeld Reis Arrangement). Een 
afschrift daarvan kunt u bij uw wederverkoper verkrijgen. 
De GRA-voorwaarden zijn ook gepubliceerd op www.anvr.nl

Enkele afwijkende bepalingen zijn door Silverjet Vakanties 
zelf vastgesteld te weten afwijkende annuleringsvoor-
waarden (zie hierboven) en aanbetalingen voor zogeheten 
low cost luchtvaartmaatschappijen. Hierover heeft wat 
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betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaats-
gevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader 
van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de 
Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voor-
waarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen 
bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigers-
voorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op 
de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de 
ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger 
verder te versterken.

BESTRIJDING KINDERPROSTITUTIE (ECPAT)
Silverjet Vakanties steunt actief de ANVR en 
ECPATNL in de bestrijding van kinderprostitutie in 
vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te 
zijn op misbruik van kinderen (www.meldkinder-
sekstoerisme.nl).

CALAMITEITENFONDS
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is aangeslo-
ten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. 
Binnen de grenzen van de garantieregeling van 

het Calamiteitenfonds vallen de in deze brochure gepubli-
ceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. 
Boekt u uw Silverjet vakantie via uw reisbureau dan betaalt 
u de bijdrage Calamiteitenfonds per 01/07/18 aan uw reis-
bureau, boekt u uw reis rechtstreeks bij Silverjet Vakanties 
dan brengen wij u de kosten voor het Calamiteitenfonds in 
rekening. Deze garantie houdt in dat u als consument die 
deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
•  (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis 

als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen 
uitvoeren;

•  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als 
gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of 
indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuur-
ramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Zie tevens voor 
nadere informatie www.calamiteitenfonds.nl.

CODE REISAANBIEDINGEN
Volgens de ‘Code Reisaanbiedingen’ worden de prijzen 
in deze brochure inclusief toeslagen als voor brandstof, 
luchthavenbelastingen en overige onvermijdbare kosten 
aangeboden. De Code stelt de gedragsregels vast voor aan-
bieders van reis-, recreatie-, vervoers- en verblijfsdiensten 
inzake openbare reclame-uitingen wat betreft de prijsstel-
ling en de beschikbaarheid van aanbiedingen. Het verplicht 
de reisaanbieder dat alle kosten die benodigd zijn om de reis 
te kunnen maken, bij de reissom inbegrepen zijn.
Voor algemene regels inzake reclame-uitingen verwijzen wij 
u naar de Nederlandse Reclame Code (www.reclamecode.
nl). Deze Code is vastgesteld door de brancheorganisaties 
ANVR, BARIN, HISWA en Vereniging KNV, na overleg met de 
Consumentenbond, de Stichting Reclame Code en de toen-
malige ministeries van Economische Zaken en van Verkeer 
en Waterstaat en geldt voor de Nederlandse (vakantie-)
markt.
Al onze gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de goed-
koopste boekingsklasse van een luchtvaartmaatschappij. 
Er kunnen wel hogere prijzen ontstaan vanwege een hogere 
boekingsklasse of de keuze voor een andere luchtvaartmaat-
schappij, waarbij ook de brandstof- en belastingheffingen 
omhoog kunnen gaan.
Bij boekingen voor cruises is de reissom pas definitief nadat 
er een optie is geplaatst. In verband met brandstoftoeslagen 
kunnen door de rederij naheffingen worden gedaan, hetgeen 
vermeld staat in de algemene voorwaarden van de rederij.

DUURZAAM TOERISME
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening 
houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan 
volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen 
worden aangeboden. 
De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet 
zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo 
voldoet Silverjet Vakanties aan de ANVR-DTO verplichting, 
waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coör-
dinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen 
heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een 
programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin 
staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg 
voor het milieu omgaan. U kunt onze beleidsverklaring 
en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen 
nalezen op de website (www.silverjet.nl). Maar duurzaam 
toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent 
als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel (zie www.
anvr.nl: Duurzaam Toerisme).

GreenSeat
Silverjet Vakanties realiseert zich goed dat de 
schoonheid van de natuur onderdeel is van 
een onvergetelijke vakantie en steunt daarom 

GreenSeat. GreenSeat biedt u de mogelijkheid de schadelijke 
uitstoot van uw vliegreis te compenseren door de aanplant 
en bescherming van bossen
wereldwijd. Zo kunt u eenvoudig een steentje bijdragen aan 
het tegengaan van het klimaatprobleem en tegelijkertijd de 
prachtige natuur op aarde in stand houden, zodat u blijvend 
kunt genieten van de mooiste vakantiebestemmingen. Meer 
weten en meedoen? Ga naar www.greenseat.nl.

EXCURSIES & AUTOHUUR
Onze vertegenwoordiging op de vakantiebestemming zal 
u graag informeren over de plaatselijke activiteiten en 
bemiddelen bij het boeken van excursies en/of autohuur. 
De verantwoordelijkheid voor wat betreft de uitvoering van 
deze niet bij het Silverjet-arrangement inbegrepen diensten 
berust echter uitsluitend bij de betrokken lokale organisator, 
resp. autoverhuurbedrijf, boot- of busonderneming. Conform 
de ANVR voorwaarden is Silverjet Vakanties aansprakelijk 
voor de diensten die zij via haar brochures en/of website 
aanbiedt en bij de boeking zijn vastgelegd. Silverjet Vakan-
ties is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele schade 
en/of vervolgschades welke ontstaan bij door u op de vakan-
tiebestemming en niet bij Silverjet geboekte diensten door 
derden als auto-, scooterhuur, excursies etc. Ook niet indien 
onze lokale vertegenwoordiger uit serviceoogpunt hierbij 
bemiddelt. De via Silverjet Vakanties aangeboden autohuur 
(die u in Nederland boekt) vallen wel onder verantwoorde-
lijkheid van Silverjet Vakanties en zijn doorgaans goedkoper 
dan de prijzen ter plaatse. 

GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voor enkele in dit programma aangeboden bestemmingen 
gelden adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied 
van uw gezondheid. U dient zich vooraf te informeren of er 
vaccinaties en/of gebruik van bijvoorbeeld malariatabletten 
nodig zijn voor uw vakantiebestemming. Voor meer informa-
tie kunt u zich wenden tot uw reisadviseur, huisarts, GG&GD 
of diverse informatielijnen (zoals www.gezondopreis.nl, 
www.lcr.nl en www.tropenzorg.nl).

KINDER- & BABYKORTINGEN
Silverjet Vakanties biedt gezinnen met kinderen t/m 11, 
soms t/m 18 jaar, vaak hoge kinderkortingen. Deze kortin-
gen worden veelal alleen verstrekt indien het kind of de 
kinderen worden vergezeld door minimaal 2 volbetalende 
personen. De leeftijd op de dag van vertrek is bepalend voor 
de reductie. 
Baby’s t/m 1 jaar krijgen meestal 90% korting op het vol-
wassenentarief van de vlucht of betalen een vastgesteld 
bedrag voor vervoers-/administratiekosten. Er zijn per 
luchtvaartmaatschappij en hotel echter dikwijls grote ver-
schillen. Voor de prijzen voor baby’s verwijzen wij u dan ook 
naar onze verkoopafdeling. Baby’s hebben geen recht op een 
eigen stoel in het vliegtuig en veelal geen of beperkte baga-
gevrijdom, tenzij u ervoor kiest het kindertarief te betalen. 
In de hotels worden ze op de kamer van de volbetalende 
gasten ondergebracht. Baby’s tellen in een aantal gevallen 
mee voor de bepaling van de reissom. Eventuele kosten voor 
maaltijden en babybedjes worden bij sommige hotels vooraf 
in rekening gebracht en dienen op andere bestemmingen ter 
plaatse te worden voldaan.
Kinderen van 2 t/m 11 jaar hebben bij de meeste lijndienst-
maatschappijen recht op een korting van 25-33% op het 
volwassenentarief. Zij hebben recht op dezelfde bagage-
vrijdom als een volwassene. De maximale leeftijd waarop 
een kind in hotels voor een korting in aanmerking komt 
verschilt per accommodatie. In de hotels is de kinderkor-
ting gewoonlijk alleen geldig indien zij op de kamer van de 
ouders slapen. Enkele hotels geven ook korting indien de 
ouders voor 2 of 3 kinderen een eigen kamer wensen. Vraag 
onze afdeling verkoop voor aanvullende informatie! Het is 
mogelijk dat bij speciale aanbiedingen geen of een afwij-
kende kortingsregeling van toepassing is.

MAALTIJDEN
Bij arrangementen gebaseerd op alleen logies zijn geen 
maaltijden inbegrepen. Bij logies met ontbijt begint de ver-
zorging met het ontbijt op de dag ná aankomst en eindigt 
met het ontbijt op de dag van vertrek. Bij half- en volpension 
begint de verzorging met het diner of de lunch op de aan-
komstdag en eindigt met het ontbijt op de dag van vertrek. 
De geboekte maaltijden voor half- en volpension (lunch en/
of diner) worden doorgaans gebruikt in het hoofdrestaurant 
van het hotel en hierbij gaat het meestal om een buffet. Op à 
la carte maaltijden en maaltijden in andere restaurants van 
het complex krijgt u in enkele gevallen een door het hotel 
vastgestelde credit zodat u in voornoemde restaurants een 

korting geniet. Roomservice valt niet onder de verzorging 
en dient ter plaatse te worden afgerekend. Eventueel niet 
genoten maaltijden, bijvoorbeeld door een vroeg vertrek of 
late aankomst (ook in geval van vertraging) worden door 
het hotel niet vergoed en kunnen na terugkeer niet door 
Silverjet Vakanties worden gerestitueerd. Aanbiedingen als 
bijvoorbeeld 14=12 betreffen vaak alleen de kamerprijs. 
Indien de reis wordt aangeboden op basis van logies/ont-
bijt of halfpension kan dit betekenen dat u over de gratis 
nachten wel de betreffende maaltijden doorberekend krijgt. 
Hebt u geboekt op basis van all-inclusive dan start de ver-
zorging in vrijwel alle accommodaties vanaf het moment dat 
u bent ingecheckt en eindigt de verzorging op het moment 
dat u uitcheckt. Naast volpension (ontbijt, lunch en diner) zijn 
meerdere extra’s inbegrepen. Dit kan variëren van lokale 
(non)-alcoholische drankjes en snacks tot het gebruik van 
(water-) sportfaciliteiten. In de regel zijn geïmporteerde 
alcoholische dranken, bepaalde gerechten in à la carte 
restaurants, gebruik van de minibar en roomservice niet 
inbegrepen of dient hiervoor een toeslag te worden betaald. 
Houdt u er rekening mee dat deelname aan Kerst- en Nieuw-
jaarsdiners in veel gevallen verplicht is. Hiervoor geldt vaak 
een aanzienlijke toeslag. Gepaste kleding is bij deze diners 
een vereiste!

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Artikel 3, lid 2 van de ANVR-reisvoorwaarden vereist de 
verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de juiste 
uitvoering van de reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling 
betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, 
maar ook andere hoedanigheden, die bij de uitvoering van de 
reis voor de reiziger zelf, de reisorganisatie of de accommo-
datieverschaffer van belang kunnen zijn. Silverjet Vakanties 
houdt zich hierbij aan de AVG-wetgeving, welke per 25 mei 
2018 is ingegaan. Zie ook de paragraaf: Reisdocumenten.

PREFERENTIE OF ESSENTIE
Silverjet Vakanties zal zich uiteraard optimaal inspannen 
om aan eventuele preferenties (lees: voorkeuren), bij boe-
king 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 schriftelijk aangevraagd 
en door de leverancier schriftelijk bevestigd, waarmee 
uw verzoek gegarandeerd is. De kosten voor een essentie 
bedragen € 30,- per bevestigde aanvraag. Een aantal van 
onze accommodaties beschikt over voorzieningen voor rol-
stoelgebruikers en mindervaliden. Silverjet Vakanties wil 
v.w.b. de beschikbaarheid altijd zekerheid kunnen bieden 
en zal de aanvraag van deze speciale voorzieningen als een 
essentie behandelen. Zij zal de accommodatieverschaffer 
om een schriftelijke bevestiging vragen.

PROBLEMEN / KLACHTEN
Ondanks alle goede voorbereidingen kunnen er onverhoopt 
toch zaken misgaan. Mocht het voorkomen dat u tijdens de 
reis of uw verblijf een fout of tekortkoming ontdekt, dan 
dient u daarvan meteen melding te maken bij de verant-
woordelijke verstrekker van de dienst (bv. vervoerder of 
hotelier). Blijkt de fout of tekortkoming niet oplosbaar bij de 
verantwoordelijke verstrekker van de dienst, dient u hier-
van melding te maken bij onze lokale vertegenwoordiger 
of eventueel bij Silverjet Vakanties (tel. +31 55 357 5500). U 
geeft daarmee de gelegenheid de gemaakte fout te herstel-
len en verder ongemak of een klacht te voorkomen. Mocht 
de klacht niet oplosbaar zijn dan dient u uw bevindingen 
binnen twee maanden na afloop van uw vakantie via uw boe-
kingskantoor schriftelijk aan ons voor te leggen ter verdere 
zorgvuldige afhandeling. Indien u geen aantoonbare melding 
heeft gemaakt ter plaatse en daarmee geen gelegenheid 
heeft gegeven een fout of tekortkoming te herstellen, kun-
nen wij na afloop van uw vakantie geen klacht hierover in 
behandeling nemen. 

REISBESCHEIDEN
Na tijdige ontvangst van uw betaling (uiterlijk 
6 weken voor vertrek) ontvangt u ca. 15 dagen 
voor vertrek via uw boekingskantoor of thuis 
de reisbescheiden (E-tickets, vouchers e.d.) 
met algemene en specifieke informatie in een 

fraai reisetui. Het is zaak deze documenten zorgvuldig te 
controleren. Met de bevestiging voor uw reis, hotel(s), appar-
tement, villa, bungalow of andere geboekte arrangementen 
ontvangt u tevens de adres(sen) en telefoonnummer(s), 
zodat u ook voor thuisblijvers bereikbaar bent. U kunt uw 
bagage voorzien van de bagagelabels die u bij uw reisbe-
scheiden ontvangt. Bij boekingen kort voor vertrek, waarbij 
het meestal niet meer mogelijk is de reisbescheiden te ver-
sturen, versturen wij alle benodigde reisdocumenten per 
e-mail. 
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REISDOCUMENTEN
Bij boeking wordt u geïnformeerd over de benodigde reis-
documenten voor de door u gekozen bestemming, zoals 
paspoort, visum e.d. Uitgangspunt hierbij is het Nederlandse 
staatsburgerschap. In dit verband is ook van belang dat elk 
kind in het bezit dient te zijn van een eigen reisdocument. 
Bijschrijving in het paspoort van de ouders is niet meer 
geldig. Reizigers met een andere dan de Nederlandse nati-
onaliteit dienen bij hun reisbureau, ambassade of consulaat 
te informeren welke reisdocumenten naar de betreffende 
bestemming voor hen vereist zijn. Reist u met een minderjarig 
kind met een andere achternaam dan uzelf, dan dient u aan 
te kunnen tonen dat u toestemming heeft van de personen 
die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het 
buitenland te mogen reizen. Nadere informatie hieromtrent 
vindt u op de volgende website: https://www.rijksoverheid.
nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toe-
stemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland
U dient er zelf voor te zorgen dat u de juiste en complete 
reisdocumenten bij vertrek ook werkelijk in uw bezit heeft. 
Silverjet Vakanties draagt geen aansprakelijkheid voor het 
ontbreken van de vereiste reisdocumenten voor of gedu-
rende uw reis en verblijf op uw vakantiebestemming en de 
eventueel daaruit voortvloeiende consequenties. Wij maken 
u attent op het feit dat u altijd de namen dient te hanteren 
zoals deze in het paspoort vermeld staan! Eventuele schade 
of boetes als gevolg van het niet volgen van deze procedure 
kan niet verhaald worden op Silverjet Vakanties.

REISDUUR
De reisduur van onze arrangementen staat vermeld op de 
betreffende brochurepagina in de prijstabel. U kunt hier des-
gewenst van afwijken. Bij een aantal accommodaties geldt 
echter, vooral in het hoogseizoen, een minimum verblijfs-
duur. Bij het bepalen van de reisduur tellen zowel de eerste 
als de laatste dag mee als volledige dag, ondanks het feit dat 
u wellicht ‘s middags vertrekt of in de ochtend terugkeert.

Verlenging verblijf
Indien u ter plaatse de wens te kennen geeft uw verblijf te 
willen verlengen dan kunt u dit aanvragen bij onze lokale 
vertegenwoordiger of bij Silverjet Vakanties in Nederland. 
Verlenging is niet altijd mogelijk en hangt mede af van de 
beschikbaarheid van accommodatie en vliegtuigstoelen. 
Indien verlenging mogelijk is worden naast de kosten voor 
de extra overnachtingen en de wijzigingskosten voor de 
vliegtickets € 60,- per persoon aan bemiddelingskosten in 
rekening gebracht.

Eerder naar huis
Indien een deelnemer om welke reden dan ook het verblijf 
voortijdig moet afbreken dan wordt dit in eerste instantie 
beschouwd als een annulering van het resterende arran-
gement (100% kosten). Houdt u er rekening mee dat er 
vliegtoeslagen kunnen ontstaan bij de betreffende lucht-
vaartmaatschappij of dat zelfs soms een geheel nieuw 
ticket aangeschaft moet worden. Indien u de wijziging door 
Silverjet Vakanties laat verzorgen brengen wij u hiervoor  
€ 60,- per persoon in rekening. Gaat u om medische redenen 
eerder naar huis, neemt u dan eerst contact op met uw ver-
zekeringsmaatschappij. Zonder hun toestemming kan het 
recht op restitutie ter discussie komen! Onze lokale verte-
genwoordiger kan assisteren en adviseren met betrekking 
tot mogelijkheden en kosten.

REISSOMMEN & AANBETALINGEN
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aan-
betaling van tenminste 15% van de totale overeengekomen 
reissom, verhoogd met (indien van toepassing) de volledige 
ticketprijs, binnen 8 kalenderdagen te zijn voldaan. Het res-
tant van de reissom moet uiterlijk 42 dagen voor vertrek 
in het bezit zijn van Silverjet Vakanties. Boekingen welke 
gemaakt worden binnen 42 dagen voor vertrek dienen in 
zijn geheel per omgaande te worden voldaan. Eerst na ont-
vangst van het volledige bedrag geven wij de reisbescheiden 
af. Afwijkende condities, soms van toepassing in geval van 
specials of bij zeer exclusieve accommodaties met name in 
het hoogseizoen, worden aan u bekend gemaakt bij boeking. 
Meestal houdt dit een verhoogde aanbetaling in, soms tot 
wel 100%. In dergelijke gevallen dient u ook rekening te hou-
den met strengere annuleringscondities.

Aanpassing reissom
Silverjet Vakanties behoudt zich het recht voor tot 20 dagen 
voor vertrek de reissom te verhogen i.v.m. wijzigingen van 
vervoerskosten, brandstoftoeslagen, verschuldigde belas-
tingen, actuele wisselkoersen of eventuele consequenties 
i.v.m. geluidshindermaatregelen en/of milieubelastingen. 
Voor zover deze kosten bekend waren bij het vaststellen 
van de reissommen (juni 2018) zijn zij daarin opgenomen. 
Het is echter niet uitgesloten dat na het verschijnen van de 

brochure een heffing alsnog moet worden aangepast. Deze 
zal op de factuur duidelijk worden aangegeven. Verhogingen 
zullen niet worden doorberekend vanaf het moment dat de 
gehele reissom op de bankrekening van Silverjet Vakanties 
is bijgeschreven. In geval er niet rechtstreeks aan Silverjet 
Vakanties wordt betaald dient het reisbureau de gehele reis-
som aan Silverjet Vakanties te hebben voldaan.

Aanbetaling low cost airlines en vervroegd geprinte 
lijndiensttickets
Voor elke zgn. low cost vliegreservering brengen wij de vol-
ledige ticketprijs (naast de reguliere aanbetaling voor het 
hotel, meestal 15%) als aanbetaling in rekening om reden 
dat direct bij boeking de tickets (automatisch en elektro-
nisch) geprint worden en daarmee direct betaald zijn. Voor 
dergelijke boekingen hebben wij de betalingsvoorwaarden 
hierop moeten aanpassen. Deze aanbetaling dient binnen 8 
kalenderdagen na boeking in ons bezit te zijn en wordt met 
de restbetaling verrekend. Soms kan het ook voor lijndien-
sten noodzakelijk of voordelig zijn een reservering te maken 
waarbij de tickets direct geprint moeten worden. Hiervoor 
gelden dezelfde betalingsvoorwaarden.

RESERVERINGSKOSTEN
Wij brengen u voor iedere boeking eenmalig € 35,-  reserve-
ringskosten in rekening.

SERVICE TER PLAATSE
Op de meeste bestemmingen beschikt Silverjet Vakanties 
over een hostess service die in samenwerking met onze 
lokale vertegenwoordiger wordt uitgevoerd. De host(ess) 
(waar aanwezig) van ons lokale agentschap zal u na aan-
komst (meestal de volgende dag) bellen en in overleg een 
afspraak met u maken voor een ontmoeting bij uw hotelac-
commodatie voor het verschaffen van informatie. Daarnaast 
is onze lokale vertegenwoordiger voor noodgevallen 24 uur 
per dag bereikbaar. Tevens ontvangt u bij uw reisbescheiden 
informatie over ons 24-uurs noodnummer in Nederland.

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN (SGR)
Silverjet Vakanties (KvK 8075155) is aan-
gesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de 
SGR-garantieregeling vallen de in deze bro-
chure gepubliceerde reizen onder de garantie 

van SGR. 
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan ver-
zekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als 
zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeen-
gekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de 
overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van 
bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de 
terugreis. Of een reisbureau bij de SGR is aangesloten kunt u 
controleren via www.sgr.nl  middels de zoekopdracht ‘Deel-
nemer zoeken’.

TER PLAATSE TE BETALEN
Op diverse bestemmingen zijn de laatste jaren toeristen-
belastingen geïntroduceerd die louter ter plaatse bij uw 
accommodatieverschaffer kunnen worden voldaan. Voor 
zover bij ons bekend vermelden wij deze belastingen op de 
Reisinformatiepagina’s achterin deze brochure.

TRANSFERS TER PLAATSE
Bij aankomst op uw bestemming wordt u per privétransfer 
naar uw accommodatie gebracht. De transfer is in principe 
gebaseerd op vervoer van maximaal 2 of 3 personen en 
dito aantal koffers. Bent u met meer personen of vervoert 
u meer dan 3 koffers (incl. handbagagekoffers) dan zullen 
wij hiervoor een extra of een groter voertuig moeten inzet-
ten, waarvoor een afwijkende prijs geldt. U dient ons daarom 
bij boeking door te geven of u met meer dan een koffer per 
persoon gaat reizen. Doet u dit niet en ontstaan daardoor ter 
plaatse problemen, dan zullen de extra kosten aan u door-
berekend worden. Daarnaast is het ook van groot belang 
dat u, wanneer u extra’s meeneemt zoals een buggy, rolla-
tor of golftas, dit bij boeking aan ons doorgeeft. In sommige 
gevallen zal het ook hiervoor noodzakelijk zijn om aangepast 
vervoer te regelen. 

VAKANTIEVERWACHTINGEN
Een vakantie in het buitenland is altijd anders: andere 
mensen, andere gewoonten, maar met enig aanpassingsver-
mogen zult u zich snel thuis voelen waardoor uw vakantie 
extra aantrekkelijk wordt. Het kan zijn dat er bouwactiviteiten 
plaatsvinden op de bestemming. In voorkomende gevallen 
zullen wij u, voor zover ons dit bekend is, altijd bij boeking 
dan wel voor vertrek informeren. Over bouwwerkzaamhe-
den door derden buiten het hotel of resort worden wij helaas 
zelden geïnformeerd. Hiervoor kan Silverjet Vakanties niet 
aansprakelijk worden gesteld. Elk seizoen kent zijn positieve 
en negatieve aspecten, het is daarom van belang dat u zich 

daarover laat adviseren door uw reisadviseur. O.a. door 
weersomstandigheden en bezetting moet u in het voor- en 
naseizoen rekening houden met een beperkte openstelling 
van winkels en uitgaansmogelijkheden en een beperkter 
aanbod van openbaar vervoer en/of hotelfaciliteiten, zoals 
restaurants, boetieks en zwembaden (op sommige bestem-
mingen is uitsluitend in het hoogseizoen alles geopend). 
Daarentegen bieden juist de voor- en naseizoenen een vaak 
uiterst aantrekkelijke rust en sfeer. Ook bij culturele festivi-
teiten moet u er rekening mee houden dat niet altijd van alle 
faciliteiten gebruik kan worden gemaakt. Zo zijn er in islami-
tische landen bijvoorbeeld tijdens de Ramadan beperkingen 
in de openstelling van restaurants en het gebruik van alcohol 
en entertainment. In veel hotels in populaire bestemmingen 
is het in het hoogseizoen en tijdens vakantieperiodes erg 
druk. In die periodes worden allerlei sportieve en gezellige 
activiteiten georganiseerd waaronder livemuziek en som-
mige bars sluiten dan pas diep na middernacht. De normen 
voor geluidsoverlast zijn in vakantielanden toleranter dan 
in Nederland. Wanneer rust tijdens uw vakantie voor u een 
belangrijk item is, dan dient u hier nadrukkelijk op te let-
ten bij de keuze van uw accommodatie. Indien wij in de tekst 
melding maken van een levendige omgeving, een centrale 
ligging of in de nabijheid van barretjes en restaurants, dan 
is er vaak sprake van een gezellige drukte van uitgaansge-
legenheid en dit kan geluidsoverlast veroorzaken. Tevens 
kan het voorkomen dat medevakantiegangers er een andere 
opvatting van vakantieplezier en overlast op na houden dan 
u. Hierop hebben Silverjet Vakanties en de accommodatie-
verschaffer geen invloed en kunnen voor dit gedrag niet 
verantwoordelijk worden gesteld.

VERZEKERINGEN
Bij het afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering 
wordt altijd uitgegaan van het totaal aantal reisdagen. Wij 
raden u met nadruk aan een reisbagage-, een ziektekosten- 
en een annulerings-/onderbrekingsverzekering af te sluiten. 
Hiermee behoedt u zich tegen de financiële gevolgen van 
ongeval en ziekte voor of tijdens uw vakantie en annulering of 
voortijdige onderbreking van uw vakantie. Uw ANVR-reisad-
viseur zal u hierover alle informatie kunnen verstrekken. 
Stem tevens met uw reisadviseur af of de geboekte reissom 
ook daadwerkelijk door de betreffende verzekering gedekt 
wordt. Uiteraard kan ook Silverjet Vakanties u hiermee 
behulpzaam zijn. In het geval u over een doorlopende reis- 
en/of annuleringsverzekering beschikt, controleer dan of 
deze ook voor uw medepassagiers van toepassing is!

VLUCHTEN
Vliegschema’s
De gepubliceerde vliegschema’s achterin deze brochure zijn 
gebaseerd op de informatie voor zover bekend per juni 2018 
en om die reden onder voorbehoud. Bij lijndienstvluchten zijn 
de aangegeven tijden min of meer gegarandeerd. Slechts bij 
hoge uitzondering worden hierin wijzigingen aangebracht. 
Redenen zijn dan meestal onverwachte oorzaken die hun 
invloed hebben op een correcte uitvoering van een vlucht, 
zoals weersomstandigheden, technische problemen, stakin-
gen e.d. Deze oorzaken kunnen leiden tot een verandering 
van vertrektijd maar ook in het ergste geval in verandering 
van vertrekdatum en luchthaven.
TUIfly opereert als een chartermaatschappij en maakt om 
die reden vliegtijden niet vroegtijdig of onder sterk voor-
behoud bekend. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat in 
een later stadium twee bestemmingen met elkaar worden 
gecombineerd, waardoor u een vooraf niet bekende tus-
senlanding moet maken. Vanaf ongeveer vier weken voor 
vertrek kunt u min of meer zeker zijn van uw vliegschema. 

Luchthavens
Alle gepubliceerde arrangementen van Silverjet Vakanties 
zijn gebaseerd op vliegen in Economy Class met vertrek 
vanaf Amsterdam. U kunt er voor kiezen vanaf een andere 
luchthaven te vertrekken, zoals Brussel, Düsseldorf of Keu-
len. Wij informeren u graag over de vertrekmogelijkheden 
en de van toepassing zijnde (soms scherpere) prijzen vanaf 
deze alternatieve luchthavens.

Prijsverschil binnen een klasse
Alle luchtvaartmaatschappijen verdelen de beschikbare 
stoelcapaciteit binnen eenzelfde klasse in verschillende 
tariefniveaus zonder dat daar een afwijkende dienst of ser-
vice tegenover staat, maar waardoor wel vluchttoeslagen 
kunnen ontstaan. Silverjet Vakanties kan hier helaas geen 
invloed op uitoefenen. In zijn algemeenheid kan gesteld wor-
den dat vroeg boeken doorgaans de voordeligste prijs biedt 
met uitzondering van vertrekken in het hoogseizoen en rond 
feestdagen.
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Brandstofheffing
Wij maken u er nadrukkelijk op attent, dat wij geen enkele 
invloed kunnen uitoefenen op de soms onverklaarbare 
prijsverschillen in brandstofheffingen die de diverse lucht-
vaartmaatschappijen hanteren. Elke luchtvaartmaatschappij 
stelt deze zelf vast, waardoor per maatschappij soms aan-
zienlijke prijsverschillen ontstaan! Deze heffingen kunnen 
gedurende het seizoen fluctueren en kunnen resulteren in 
een naheffing. (Zie ook ‘Reissommen en aanbetalingen’)

Stoelreserveringen
Steeds meer luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, 
Emirates en TUIfly, bieden Economy Class passagiers de 
mogelijkheid vooraf, steeds vaker tegen betaling, een stoel 
te reserveren. Bij de meeste maatschappijen is dit mogelijk 
vanaf het moment van boeken tot 48 uur voor vertrek en kan 
gekozen worden tussen standaard stoelen, stoelen met extra 
beenruimte, bij de nooduitgang, aan het raam of voorin. Bij 
TUIfly kunnen deze stoelen geboekt worden vanaf 30 dagen 
tot 48 uur voor vertrek. Bij sommige luchtvaartmaatschap-
pijen, waaronder Emirates en Etihad, kunt u (bij de hogere 
tarieven) gratis stoelen reserveren, echter altijd pas  nadat 
de tickets geprint zijn. Niet iedereen mag overigens een stoel 
bij de nooduitgang boeken. Vanwege veiligheidsregels is dit 
verboden voor bepaalde groepen passagiers, zoals zwan-
gere vrouwen en kinderen. Wanneer u vliegt in Premium 
Economy -, Business of First Class is het in het algemeen 
mogelijk zonder bijbetaling vooraf uw stoel te reserveren.

Verzorging aan boord
Aan boord worden bij de meeste lijndienstmaatschappijen 
snacks, (eenvoudige) maaltijden, softdrinks en wijn  geser-
veerd. TUIfly biedt u op haar intercontinentale vluchten gratis 
één warme maaltijd met een soft drink en een snack aan. 
Wilt u iets anders eten of drinken dat dient hiervoor betaald 
te worden. Tevens kunnen bij (nagenoeg) alle maatschap-
pijen standaard dieetwensen kenbaar gemaakt worden, mits 
deze bij boeking (uiterlijk 96 uur voor vertrek) worden door-
gegeven. In het algemeen geldt naarmate de klasse luxer 
wordt, wordt het aanbod groter. Persoonlijk entertainment, 
koptelefoons en dekens zijn in alle klassen beschikbaar. Uit-
sluitend by TUIfly dient voor het gebruik hiervan betaald te 
worden.

E-ticketing & online inchecken
Alle luchtvaartmaatschappijen maken gebruik van E-tic-
keting, zogenaamde elektronische tickets. Bij de meeste 
luchtvaartmaatschappijen kunt u via Internet veelal vanaf 
24 uur voor vertrek (voor sommige airlines waaronder KLM 
vanaf 30 uur en Emirates zelfs vanaf 48 uur voor vertrek) 
inchecken. U kiest zelf uw stoel aan boord voor zover wij 
deze nog niet voor u gereserveerd hebben (bij TUIfly wordt 
u automatisch een stoel toegewezen als u deze niet al tegen 
betaling gereserveerd had) en u print uw instapkaart thuis al 
uit. Op Schiphol kunt u zelf uw bagage wegen, labelen en op 
de band zetten of u geeft uw bagage af bij één van de baga-
geafgiftepunten. Hebt u om wat voor reden uw instapkaart 
thuis niet uitgeprint dan kunt u deze alsnog op de luchthaven 
uitprinten. Uiteraard blijft inchecken bij een balie op de lucht-
haven mogelijk en kan ook hier uw instapkaart nog worden 
uitgeprint. 

Meldingstijd op de luchthaven en bij de gate
In het algemeen adviseren wij u, mede i.v.m. de tijdrovende 
veiligheidscontroles, zich voor intercontinentale vluchten 
min. 3,5 uur voor vertrek bij de betreffende incheckbalie of 
het bagage afgiftepunt te melden. Business en First Class 
passagiers raden wij aan zich uiterlijk 2,5 uur voor vertrek 
te melden. Aangezien steeds meer passagiers met uitslui-
tend handbagage reizen en de security controles daardoor 
steeds meer tijd in beslag nemen heeft KLM om vertragingen 
te voorkomen tevens een sluitingstijd bij de gate geïntrodu-
ceerd. Deze sluitingstijd is voor intercontinentale vluchten 
15 minuten voor vertrek. Pas op, te late komst (voor zowel 
de check in als ook bij de gate) kan uitsluiting van uw vlucht 
betekenen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor eigen 
rekening. Het missen van een vliegtuig geeft geen recht op 
restitutie. Het (indien mogelijk) omboeken naar een later 
vertrek brengt meestal extra kosten met zich mee die ook 
voor eigen rekening zijn.

Bagage
Bij nagenoeg alle maatschappijen, zowel low cost als lijn-
dienst, mag u in de Economy Class 8 tot 10 kg. handbagage 
per persoon, meestal gebonden aan bepaalde maximale 
afmetingen, vrij meenemen en 1 stuk ruimbagage van 20 
tot 23 kg. Voor reizigers die Business Class vliegen is naast 
handbagage doorgaans 32 kg. ruimbagage toegestaan (max. 
2 stuks met ook weer een maximale omvang). Bij Emirates, 
Etihad, Qatar Airways en steeds meer “Verre Oosten”-maat-
schappijen is de toegestane ruimbagage 30 kg. (Economy 

Class) resp. 40 kg. (Business Class).
Bij steeds meer luchtvaartmaatschappijen wordt de regel 
voor toegestane bagagevrijdom steeds strenger gehanteerd! 
Houdt u er rekening mee dat de vrijdom per persoon niet 
mag worden opgeteld voor twee personen en als één koffer 
met een dubbel gewicht worden aangeboden. De luchtvaart-
maatschappij kan u in dergelijke situaties een behoorlijk 
bedrag aan overbagage in rekening brengen. Hiervoor kan 
Silverjet Vakanties niet aansprakelijk worden gesteld. Afwij-
kende bagage, zoals een rolstoel, golftas en duikuitrusting, 
dient vooraf te worden aangemeld. Rolstoelen mogen in het 
algemeen gratis meegenomen worden, golftassen tellen bij 
veel luchtvaartmaatschappijen mee in het totale gewicht 
aan ruimbagage of hiervoor moet een aparte toeslag betaald 
worden. Ditzelfde geldt voor een duikuitrusting en andere 
bijzondere bagage. 
Baby’s die geen eigen stoel hebben betalen bij nagenoeg alle 
luchtvaartmaatschappijen 10% van de volwassenenprijs en 
hebben dan ook geen recht op volledige bagagevrijdom. In 
het algemeen mag voor hen 10 kg. ruimbagage meegeno-
men worden en een inklapbare buggy of Maxi-Cosi.

Let u bij het afgeven van uw bagage op de eindbestemming 
die op de label vermeld staat. Wanneer u moet overstappen 
onderweg is het van groot belang uw bagage (voor zover 
mogelijk) door te laten labelen naar uw eindbestemming! In 
de meeste gevallen zat dit geen probleem zijn, maar soms 
wordt uw bagage (al dan niet per ongeluk) gelabeld tot uw 
overstapbestemming. In dat geval moet u uw bagage op de 
luchthaven waar u overstapt opnieuw inchecken. Een verve-
lende en vooral ook tijdrovende  bijkomstigheid, maar wel 
van groot belang om op de eindbestemming niet zonder kof-
fer te staan! Wij raden u ten zeerste aan hier alert op te zijn 
bij het afgeven van uw bagage.

Bagageregels TUIfly
TUIfly hanteert als zogeheten “charter”-maatschappij een 
afwijkend bagagebeleid. Voor het meenemen van ruimba-
gage dient een toeslag, afhankelijk van het gewicht, betaald 
te worden, tenzij u vliegt in de Deluxe Class, dan is 40 kg. 
ruimbagage standaard inbegrepen in de prijs. Wel mag u 
altijd gratis één stuk handbagage van maximaal 10 kg. mee-
nemen (d.w.z. inclusief handtas, laptop, paraplu, camera 
enz.) met een maximale afmeting van 120 cm (55x40x25). 
Bij ruimtegebrek in de bagagebakken in de cabine wordt 
grote handbagage alsnog in het ruim geplaatst. Bij vliegen 
met TUIfly baseren wij iedere pakketreis op vluchten incl. 
1 stuk ruimbagage (van max. 20 kg.). Wilt u hiervan geen 
gebruik maken dan dient u dit bij boeking nadrukkelijk aan te 
geven. Houdt u er rekening mee dat wanneer u vooraf geen 
ruimbagage hebt aangemeld maar deze alsnog op de lucht-
haven aanbiedt hiervoor het dubbele tot driedubbele tarief 
in rekening wordt gebracht en dat de van toepassing zijnde 
regels uiterst streng worden gehanteerd. Speciale aanvra-
gen worden niet altijd gehonoreerd maar indien wel dan 
worden hiervoor meestal extra kosten in rekening gebracht. 
Baby’s die op schoot meereizen betalen een vast bedrag van 
€ 50,- (peildatum juni 2018) en hebben  recht op max. 10 kg. 
ruimbagage. Daarnaast mag voor hen een inklapbare buggy 
of Maxi-Cosi tot max. 10 kg. meegenomen worden. Baby’s 
hebben geen recht op handbagage. 
www.tui.nl/vliegtickets/services/bagage/

Luchtvaartmaatschappijen zien steeds strenger toe op hun 
bagageregels en voeren vaker aan de gate een extra con-
trole op handbagage uit. Blijkt daar dat deze de maximaal 
gestelde afmetingen of het gewicht overschrijdt dan wordt 
de handbagage alsnog ingenomen en in het ruim vervoerd. 
Tevens loopt u dan het risico een boete te moeten betalen 
die direct met pinpas of creditcard afgerekend moet worden. 

Beperkende voorwaarden vervoer handbagage
Elektronische controle van handbagage vindt op alle 
luchthavens plaats. Scherpe voorwerpen als zakmessen, 
nagelschaartjes maar ook aanstekers dient u nadrukkelijk in 
uw koffer te vervoeren, niet in uw handbagage. Deze zullen 
bij de controle ingenomen worden. Daarnaast gelden strenge 
regels voor wat meegenomen mag worden aan vloeibare 
stoffen. Vloeistoffen en toiletartikelen (bv. tandpasta, scheer-
schuim, gel, etc.) mogen alleen in kleine hoeveelheden 
(max. 100 ml per stuk) en op de juiste manier, verpakt in 
een hersluitbare transparante plastic zak van max. 1 liter, 
in de handbagage worden meegenomen. Houdt u er reke-
ning mee dat bij vervoer van apparaten met batterijen, zoals 
Smart Bags, steeds strengere regels worden gehanteerd en 
dat deze per luchtvaartmaatschappij kunnen verschillen. Op 
de website van iedere maatschappij wordt aangegeven aan 
welke specifieke voorwaarden u zich dient te houden. Reist 
u buiten Europa en moet u tijdens uw reis overstappen bin-
nen de EU, dan raden wij u af om taxfree vloeistoffen (bv. 
parfum, drank) te kopen. Deze mogen meestal op de aan-

sluitende vlucht, waar wederom controle plaatsvindt, niet 
worden meegenomen. Paspoort, reisbescheiden, medicijnen 
en waardevolle zaken neemt u natuurlijk wel mee in uw 
handbagage.

Denied Boarding Compensation
In geval van overboeking, kort voor vertrek geannuleerde 
vluchten en langdurige vertragingen, niet veroorzaakt door 
een calamiteit, worden in Europa geregistreerde lucht-
vaartmaatschappijen gedwongen de passagier schade te 
vergoeden. Silverjet Vakanties kan hier niet op worden aan-
gesproken, maar kan wel bemiddelen in geval u een klacht 
wilt indienen. 

Ongemakken en/of schade als gevolg van vertraging
Silverjet Vakanties hanteert de ANVR-reizigersvoorwaar-
den, doch is niet aansprakelijk voor mogelijke schade van 
gemiste vakantiedagen of  -uren, zoekgeraakte bagage en/of 
(te) late aankomst op de bestemming of bij terugkomst. Een 
goede reisverzekering zal in veel gevallen uitkomst bieden.

VRIJBLIJVEND AANBOD
In de ANVR-reisvoorwaarden is sprake van een vrijblijvend 
aanbod dat door de reisorganisator in bijzondere omstandig-
heden kan worden herroepen. Dit geldt bijvoorbeeld als de 
reis is volgeboekt of als het reisaanbod om andere redenen 
niet meer beschikbaar is, dan wel indien er sprake is van een 
fout in de berekening van de reissom of van andere fouten.

WIJZIGINGSKOSTEN
Voor vertrek:
•  € 30,- voor elke wijziging of aanvulling (zoals wijziging 

van verzorging, type kamer, naam, preferentie/essentie of 
vervoer) vanaf de dag na de boekingsbevestiging. Geheel 
afhankelijk van wat de aanpassing/wijziging is wordt deze 
binnen 28 dagen voor vertrek niet beschouwd als een 
wijziging maar als een annulering. Zie artikel 10 van de 
ANVR-voorwaarden.

•  Alle low cost airlines volgens de door hen gehanteerde 
voorwaarden, in de meeste gevallen 100%.

•  Alle lijndiensten volgens de door hen gehanteerde voor-
waarden plus extra kosten die de luchtvaartmaatschappij 
in rekening brengt vanwege bijvoorbeeld een duurdere 
boekingsklasse.

Na vertrek:
•  Tijdens uw verblijf verlengen of eerder terugkeren € 60,- 

p.p. excl. de aanvullende en van toepassing zijnde kosten, 
die hotels en/of luchtvaartmaatschappijen in rekening 
brengen.

Silverjet Vakanties is een handelsnaam van:
Traveljet Vakanties BV, Kvk nr 8075155
Dit programma wordt u aangeboden door:
SILVERJET VAKANTIES, Nederland
Vlijtseweg 230, 7317 AN APELDOORN
Tel.: 055-357 5500 / Fax: 055-357 55 09
E-mail: info@silverjet.nl / www.silverjet.nl

Silverjet Vakanties is lid van IATA
(International Air Transport Association).
IATA deelnemersnummer 57 2 1252 5
ANVR deelnemersnummer 4213
SGR deelnemersnummer 2686

COPYRIGHT Silverjet Vakanties
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag wor-
den verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand zonder schriftelijke toestemming van 
Silverjet Vakanties. Voor alle aanbiedingen, de gewenste 
reisduur en de juiste prijs vraag uw reisadviseur of kijk op 
www.silverjet.nl.
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Samen brengen we 
u dichterbĳ  

uw droomvakantie.

Geniet met 
KLM en 
Silverjet

Vakanties 
van de 

prachtigste 
stranden



Vraag naar onze overige brochures

Dit is een uitgave van Silverjet Vakanties: 
Email info@silverjet.nl - Internet www.silverjet.nl - KvK 8075155

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur - Zaterdag 09.30-16.30 uur
Silverjet Vakanties is aangesloten bij de ANVR (Algemene Vereniging van Reisondernemingen), de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden), 

de IATA (International Air Transport Association) en bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.


