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Beste reiziger,

Reizen, dat is genieten. En genieten, dat is even het alledaagse achter
je laten. Wij gaan voortaan speciaal voor jou nóg een stapje verder en
laten je proeven van een welverdiende vakantie in alle luxe en comfort.
TUI Luxe neemt je mee naar de mooiste landen in Europa of naar
exclusieve plekjes dicht bij huis. Proef een glaasje heerlijke Toscaanse
wijn terwijl je uitkijkt over wondermooie wijngaarden. Wandel
in de natuurpracht van Normandië dat even rijk is aan cultuur
en geschiedenis als aan puur vakantiegenot. Flaneer langs de
palmbomen op de wandelboulevards van mondaine badplaatsjes aan
de Côte d’Azur. Baad in luxe, wellness en gastronomie omringd door
de imposante bergwereld van de Oostenrijkse of Zwitserse Alpen, waar
de service en de kwaliteit even hoge toppen scheren als de bergen
zelf. Voel je de koning(in) te rijk in sprookjeskastelen omringd door
lavendel en zonnebloemen in la douce France, in de groene valleien
van het luxueuze Luxemburg of nabij het majestueuze Maggioremeer
in la bella Italia.
Om je de reis van je dromen te bezorgen, creëerden we een aantal labels
die je helpen bij het maken van de juiste keuze. Een balletje slaan op
het golfterrein, de kookkunsten proeven van topchefs, genieten van
wellness, gezellig met z’n tweetjes of met vrienden in een adults only
hotel of met het gezin in familievriendelijke pareltjes… Laat je leiden
door onze labels even verderop in deze brochure.
Wat je ook kiest, één ding is zeker: vakanties roepen de beste
herinneringen bij ons op. Het zijn de momenten waar je zelf kiest wat
je echt wilt doen en tijd neemt voor jezelf.
Kom langs in ons kantoor en vertel ons wat je zoekt. Nog geen idee
wat je wilt? Wij inspireren je graag met een brede waaier aan TUI
Luxe reizen en weekendjes weg. Dankzij onze jarenlange ervaring,
professionele kennis en expertise vertrek jij binnenkort op de TUI Luxe
vakantie van jouw dromen.

Jouw reisagent
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Exclusive

Uniek logeren

Op zoek naar net dat tikkeltje meer? Kijk dan uit naar de hotels
met het label ‘Exclusive’. Deze unieke hotels zijn tot in de puntjes
verzorgd, liggen in een droomdecor en staan voor pure luxe, kwaliteit
en verwennerij. Voor een vakantie in stijl. Voor een excellente service,
tot in de kleinste details. Je wordt er op-en-top in de watten
gelegd, want ‘Exclusive’, dat is genieten op het hoogste niveau.

We hebben enkele bijzondere pareltjes voor je uitgezocht. Zie je het
label ‘Uniek logeren’, dan weet je dat je iets speciaals te wachten
staat. Iets anders dan anders, one of a kind. Een verblijf op een boot
bijvoorbeeld, of in een klooster of kasteel. Een hotel in art-nouveaustijl
of pal in een middeleeuws centrum. In elk geval, om nooit te vergeten.

Kastelen & paleizen

Adults Only

Koning of koningin, ridder of prinses: slapen in een kasteel of paleis,
dat willen we stiekem toch allemaal wel? Je stapt meteen een
andere wereld binnen wanneer je je laat onderdompelen in de historische
charme en authenticiteit van deze hotels. Omgeven door de weidse
natuur of net middenin de stad, binnen de kasteelmuren voel je je
steeds de koning te rijk.

Quality time in onze Adults Only-hotels, dat is zorgeloos genieten
zonder kinderen. Gezellig tafelen en bijpraten in alle rust, heerlijk
onthaasten in de wellness afwisselen met activiteiten in het hotel,
op het strand of in de bergen… Of je nu als koppel of met vrienden
op vakantie bent, elkaars gezelschap is waar het om draait. Bij de
hotelbeschrijving vind je telkens de minimumleeftijd voor hotelgasten.

8
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Gastronomie

Golf

Van aperitief tot dessert, de hotels met het label ‘Gastronomie’
staan garant voor culinaire genot. Enkel de beste ingrediënten worden
gebruikt. Of je nu houdt van regionale specialiteiten, geuren, kleuren
en smaken van over heel de wereld of een heerlijke mix van beide,
de chefs in deze hotels verwennen je smaakpapillen met pure
gastronomie

Sla je graag een balletje? De hotels met het label ‘Golf’ zijn onze
aanraders voor golfers. Ze liggen op het golfterrein, of in de buurt
van één of meerdere golfbanen. Zet je clubs dus maar klaar, oefen
alvast je swing en probeer je score te verbeteren. En natuurlijk mag
je ook van de andere faciliteiten van deze hotels hoge kwaliteit
verwachten!

Wellness

Familievriendelijk

Laat je heerlijk in de watten leggen: deze hotels zijn uitgerust met
uitstekende wellnessvoorzieningen die lichaam en geest hernieuwen.
Relaxen in het bubbelbad, ontstressen in de sauna, een ontspannende
massage of schoonheidsbehandeling… Je gaat helemaal herbrond
weer naar huis. Dit zijn verwenadresjes om u tegen te zeggen!

Spelletjes, fietsen, een kinderbad of ruime familiekamers… Deze
hotels verwelkomen families met open armen! In veel gevallen bieden
de restaurants een kindermenu aan en sommige hotels openen
zelfs een miniclub in de zomermaanden. Of je hebt een kinderbedje
en kinderstoel ter beschikking, handig! En de kinderkortingen, die
zijn al helemaal mooi meegenomen.

9
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Extra quality check door:
Jouw reisagent
Wij staan voor je klaar, zowel bij het kiezen van je vakantie als tijdens en na je vakantie. Dat doen we met onze expertise die we opgebouwd
hebben door jarenlang zelf heel wat bestemmingen en hotels bezocht te hebben.

De TUI inkoper
Onze TUI inkopers gaan meermaals per jaar langs bij de hotels waaruit je in deze brochure kunt kiezen. Zij onderhandelen voor jou de beste
voorwaarden én doen meteen ook een quality check van het hotel.
Zo ben jij zeker van tophotels aan topvoorwaarden.

Jou, onze klant
Als klant ben je bij TUI niet alleen koning, maar ook een waardevolle bron van informatie. Na je vakantie polsen we graag naar jouw reiservaring. Wat vond je van het hotel? Wat was goed? Maar ook: wat kunnen we in toekomst nog beter doen? Met jouw feedback gaan we
aan de slag om bij TUI, maar ook bij de hotelier ervoor te zorgen
dat je volgende TUI Luxe vakantie zowaar nog beter wordt.

10
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WAAROM KIEZEN VOOR TUI

TUI GARANTIES
LAAGSTEPRIJSGARANTIE

OMRUILGARANTIE

ALS JE JE VAKANTIE ERGENS
ANDERS GOEDKOPER VINDT,
BETAALT TUI JE HET VERSCHIL
TERUG. STERKER NOG, JE KRIJGT
ER EEN EXTRA KORTING BOVENOP!

BOEK MET EEN GERUST HART JE
VAKANTIE. KOM JE OP JE EERSTE
KEUZE TERUG, DAN KAN JE BIJ TUI
JE VAKANTIE KOSTELOOS WIJZIGEN.

WE-LOSSEN-HET-OPGARANTIE
BIJ VRAGEN OF PROBLEMEN OP
JE BESTEMMING KAN JE ALTIJD
TERECHT BIJ ONZE 24/7 SERVICE.

NIET-GOED-GELDTERUG-GARANTIE
ALS JE HOTEL NIET VOLDOET AAN
ONZE BESCHRIJVING, STELLEN WE
BINNEN 48 UUR EEN OPLOSSING
VOOR OF VERGOEDEN WE DE
VOLLEDIGE REIS.

INFO EN VOORWAARDEN BIJ JE REISAGENT

NOG REDENEN OM TE REIZEN MET TUI?
VROEGBOEKKORTINGEN, GRATIS NACHTEN
& KINDEREN GRATIS

ALTIJD TOEGANG TOT
JE VAKANTIE, MET DE
HULPLIJNEN VAN TUI

WELK TYPE REIS JE
OOK ZOEKT,
TUI HEEFT HET!

TUI VERZEKERINGEN:
ZONDER ZORGEN
JE VAKANTIE BOEKEN

11
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België & Luxemburg
Al eens gedacht aan een vakantie in eigen land? België is dan wel klein, maar zo veelzijdig! Natuurlijk is er het strand, heerlijk om languit
te zonnen, maar ook de rest van Vlaanderen is het ontdekken waard. Bruisend Brugge zorgt voor een portie cultuur en shopping,
terwijl het Limburgse landschap uitnodigt tot leuke fiets- of -wandeltochten. Kom helemaal tot rust in de Hoge Venen tussen het
groen of laat je een weekend lang verwennen in Luxemburg met gastronomische hoogstandjes en een overweldigende natuur. Ga op
ontdekking in België en Luxemburg en laat je verrassen!

BRUGGE

ANTWERPEN
GENT

VLAANDEREN
HASSELT

De Kust en Vlaanderen

BRUSSEL
LUIK
BERGEN

NAMEN

WALLONIË
Ardennen & Hoge Venen

GROOTHERTOGDOM
LUXEMBURG

AARLEN

Luxemburg
12
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De Kust en Vlaanderen

Ardennen & Hoge Venen

Groothertogdom Luxemburg

De Belgische Kust biedt ontspanning, cultuur, natuur
en shopping in een omgeving van strand, zee en moderne
architectuur. Ook voor wie meer wil dan strand en zee valt
er genoeg te beleven. Neem een duik in de geschiedenis
van het Fort Napoleon in Oostende en bezoek de unieke
musea en historische gebouwen van Brugge. Hartverwarmend Limburg nodigt je uit om te relaxen en te
shoppen. Maasmechelen is voor shopping kings en queens
de plaats bij uitstek. Welke kant van Vlaanderen je ook
verkiest, je vindt er vast de heerlijkste wandel- en
fietsroutes.

De Ardennen zijn een paradijs voor genieters en
actievelingen! Je kan er fietsen door bossen, langs
riviertjes en graslanden, kajakken op de Lesse of schatten
van de natuur bewonderen in de Grotten van Han.
Uitblazen doe je met een beroemd trappistenbiertje
van Chimay, Rochefort of Orval. De ruige schoonheid
van het natuurreservaat de Hoge Venen beleef je al
wandelend vanaf de Baraque Michel of het Signal de
Botrange, het hoogste punt van België. Absolute rust
ervaar je tijdens een kanotocht op het stuwmeer van
Bütgenbach. Culinaire hoogstandjes ontdek je tenslotte
op de smulroute tussen Malmédy en Elsenborn.

Het Groothertogdom Luxemburg is klein maar voelt
groots aan. Imposante kastelen en romantische stadjes
als Vianden en Clervaux getuigen van de macht van de
vroegere Luxemburgse seigneurs. De bosrijke natuur
van de Luxemburgse Ardennen staat garant voor
prachtige wandelingen. In de levendige, multiculturele
hoofdstad Luxemburg kan je fijn kan shoppen en lekker
eten. Huur een mountainbike in Echternach, de
bekendste stad van het Mullertal, ook ‘Klein Zwitserland’
genoemd, en verken het gevarieerde landschap met
rotsformaties, watervallen en verweerde burchten.
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België | Kust | Oostende

WELLNESS

C-HOTELS ANDROMEDA ★★★★
C-Hotels Andromeda staat voor 100% ontspanning. Zalig
uitslapen, al dan niet met zeezicht. Onderduiken in het
grote zwembad. Een heerlijk ontbijt met ongestoord zicht
op zee. Een aperitief in de C-Bar of de unieke ‘living room
lobby’ met zicht op de zonsondergang. En bovenal, een
absoluut onweerstaanbare ligging. Dit is genieten met een
vleugje luxe, in het hart van de badstad.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi en internethoek
• Sport en ontspanning: vernieuwde wellness met overdekt
zwembad (12 x 8 m, kinderen enkel toegelaten onder begeleiding
van een volwassene), bubbelbad, Finse sauna, biosauna,
dampbad. Fitness
• Kustpas: talloze kortingen op attracties en musea aan de
Belgische Kust (te downloaden voor vertrek, www.kustpas.be)

14

LIGGING
schitterend gelegen op de zeedijk van Oostende, met zicht op
de zee, het strand en de wandelpromenade. Naast het
beroemde Casino-Kursaal, in het commerciële hart van de
stad met zijn winkels en restaurants. Tramhalte op ca. 150 m,
treinstation op ca. 1 km.

FACILITEITEN
Lobby (living room-stijl), ontbijtruimte met zeezicht, bar met terras.
Hippe (externe) burgerbar. Lift. Massages, schoonheidssalon.

KAMERTYPES
111 kamers.
kamer 2-3 personen koerzicht, ca. 25m2 • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• parket (type 20)
kamer 3-4 personen, comfort koerzicht, ca. 35m2 • bad of
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • theeen koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• parket • 3de en 4de bed meestal stapelbed (type 21)
juniorsuite 2-3 personen, ca. 45m2 • balkon met tuinmeubelen,
frontaal zeezicht • bad en douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 27)
1 persoonskamer, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 11)
juniorsuite 1 persoon, ca. 45m2 • balkon met tuinmeubelen,
frontaal zeezicht • bad en douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 10)

kamervoorbeeld

Code 78027: prijzen en promoties: p. 176
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België | West-Vlaanderen | Brugge

Brugge

RADISSON BLU BRUGGE ★★★★
Dit recente tophotel laat je proeven van luxe, cultuur en culinair
genot. Op een paar minuutjes te voet van de middeleeuwse
torens pakt Radisson Blu Brugge uit met grote, lichte en
luchtige kamers. Het ontbijtbuffet is op zich al de reis waard.
‘s Avonds koken de chefs voor jou een hoogwaardig diner.
Blikvanger in Brugge!
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: fitness
• Kustpas: talloze kortingen op attracties en musea aan de
Belgische Kust (te downloaden voor vertrek, www.kustpas.be)

LIGGING
Net buiten de Vesten, de groene gordel rond het middeleeuwse
centrum van Brugge. Je bent er op ca. 400 m van ‘t Zand met
zijn terrasjes en de belangrijkste winkelstraten. Wandel naar het
Begijnhof (500 m) of naar de Grote Markt (1 km). Het hotel is
vlot bereikbaar door zijn ligging naast het station en de grote
stadsparking.

FACILITEITEN
restaurant/bistro, loungebar, terras, fietsenstalling, lift

KAMERTYPES
109 kamers.
kamer 2 personen, ca. 23m2 • douche, haardroger, toilet
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe, strijkijzer en -plank • parket • extra
kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-4 personen (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen t.e.m.
12 jaar), ca. 30m2 • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe, strijkijzer en -plank • parket (type 21)
1 persoonskamer, ca. 23m2 • douche, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe, strijkijzer en -plank • parket • extra kinderbed mogelijk (type 11)

kamervoorbeeld

Code 78056: promoties en prijzen: p. 176
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België | West-Vlaanderen | Brugge

UNIEK LOGEREN | WELLNESS

GRAND HOTEL CASSELBERGH ★★★★
In het Grand Hotel Casselbergh ben je zeker van een bijzonder
verblijf. Het hotel is perfect gelegen in de oude stadskern,
op zeer korte loopafstand van de Grote Markt en het
indrukwekkende Belfort. Grand Hotel Casselbergh biedt elegante
kamers, die hedendaagse charme combineren met authentieke
charme van het 18de-eeuwse Brugge. De trendy hotelbar kent
een uitgebreid assortiment van Belgische bieren, whisky’s en
wijnen. Santé! Ontspannen doe je in de fantastische wellness
in de historische kelders met sauna, Turks stoombad en een
fitness- en ontspanningsruimte. Kortom: alle ingrediënten
voor een fantastisch verblijf!

LIGGING
Grand Hotel Casselbergh ligt in hartje centrum Brugge. Je loopt
vanuit het hotel zo naar alle bekende bezienswaardigheden.

FACILITEITEN
Ontbijtrestaurant, bar, lounges en restaurant

KAMERTYPES

118 kamers.
kamer 2 personen, ca. 26m2 • slaapkamer • bad en douche,
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 2 jaar), ca. 26m2,
rivierzicht • slaapkamer • bad en douche, haardroger, toilet
INBEGREPEN
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• tv • gratis minisafe (type 21)
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: schitterende wellness in de 13de- tot kamer 2-3 personen, executive (max. 2 volw.+1 kind t.e.m.
2 jaar), ca. 32m2 • slaapkamer • bad en douche, haardroger,
17de-eeuwse kelders met fitness, sauna en dampbad
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen, luxe (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 2 jaar),
ca. 40m2 • slaapkamer • bad en douche, haardroger, toilet
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 23)
juniorsuite 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 2 jaar),
ca. 65m2 • slaapkamer • bad en douche, haardroger, toilet
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 24)
kamer 3 personen, ca. 32m2 • slaapkamer • bad en douche,
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 25)
kamer 4 personen, ca. 60m2 • slaapkamer • bad en douche,
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 26)
1 persoonskamer, ca. 26m2 • slaapkamer • bad en douche,
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
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België | West-Vlaanderen | Brugge

GASTRONOMIE

HOTEL RELAIS & CHATEAUX HOTEL HERITAGE ★★★★★
BRUGGE

Hotel Heritage behoort tot de gerenommeerde keten Relais
& Châteaux en is een prachtig historisch hotel met een unieke
ligging in het hart van Brugge. De vroegste schriftelijke
vermelding van het huis dateert van 1390. Geniet van een
dagje Brugge ontdekken en grijp de kans aan om ‘s avonds
te dineren in het toprestaurant ‘Le Mystique’ dat een originele
keuken in een grandioos klassiek decor serveert. In 2019 werd
Hotel Heritage op de World Luxury Hotel Awards uitgeroepen
tot het meest romantische luxehotel van de wereld en kreeg
in 2020 een vijfde ster.

FACILITEITEN
Lounge, bar met open haard, restaurant, bibliotheek, lift.

KAMERTYPES
22 kamers.
kamer 2 personen Comfort • bad, haardroger, badjas, toilet
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 21)
1 persoonskamer • bad, haardroger, badjas, toilet • thee- en
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 11)

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet met glas champagne
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: fitness, sauna en dampbad
• Kustpas: talloze kortingen op attracties en musea aan de
Belgische Kust (te downloaden voor vertrek, www.kustpas.be)

Code 78062: prijzen en promoties: p. 177
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België | West-Vlaanderen | Brugge

EXCLUSIVE | KASTELEN & PALEIZEN | UNIEK LOGEREN

HOTEL DUKES’ PALACE ★★★★★ SUP
De perfecte combinatie van historische schoonheid en
moderne luxe. Dit paleis uit de vijftiende eeuw is als enige
hotel in Vlaanderen bekroond met vijf sterren superior: een
gegarandeerde topervaring. Marmeren badkamers, unieke
fresco’s, katoenen lakens van topkwaliteit: welke kamer je
ook kiest, luxe en comfort zijn verzekerd. Na de ontdekking
van de vele highlights van de stad, ontspan je in de wellness,
en geniet je van een heerlijk glaasje wijn in één van de
salons of op het mooie terras van hotel Dukes’ Palace.
INBEGREPEN
• Maaltijden: Amerikaans ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: sauna, dampbad, infraroodcabine en
fitness
• Kustpas: talloze kortingen op attracties en musea aan de
Belgische Kust (te downloaden voor vertrek, www.kustpas.be)

18

LIGGING

In een prachtig historisch paleis: zodra je het voorhof betreedt voel
je je in een andere wereld. De grote tuin achteraan draagt bij aan
het gevoel van rust en ruimte. Hier ben je in het middeleeuwse
hart van Brugge: de winkels liggen om de hoek, de musea en
de Grote Markt met het Belfort op ca. 250 m.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Restaurant, ontbijtzaal, lobbybar en mooi tuinterras. Afgesloten
fietsenstalling. Lift. Massage

KAMERTYPES
110 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 33m2 • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe, broekpers (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 33m2, tuinzicht • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe, broekpers (type 21)
kamer 2 personen, superior, ca. 33m2, stadszicht • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe, broekpers (type 25)
kamer 2 personen, luxe, ca. 37m2 • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe, broekpers (type 22)
juniorsuite 2-3 personen, ca. 45m2 • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe, broekpers (type 23)

Code 78053: prijzen en promoties: p. 177
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België | Limburg | Maasmechelen

UNIEK LOGEREN

TERHILLS HOTEL ★★★★
MAASMECHELEN • 108 KM

Een unieke cocktail van luxe, mode en natuur op het hoogste
niveau: Terhills Hotel. Het decor is indrukwekkend, de kasteelvilla
werd tot in de puntjes gerenoveerd. De kamers zijn prachtig
ingericht en de stijlvolle Franse tuin is perfect onderhouden.
Waterliefhebbers amuseren zich in het Terhills Cable Park:
waterskiën, hindernissenparcours op het water...
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet (op zaterdag en
zondag tot 11u)
• Gratis wifi
• Extra: vip-dagpas Maasmechelen Village met 10% korting in
9 boetieks naar keuze (buiten de sper- en soldenperiode). Bij
een verblijf van min. 2 nachten: 1 toegangsticket per persoon
voor het Nationaal Park Hoge Kempen, toegangspoort
Connecterra (afhankelijk van de openingsuren)
• LimburgPAS met talloze kortingen op attracties in Limburg
(te downloaden voor vertrek, www.dagtoerismelimburg.be/nl/
limburgpas)
• Privéparking

Code 78164: prijzen en promoties: p. 177
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LIGGING
In de kasteelvilla van de mijndirectie te Maasmechelen. Ga
outletshoppen in de CHIC Village (50 m) of wandelen langs de
meren en bossen van het Nationaal Park Hoge Kempen, het
bezoekerscentrum Connecterra ligt op ca. 300 m. Bezoek
Oud-Rekem, Vlaanderens mooiste dorp, op ca. 9 km. Fiets
langs de Maas richting Maastricht (20 km) of Maaseik (20 km).
Trendy winkelen en tafelen kan dan weer in Sittard (25 km) of
Hasselt (35 km).

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, loungebar, gastronomisch restaurant (vooraf te
reserveren), binnenterras, Franse tuin. Lift. Massage. Terhills
Cable Park: waterskipark waar je kan leren waterskiën en
wakeboarden en van eind juni tot en met september is er een
opblaasbaar aquapark van 1.500 m2 met hindernissen tot 4 m
hoog en een zandstrand met beachbar en restaurant

KAMERTYPES
58 kamers.
kamer 2 personen, comfort, ca. 25m2 • douche, haardroger,
toilet • airco • gratis wifi • tv • Nespresso®-machine • gratis
minisafe (type 24)
kamer 2 personen, comfort, ca. 25m2, tuinzicht • douche,
haardroger, toilet • airco • gratis wifi • tv • Nespresso®machine • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 27m2 • douche, haardroger,
toilet • airco • gratis wifi • tv • Nespresso®-machine • gratis
minisafe (type 25)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 27m2, tuinzicht • douche,
haardroger, toilet • airco • gratis wifi • tv • Nespresso®-machine
• gratis minisafe (type 26)
suite 2-4 personen, ca. 40m2 • bad en douche, haardroger,
toilet • airco • gratis wifi • tv • Nespresso®-machine • gratis
minisafe (type 27)
1 persoonskamer, ca. 25m2 • douche, haardroger, toilet • airco
• gratis wifi • tv • Nespresso®-machine • gratis minisafe
(type 11)
19
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België | Ardennen | Han-sur-Lesse

GASTRONOMIE

HOTEL MERCURE HAN-SUR-LESSE ★★★★
Dit gloednieuwe Mercure hotel opende eind oktober 2020
zijn deuren en pakt uit met het bistronomische restaurant
Merlesse. De menukaart is ontworpen door niemand minder
dan sterrenchef Benoit Dewitte. Daarnaast heeft het hotel
ultramoderne kamers, een mooi binnenzwembad en een
professionele service. Kortom, meer dan de moeite waard
voor een topverblijf in de Belgische Ardennen.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: check-out tot 15u op zondag
(niet mogelijk in juli en augustus)
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (12 x 5 m)
met ligstoelen en handdoeken
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LIGGING
Zeer mooie ligging aan de kerk en het pleintje van Han-sur-Lesse.
De ingang van de bekende Grotten van Han ligt aan de overkant
van de straat. Han-sur-Lesse is een ideaal vertrekpunt voor de
verkenning van de schitterende natuur in de omgeving.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Restaurant met menukaart ontworpen door een Michelin-chefkok.
Trendy bar. Zwembad. Lift. Roomservice. Oplaadpunt voor
elektrische auto’s.

KAMERTYPES
117 kamers.
kamer 2 personen, ca. 22m2 • douche, haardroger, toilet
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 20)
familiesuite 2-4 personen, ca. 34m2 • douche, haardroger,
toilet • airco • kitchenette • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 22m2 • douche, haardroger, toilet
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 10)

Code 78133: promoties en prijzen: p. 178
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België | Ardennen | Bütgenbach

GASTRONOMIE | WELLNESS

HOTEL BÜTGENBACHER HOF ★★★★
Exclusief en familiaal geleid hotel waar je zorgeloos kan
genieten van rust, luxueuze ontspanning en pure verwennerij
op culinair vlak. Ideaal gelegen om de wandelwegen rond het
meer en in de omliggende bossen te verkennen. Bütgenbacher
Hof is volgens ons één van de meest toonaangevende
hotels in Wallonië.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en voortreffelijk 4 gangendiner.
Kindermenu t.e.m. 8 jaar. Het restaurant is gesloten op
maandag en dinsdag; het diner wordt dan aangeboden in
een restaurant op wandelafstand
• Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 6 m en
6 x 6 m) met ligstoelen. Textielvrije wellnesszone met sauna,
infraroodcabine, bubbelbad, dampbad. Fitness. Per persoon:
twee badhanddoeken, een badjas en slippers
• Privéparking

Code 78140: prijzen en promoties: p. 178
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LIGGING
Aan het zeer sfeervolle marktplein van Bütgenbach met een
kinderspeeltuin. Met de auto rij je in nauwelijks enkele minuten
tijd door prachtige landschappen, diepe wouden en kleine
dorpjes.

FACILITEITEN
Hoogstaand restaurant met creatieve gerechten en een
gerenommeerde wijnkelder, bar en veranda. Lift (in het hoofdgebouw). Het bijgebouw ligt op ca. 100 m. Beautysalon en
solarium

KAMERTYPES
34 kamers.
kamer 2-4 personen, bijgebouw • bad of douche, haardroger,
toilet • tv (type 20)
kamer 2-4 personen, hoofdgebouw • bad of douche, haardroger,
toilet • minibar • tv (type 25)
suite 2-5 personen, ca. 45m2, hoofdgebouw • woonkamer
• bad of douche, haardroger, toilet • minibar • tv (type 24)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar),
hoofdgebouw • bad of douche, haardroger, toilet • minibar
• tv (type 10)

kamervoorbeeld
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Luxemburg | Luxemburgse Ardennen | Clervaux

KASTELEN & PALEIZEN | WELLNESS

CHATEAU D’URSPELT ★★★★ SUP
MAASMECHELEN • 108 KM

Luxe is hier de maatstaf, rust de toegevoegde waarde. Dit
sprookjesachtig, volledig gerestaureerd kasteel midden in de
bosrijke vallei van de Our werd uitgebreid met een compleet
nieuwe vleugel met superiorkamers en suites die het comfort
naar een nog hoger niveau tilden. Recentelijk werden ook de
standaard kamers gerenoveerd. Zalig relaxen doe je in de
buitenwellness, een weldaad voor het hele lichaam. De keuken
is zeer verfijnd onder de leiding van de creatieve chef Yves
Vandorpe die elk gerecht op een gastronomisch niveau brengt.
Een (her)ontdekking meer dan waard!
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet, ‘s avonds
aperitiefhapje + 3 gangenkeuzediner van gastronomisch
niveau
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: buitenwellness met bubbelbad en
ligstoelen
• Privéparking

22

LIGGING
Rustig, in een groene en landelijke omgeving. In het dorpje
Urspelt, op ca. 4 km van het pittoreske Clervaux. Je bereikt
Luxemburg Stad na ongeveer 1 uur rijden.

FACILITEITEN
Het kasteel prijkt op de nationale monumentenlijst van Luxemburg
en beschikt over een ontvangstgedeelte met meerdere salons,
restaurant, ontbijtruimte, bar, binnenplein met loungeterras en
vuurplaats. Lift. Fietsenstalling, oplaadpunt voor elektrische
wagens. Wellness met sauna, dampbad, bubbelbad, solarium.
Badjassenverhuur

KAMERTYPES
57 kamers
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 20m2
• douche, haardroger, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv (type 21)
kamer 2-3 personen, superior (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar),
ca. 25m2 • bad en douche, haardroger, toilet • airco • thee- en
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 20)
suite 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar),
ca. 35m2 • bad en douche, haardroger, toilet • airco • thee- en
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 24)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • douche, haardroger, toilet • theeen koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv (type 11)

Code 78240: prijzen en promoties: p. 178
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Luxemburg | Luxemburgse Ardennen | Clervaux

kamervoorbeeld
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Nederland
Op zoek naar ongeschonden natuurgebieden, shopwalhalla’s of de zilte zeelucht? Je ideale vakantiebestemming is misschien wel
dichterbij dan je denkt. Nederland biedt mogelijkheden te over, en elke provincie kent er zijn eigen charme. Ga op avontuur in de natuur
van de Veluwe of uitwaaien aan zee in Zeeland. Steden als Valkenburg, Maastricht en Den Haag staan dan weer garant voor uren
shoppingplezier, maar ook voor culturele uitstapjes. En voor wie houdt van fietsen en wandelen is Nederland een speeltuin op zich!

DRENTHE
Overijsel

OVERRIJSEL
Hollandse kust

AMSTERDAM

GELDERLAND

TWENTE

ENSCHEDE

UTRECHT
DEN HAAG
NIJMEGEM

Gelderland

NOORD-BRABANT

Zeeland

ZEELAND

BREDA

LIMBURG
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Zeeland

Hollandse kust

Gelderland

Zeeland, dat is uitwaaien op eindeloos brede stranden.
Badplaats en kuuroord Domburg draag het label
‘Heilzame zeebadplaats’, de zuivere lucht en het
zeewater zijn echte oppeppers. Toppers zijn het zicht
vanaf duintop de Hoge Hill en het natuurreservaat de
Manteling met duinen en bossen. Een must is een
bezoek aan de Deltawerken, gebouwd als verdedigingssysteem na de Watersnoodramp in 1953.

Voor een weekendje weg is Den Haag ideaal. Op een
boogscheut ligt het schitterende strand van badplaats
Scheveningen met zijn lange pier, ‘Museum Beelden
aan Zee’ en een commandobunker van de Atlantikwall.
Niet ver in het binnenland ligt het Keukenhof, in de
lente de grootste bloementuin ter wereld.

De Veluwe is hét pronkstuk van Gelderland. Een wandeling
of fietstocht door het Veluwse landschap leidt je door
wouden, stuifzand en uitgestrekte heidevelden waar
vele dieren in het wild leven. In het Kröller-Müller
Museum sta je oog in oog met de tweede grootste Van
Goghverzameling ter wereld. Leuke winkelstraten vind je
In Nijmegen en Apeldoorn. Stap in de voetsporen van
de adel en verken de mooie kastelen van Gelderland
zoals Slot Loevestein, Kasteel Vorden of Kasteel
Doorwerth.

Overijssel

Limburg

Overijssel, in het oosten van Nederland, is een
aantrekkelijke mix van natuurgebieden en mooie steden.
Je kan er fietsen tussen heidevelden, meren en bossen
in het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en langs de
oude boerderijen van Twente. Ga gezelligheid opsnuiven
in de Hanzesteden Zwolle en Deventer of in de levendige
hoofdstad Eschede, Ontdek de rijke geschiedenis van
Hengelo en de historische landgoederen van textielbaronnen in het glooiende Dinkeldal. De gastvrije
inwoners van Overijssel laten je maar wat graag hun
provincie zien.

Het landschap van Nederlands Limburg leent zich met
haar glooiende heuvels, bossen en groene weiden uitstekend
tot lange wandelingen en uitdagende fietstochten. Of
dacht je dat de Amstel Gold Race voor doetjes is? Een
bijzonder fenomeen hier zijn de mergelgrotten in
Valkenburg. Ook in Maastricht kan je grotten bezoeken,
maar je kan ook kiezen tussen shoppen, terrasje doen of
het Bonnefantenmuseum verkennen. Neus in Sittard
rond in de originele boetieks, koffiebars en geheime
tuinen.
25
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Nederland | Zeeland | Domburg

GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

BADHOTEL DOMBURG ★★★★
Eindeloos brede zandstranden, dichtbegroeide bossen en
een sfeer die op een unieke manier het midden houdt tussen
allure en gezelligheid, elk seizoen opnieuw verrast Domburg.
Het Badhotel weet als geen ander deze unieke sfeer weer te
geven en kan bogen op een lange traditie, waarin gastvrijheid
en gastronomie perfect samengaan met de weldaad van
wellness. Ook families genieten hier van een heerlijk verblijf
in de ruime kamers. Het persoonlijk contact met de gasten
staat voorop. Hier is het heerlijk thuiskomen.

LIGGING
Pal in centrum van het gezellige stadje Domburg met tal van
winkels en cafeetjes. De grote parktuin biedt echter de nodige
rust en privacy. Het strand ligt op ca. 500 m. Wandel- en fietsroutes vanaf het hotel

FACILITEITEN

Restaurant ‘Zee & Land’ met open keuken, grand café ‘1866’,
spa-café met lichte snacks, terras, bibliotheek, lift. Beachclub
‘Paviljoen strand 90’ op het strand. Fietsenstalling. Oplaadpunt
voor elektrische wagen en fiets. Verhuur (kinder)fietsen. Wellness
INBEGREPEN
met zoutsauna, buitensauna, dampbad en infraroodcabine
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, 3 gangenkeuzediner. (toegankelijk vanaf 18 jaar, zonder badkledij). Schoonheidssalon,
Kindermenu t.e.m. 11 jaar
massage
• Gratis wifi
KAMERTYPES
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (9,5 x 5 m) met
116 kamers
handdoekenservice. Het zwembad is vrij toegankelijk van
7u30-11u en 16u-19u (badkledij verplicht), tijdens de andere kamer 2-4 personen (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen t.e.m.
11 jaar), ca. 40m2 • bad of douche, haardroger, badslippers,
uren is het zwembad voorbehouden aan de wellnessgasten
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi
(zonder badkledij). Netflix-hoek voor de kinderen, speeltuin
• tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar), ca.
40m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 10)
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Nederland | Hollandse Kust | Den Haag

WELLNESS

LEONARDO ROYAL HOTEL DEN HAAG PROMENADE (EX CROWNE PLAZA) ★★★★★
LIGGING

Een strandwandeling en een stadsbezoek combineren?
Dankzij de gunstige ligging tussen Scheveningen en Den
Haag is de trendy Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade
daarvoor de perfecte place to be. Heerlijk uitrusten doe je in
de supercomfortabele kamers of de uitgebreide wellness
met zwembad.

Aan de rand van Scheveningen, in een oase van rust en groen,
naast het Stolkpark. Op ca. 4 km van het centrum van Den Haag
met een gemakkelijke tramverbinding op enkele meters van
het hotel. Het strand van Scheveningen is ook vlot bereikbaar.

INBEGREPEN

Bar-brasserie Brut- Bubbles & Bites, terras. Fietsenstalling. Lift.
Oplaadpunt voor elektrische wagens. Solarium, schoonheidssalon
en massage. Verhuur van fietsen en scooters

• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi en internethoek
• Extra: check-out tot 15u op zondag
• Sport en ontspanning: wellness met overdekt zwembad,
ligstoelen en handdoekenservice, binnen- en buitensauna,
infraroodcabine, dampbad, rustruimte, wellnessterras met
buitendouches en fitness
• Bewaakte privéparking 1 plaats per kamer

Code 78444: prijzen en promoties: p. 179
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FACILITEITEN

KAMERTYPES
174 kamers.
kamer 2 personen, comfort, ca. 28m2 • bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, comfort, ca. 28m2 • bad en douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar), ca. 26m2
• balkon • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • theeen koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)
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Nederland | Hollandse Kust | Scheveningen

EXCLUSIVE | UNIEK LOGEREN | WELLNESS

GRAND HOTEL AMRATH KURHAUS ★★★★★
Allure, met een hoofdletter A. De rijke historie van dit
gebouw, gecombineerd met het luxe vijfsterrenhotelsegment
zorgt voor een vorstelijk verblijf. In de Kurhaus Spa &
Beauty waar je gratis gebruik van kunt maken, ontspan je
volledig in de Finse sauna, de infraroodcabine, het rustgevende dampbad of de neveldouche. Het prachtige uitzicht
op de zee en het strand zorgen ervoor dat het dubbel
genieten is. In Restaurant ‘Waves’ met uitzicht op zee is het
zowel genieten van het voortreffelijke eten, maar dit kan
ook voor een high tea. De stijlvol ingerichte kamers van
Grand Hotel Amrâth Kurhaus bieden je alles wat een
vijfsterrenverblijf vraagt.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: gebruik van de minibar (1x gevuld)
• Sport en ontspanning: wellness met overdekt zwembad,
sauna, dampbad en fitness

LIGGING
De prachtige ligging direct aan de boulevard van Scheveningen
geeft het Grand Hotel Amrâth Kurhaus nóg meer allure.

FACILITEITEN
Restaurant met bar, serre en terras met zicht op zee, lift. Solarium

KAMERTYPES
270 kamers.
kamer 2 personen, superior, binnenlandzicht • bad of douche
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe, strijkijzer en -plank (type 22)
kamer 2 personen, superior, zeezicht • bad of douche • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe, strijkijzer en -plank (type 23)
1 persoonskamer, superior, binnenlandzicht • bad of douche
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe, strijkijzer en -plank (type 10)
1 persoonskamer, superior, zeezicht • bad of douche • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe, strijkijzer en -plank (type 11)

kamervoorbeeld
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Nederland | Hollandse Kust | Santpoort

UNIEK LOGEREN | GASTRONOMIE | WELLNESS

LANDGOED DUIN EN KRUIDBERG ★★★★
Het unieke viersterrenhotel Duin en Kruidberg ligt op een
prachtig landgoed, verscholen tussen eeuwenoude bomen
en weelderige waterpartijen in de duinen. Hier kun je prachtige
wandelingen en fietstochten maken, bijvoorbeeld richting
het strand. Binnen schitteren kroonluchters, staande klokken
en eeuwenoude houten trappen. Spiek vooral ook eens naar
boven: zelfs de plafonds zijn hier bijzonder. En wil je eropuit,
dan ligt het sfeervolle Haarlem op ca. 9 km en Amsterdam
op ca. 28 km.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijt
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: sauna en fitness
• Privéparking

LIGGING
Vlak bij de kust (ca. 10 km), in het dorp Santpoort in de provincie
Noord-Holland. De omgeving is prachtig groen want er liggen
veel natuurgebieden vlakbij. Zo kun je wandelen door de duinen
in Nationaal Park Zuid-Kennemerland en ligt recreatiegebied
Spaarnwoude om de hoek. Hier geniet je van natuur en rust.
In de zomer worden er in dit recreatiegebied veel grote festivals
georganiseerd.

FACILITEITEN
Restaurant, bar. Massage. Elektrische fiets - en Fietsverhuur

KAMERTYPES
kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar) • slaapkamer met bed 2 pers. • douche, haardroger, toilet • airco • theeen koffiezetfaciliteiten • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 20)
1 persoonskamer • douche, haardroger, toilet • airco • theeen koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld
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Nederland | Gelderland/Veluwe | Garderen

GASTRONOMIE

BILDERBERG RESIDENCE GROOT HEIDEBORGH ★★★★
Heerlijk tot rust komen doe je in Bilderberg Résidence Groot
Heideborgh, een luxueus viersterrenhotel in de bosrijke
omgeving van de Veluwe. Actieve genieters kunnen hun hart
ophalen aan de veelzijdigheid aan wandelpaden en kilometerslange fietsroutes. Liefhebbers van wellness kunnen zich
heerlijk in de watten laten leggen.

LIGGING

INBEGREPEN

FACILITEITEN

• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad, tennisbaan en
fitness
• Privéparking
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In een bosrijk decor waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen.
Het hotel ligt in het dorpje Garderen, in de omgeving vind je
interessante bezienswaardigheden en activiteiten. Cultuurliefhebbers kunnen een bezoek brengen aan Paleis Het Loo
(ca. 20 km) of het Kröller-Müller Museum (ca. 30 km) terwijl
actievelingen op pad kunnen gaan met de boswachter.
Culinair restaurant ‘Het Element’, gezellig ‘Grand Cafe’ met
terras, lift. Sauna, solarium en dampbad. Verhuur elektrische
fietsen

KAMERTYPES
85 kamers.
kamer 4 personen, luxe (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar),
ca. 34m2 • inloopdouche of bad en inloopdouche, haardroger,
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, luxe, ca. 34m2 • inloopdouche of bad en
inloopdouche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 10)

Code 78490: prijzen en promoties: p. 180
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Nederland | Gelderland/Veluwe | Oosterbeek

GASTRONOMIE | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL DE BILDERBERG ★★★★
Dit luxueuze viersterrenhotel ligt in de sprookjesachtige
omgeving van de Veluwe, omgeven door eeuwenoude eiken.
Het maakt deel uit van de Bilderberg-hotelketen wat betekent
dat je er kan rekenen op kwaliteit, een uitstekende service en
culinaire verwennerijen in het Italiaanse restaurant Trattoria
Artusi. Topadres voor natuurliefhebbers en levensgenieters!
Voor families zijn er juniorsuites en aantrekkelijke kinderkortingen.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad, sauna en fitness.
Tafeltennis, sjoelen, diverse spelletjes in de speelzaal voor
kinderen
• Privéparking

Code 78487: prijzen en promoties: p. 180
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LIGGING
In een groen decor met indrukwekkende eiken. Aan de rand
van Oosterbeek, op ca. 5 km van Arnhem met de Burgers’ Zoo
en het ‘Nederlands Openluchtmuseum’. Op loopafstand van
de Zuid-Veluwe, een paradijs voor wandel- en fietsliefhebbers.
Nijmegen ligt op ca. 25 km.

FACILITEITEN
Lounge, bar, Italiaans restaurant ‘Trattoria Artusi’ met Italiaanse
wijnen en het restaurant ‘Julia’s Kitchen’ met Frans-Amerikaanse
keuken. Lift. Fietsverhuur

KAMERTYPES
146 kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 24m2
• bad of douche, haardroger, toilet • gratis wifi • tv (type 21)
juniorsuite 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar),
ca. 36m2 • balkon • inloopdouche, haardroger, toilet • theeen koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv (type 23)
1 persoonskamer, ca. 24m2 • bad of douche, haardroger, toilet
• gratis wifi • tv (type 10)
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Nederland | Overijssel | De Lutte

GASTRONOMIE

LANDHUISHOTEL DE BLOEMENBEEK ★★★★
Dit sfeervolle boetiekhotel combineert (familie)historie met
topgastronomie. Het is dé plek in Twente om de erfenis van
de textielfabrikanten en het rijke landleven persoonlijk te
beleven. Kom je ook naar het glooiende Dinkeldal? Er wacht
je een landgoed van ruim vijf hectare in De Lutte. Duik in
het bubbelbad, ontspan in het dampbad en geniet met een
grote G in het restaurant met Michelinster. De missie van
Landhuishotel Bloemenbeek is: je verwennen met alle mogelijke
egards en je laten genieten van de Twentse gastvrijheid.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner met sprankelend
aperitief (4 gangendiner op zondag)
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: wellness met overdekt zwembad,
sauna, dampbad, bubbelbad
• Privéparking
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LIGGING
Dit grote landgoed ligt op ca. 1 km van het centrum van De
Lutte. Veel wandel- en fietsroutes in de omgeving.

FACILITEITEN
Restaurant met 1 Michelinster (klassieke Frans-Mediterrane
keuken), wijnkelder, terrassen, sfeervolle patio. Park van 2,5 ha
met hoogstamfruitbomen, kruidentuin en waterpoelen. Een
9 holes pitch & putt golfcourse, tennisbaan. Lift. Schoonheidsbehandelingen en massages. Verhuur fietsen
(e-bikes op aanvraag)

KAMERTYPES
57 kamers.
kamer 2 personen • bad en douche, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer • bad en douche, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 78574: promoties en prijzen: p. 181
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Nederland | Overijssel | Hengelo

GASTRONOMIE

TUINDORPHOTEL ‘T LANSINK ★★★★
Tuindorphotel ’t Lansink combineert de sfeer van toen met
de kwaliteit van nu. Het hotel ligt in een voormalig theehuis
dat dateert uit 1916 en heeft zijn historische karakter
behouden. De service is prima, maar de absolute top is het
restaurant dat bekroond is met 1 Michelinster en geleid
wordt door chefkok Lars van Galen die altijd op zoek is
naar de beste ingrediënten. En ook de wijnkelder is een
pareltje. Pure culinaire verwennerij!
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en gastronomisch 4 gangendiner
van Michelinniveau
• Gratis wifi

LIGGING
In een mooi tuindorp, op ca. 1 km van het centrum van Hengelo,
jet station ligt op 2 km.

FACILITEITEN
Restaurant met 1 Michelinster, bar, terras, tuin, overdekte en
afgesloten fietsenstalling, lift.

KAMERTYPES
25 kamers.
kamer 2 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 1 jaar) • bad en
douche, haardroger • gratis wifi • tv (type 20)
1 persoonskamer • bad en douche, haardroger • gratis wifi
• tv (type 11)

kamervoorbeeld
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Nederland | Limburg | Valkenburg

EXCLUSIVE | KASTELEN & PALEIZEN | UNIEK LOGEREN | GASTRONOMIE | WELLNESS

CHATEAU ST. GERLACH ★★★★

34

Op de plek waar de Nederlandse kluizenaar Gerlachus kwam
om te bidden, verrees na zijn dood in 1165 een klooster. Het
verhaal ging namelijk dat de kluizenaar wonderen had verricht.
Al snel werd Gerlachus heilig verklaard. Daarna werd het
nonnenklooster dé plek waar adellijke families hun dochters
die niet konden of wilden huwen naartoe stuurden. Vandaag
is Château St. Gerlach een luxe viersterrenkasteelhotel. Het
voormalige klooster en pachthof zijn omgetoverd tot hotelkamers en suites, huiselijke hotelappartementen en restaurant.
Alleen al door de lange oprijlaan rijd je voor je gevoel zo de
geschiedenis in. Het kasteel zelf barst van de luxe, comfort
en geheime hoekjes.

LIGGING

INBEGREPEN

15% korting op schoonheids- en wellnessbehandelingen

• Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet
• Extra: wandelroutes verkrijgbaar aan de receptie. Koffie of
thee met Limburgse vlaai
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: luxueuze wellness met Romeins
overdekt zwembad, sauna en dampbad. Handdoekenservice

KAMERTYPES

Net buiten Valkenburg logeer je hier omringd door een groot
landgoed met wijngaarden, een kruidentuin en terrassen.
Vanaf het landgoed wandel je zo het heuvelland in, of je kan
gaan winkelen in Maastricht (11 km verderop), naar de opera
in Luik, mountainbiken in de grotten van Valkenburg: hier is
genoeg te doen.

FACILITEITEN
‘Bistrot de Liège’ met Franse bistrot-gerechten en uitgebreide
high tea, ‘Burgemeester Quicx’ voor coffee & more. Lift. Massage.
Fietsverhuur

BIJZONDERHEID

97 kamers.
kamer 2-3 personen deluxe (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar),
ca. 20m2 • bad, haardroger, badslippers, badjas • minikoelkast
• gratis wifi • tv • gratis minisafe, broekpers, strijkijzer en
-plank (type 22)
suite 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar), ca. 30m2
• bad, haardroger, badslippers, badjas • minikoelkast • gratis
wifi • tv • gratis minisafe, broekpers, strijkijzer en -plank (type 23)
1 persoonskamer deluxe, ca. 20m2 • bad, haardroger, badslippers,
badjas • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe, broekpers,
strijkijzer en -plank (type 11)

Code 78562: prijzen en promoties: p. 181
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Nederland | Limburg | Slenaken

GASTRONOMIE | WELLNESS

HOTEL KLEIN ZWITSERLAND ★★★★
Verscholen tussen de Zuid-Limburgse heuvels ligt dit bijzondere
hotel. De uitmuntende service zorgt ervoor dat gasten hier
keer op keer terugkomen. Rust, ontspanning en verwennerij
zijn hier de toverwoorden. In het gerenommeerde restaurant
van worden verrassende culinaire avonturen geserveerd, je
beleeft er elke dag als een feest. De wellness met panoramisch
binnenzwembad en saunalandschap is een highlight tijdens
je verblijf. Vanuit veel plekjes in hotel Klein Zwitserland geniet
je van een prachtig uitzicht over heuvels, landerijen en de
Gulpvallei. Die sublieme ligging op de Belgisch-Nederlandse
grens maken het tot een ideale keuze voor wie de Voerstreek
en Zuid-Limburg wil verkennen.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet, 4 gangendiner
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: wellnesscentrum met overdekt
panoramazwembad (12,5 x 4,5 m) met geïntegreerd bubbelbad,
ligstoelen en handdoekenservice, sauna, biosauna, dampbad,
erlebnisdouche, rustruimte en fitness
• Privéparking

Code 78549: prijzen en promoties: p. 182
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LIGGING
Aan de rand van het dorpje Slenaken, gelegen in de zogenaamde
‘Tuin van Maastricht’, met panoramisch uitzicht over het
prachtige heuvellandschap. Met zijn ligging op amper 150 m
van de Belgische grens is dit hotel tevens een ideale uitvalsbasis
voor een verkenning van onze Voerstreek. Valkenburg op ca. 10 km,
Luik op ca. 20 km.

FACILITEITEN
Bar/salon, ontbijtruimte, sfeervol restaurant ‘PUUR’ met een
uitstekende keuken, panoramisch terras, oplaadpunt voor
elektrische fietsen en auto’s, fietsenstalling. Lift. Beautysalon,
massage, fietsverhuur

KAMERTYPES
36 kamers.
kamer 2-3 personen, promokamer • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 22)
kamer 2 personen, superior • balkon of terras • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 26)
juniorsuite 2-3 personen • balkon of terras • bad en douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • koffiezetapparaat
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer • douche, haardroger, badslippers, badjas,
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)
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Duitsland
Stop je wandelschoenen in je koffer als je naar Duitsland reist om de groen beboste bergen en magische wouden te verkennen. In dorpjes
als Monschau, Cochem en Winterberg overheerst de Duitse ‘gemütlichkeit’, terwijl historische steden als Trier en Aken je met plezier hun
geheimen prijsgeven. De Eifel is met haar vulkaanmeren een watersportgebied. Of maak een boottochtje langs eeuwenoude burchten
en kastelen op de Rijn. Honger? Degelijke en verse Duitse keuken: Schwarzwälder Kirschtorte of een broodje met Frankfurterworst en
mosterd? En de wijnen uit de Moezel zijn van topkwaliteit. Duitsers dragen ‘Gastfreundschaft’ hoog in het vaandel: ze doen net dat
tikkeltje méér om het hun gasten naar hun zin te maken. "Herzlich willkommen!”

SCHLESWIGHOLSTEIN
MECKLENBURGVORPOMMERN

HAMBURG

BREMEN

NIEDERSACHSEN
BERLIN

Rhön

HANNOVER

BRANDENBURG

Sauerland
SACHSEN-ANHALT
NORDRHEIN-WESTFALEN
HARZ

DORTMUND

LEIPZIG
DÜSSELDORF

SAUERLAND

DRESDEN

KÖLN

SACHSEN

THÜRINGEN
HESSEN

EIFEL

FRANKFURT

Beierse Woud

SAARLAND-MOSEL
PFALZ

Saarland & Moezel

NÜRNBERG

BAYERN

STUTTGART

BAYERISCHER
WALD

BADEN-WÜRTTEMBERG
ULM
MÜNCHEN

SCHWARZWALD
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Rijn

BAYERISCHE ALPEN

Zwarte Woud
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Saarland & Moezel

Sauerland

Beierse Woud

In Saarland wisselen beboste bergen en rivierdalen
elkaar af. Wandelingen over glooiende paden door de
prachtige natuur, langs verscholen beekjes en heldere
meertjes kleuren je vakantie. Verken de Saarschleife te
voet of per fiets vanop de oever, of per boot.
Historische stadjes, vakwerkhuizen, wijndorpjes en
wijngaarden sieren het landschap rondom de Moezel.
Op de steile hellingen tronen kastelen en burchten. In
bijna elk dorpje kom je wel een wijnboer of wijnkelder
tegen, tijd dus voor een glaasje moezelwijn. Cochem is
zeker een bezoek waard.

Sauerland, "Het land van de 1000 bergen", is bekend om haar
mooie heuvellandschap. De bossen, meren en bergen
vormen één groot natuurpark. In Winterberg kan je
zoutgrotten bezoeken en op de berg Kappe prijkt de
435 m lange ‘Panorama Erlebnisbrücke’, het hoogste
uitzichtpunt van Sauerland. Een wandelklassieker is de
Rothaarsteig. De ‘Weg van de Zintuigen’ toont je een
bijzonder decor van stuwmeren, bossen, rivierbronnen,
bizarre rotsformaties en valleien. Ze passeert ondermeer Willingen en Winterberg.

Beeldschoon Beieren is het ideale decor voor wie een
actieve vakantie in de natuur wil. Bergen van meer dan
1000 m hoog, fiets- en wandelpaden, natuurreservaten,
wijngaarden, blinkende meren en bergmijnen vragen
om je aandacht. Een fietstocht langs de Donau is een
aanrader. Ontdek in Bodenmais de glinsterende wereld
van glaskunst ‘JOSKA’s Kristallwelt’.

Zwarte Woud

Rijn

Rhön

Hier heten de koekoeksklokken je elk uur welkom. De
bergen van het Zwarte Woud beginnen aan Freiburg en
volgen 180 km lang de Rijn. De ongerepte natuur met
honderden wandelpaden doorheen dennenbossen en
langsheen bergmeren is een wandelparadijs. Ontdek ook
de grotten, geneeskrachtige kuuroorden en kastelen.
Neem zeker eens de kabelbaan naar de Feldberg, 1.493 m
hoog. Rust ‘s avonds uit in een karakteristiek hotelletje
bij een heerlijke maaltijd. Hou een gaatje over voor de
kers op de taart: Schwarzwälder Kirschtorte!

Rijnland, wijnland. Dat is niet overdreven. Fijnproevers
zijn hier op hun plek, want de streekproducten met een
glaasje erbij, die zijn niet te versmaden. Tussen Düsseldorf
en Rüdesheim ligt de ‘Romantische Rijn’. Op de oevers
liggen pittoreske dorpjes, groene heuvels en mysterieuze
kastelen. Beklim de Lorelei, een 130 m hoge rots op de
oever, voor een schitterend panorama. Bezoek vlak bij
Königswinter het kasteel Drachenburg. Beethovenstad
Bonn biedt cultuur, traditie en trends, grandeur en
kleinschaligheid. Verken haar verleden en heden langs
de ’Museummijl’.

De Rhön, het groene hart van Duitsland, is een paradijs
voor fietsers, ruiters, hengelaars en wandelaars. Vanaf
de 950 m hoge Wasserkuppe kan je zweefvliegen of
paragliden. Laat je in Bad Brückenau in de watten leggen
in het Dorint Resort & Spa Bad Brückenau, met zijn
thermale zwembaden en een 4.000 m2 groot park een
oase van rust. Charmante historische stadjes zijn
Rotenburg an der Fulda en Gersfeld met hun historische
stadskernen vol bochtige straatjes en vakwerkhuisjes.
Fulda is een schitterende barokstad.
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Duitsland | Saarland/Moezel | Perl-Nennig

EXCLUSIVE | KASTELEN & PALEIZEN | UNIEK LOGEREN | GASTRONOMIE | WELLNESS

VICTOR’S RESIDENZ-HOTEL SCHLOSS BERG ★★★★★ SUP
PERL-NENNIG • 244 KM

Een exclusief adres in de idyllische drielandenhoek van Frankrijk,
Luxemburg en Duitsland, omgeven door uitstekende wijndomeinen. Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg’ omvat een villa
in Italiaans-mediterrane stijl en een romantisch renaissanceslot
met een gerenommeerd restaurant en casino. Heerlijk ontspannen
kan in de prachtige wellnesszone. Hier wacht je een vorstelijk
verblijf. Een aanrader voor alle seizoenen.
INBEGREPEN

FACILITEITEN
Restaurant ‘Die Scheune’ met regionale keuken, restaurant
‘Bacchus’ met mediterrane specialiteiten, lobbybar, poolbar,
Caesar’s bar, renaissancetuin en helikopterlandingsplaats.
Internethoek. Lift. Roomservice (24u/24). Schoonheidssalon,
massage, solarium. Casino. De kamers zijn verdeeld over de
villa en het renaissanceslot

KAMERTYPES

89 kamers.
kamer 2 personen, promokamer in de villa, ca. 26m2 • bad of
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis
wifi • tv, pay-tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2 personen, superior in de villa, zicht op de Moezelvallei,
ca. 22m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• minibar • gratis wifi • tv, pay-tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 2 personen, luxe in de villa, zicht op de Moezelvallei,
ca. 26m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• minibar • gratis wifi • tv, pay-tv • gratis minisafe (type 24)
juniorsuite 2-3 personen in het kasteel of de villa, zicht op de
Moezelvallei, ca. 35-50m2 • bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv, pay-tv • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 25)
suite 2-3 personen in het kasteel of de villa, zicht op de Moezelvallei, ca. 40-52m2 • woonkamer en slaapkamer met bed 2 pers.
• 2 badkamers: 1 met bad of douche en 1 met douche, haarLIGGING
Heel rustig gelegen tegen een helling, aan de rand van de wijn- droger, badslippers, badjas, 2x toilet • minibar • gratis wifi • tv,
gemeente Perl-Nennig. Werkelijk subliem, tussen de wijngaarden pay-tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 26)
1 persoonskamer, superior • bad of douche, haardroger,
en groene weilanden. Het dorpscentrum ligt op ca. 500 m.
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv, pay-tv
Treinstation op ca. 1 km.
• gratis minisafe (type 11)

• Maaltijden: rijkelijk warm en koud ontbijtbuffet met sekt in
restaurant ‘Bacchus’
• Gratis wifi
• Extra: Premium Service: welkomstdrankje, dagelijks een fles
water op de kamer, de bagage wordt naar de kamer gebracht,
wereldwijd telefoneren vanop de kamer, 10% korting in de
wellness, voordeeltarief voor golfterreinen in de omgeving
• Sport en ontspanning: mooi overdekt zwembad met massagebanken, ligstoelen en handdoekenservice, bubbelbad, dampbad,
Finse sauna, sanarium, rustruimte, erlebnisdouches en fitness.
Gebruik fietsen
• Saarland Card: bij een verblijf van min. 2 nachten: gebruik
plaatselijk openbaar vervoer en toegang tot meer dan 85 attracties
(onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)
• Privéparking
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kamervoorbeeld
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Duitsland | Moezel | Mülheim

GASTRONOMIE | WELLNESS

WEINROMANTIKHOTEL RICHTERSHOF ★★★★ SUP
Wie een attente bediening, knusse kamers, stijlvol aperitieven
en gastronomisch tafelen op prijs stelt, voelt zich hier
beslist de koning te rijk. Het klassevolle Weinromantikhotel
Richtershof, gehuisvest in een prachtig historisch pand, is
één van de meest toonaangevende hotels aan de Moezel.
Een exclusief verwenadres voor alle seizoenen!

LIGGING
In een mooi park (10.000 m2) met een vijver, aan de rand van
het centrum van Mülheim en op slechts 150 m van de Moezel.
Het bekende Bernkastel-Kues ligt op ca. 5 km, Trier op ca. 40 km.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN

Gezellige bistrobar ‘Remise’ met ‘Davidoff’-rokerslounge, restaurant
‘Culinarium R 2.0’, restaurant ‘Wintergarten Baldachin’ met branderij
INBEGREPEN
en vinotheek. De culinaire keuken is een echte must: het hotel
• Maaltijden: rijkelijk ontbijtbuffet met sekt en eiergerechten à is lid van de gastronomische ‘Chaîne des Rôtisseurs’-keten en
la carte opgediend in een authentiek slagerswinkeltje uit 1911. beschikt over een zeer goede en uitgebreide wijnkaart.
Uitstekend 4 gangendiner met keuze van het hoofdgerecht
Romantische tuin met verschillende terrassen. Landingsplaats
en amuse-bouche.
voor helikopters, fietsenstalling. Lift (niet alle kamers bereikbaar
• Gratis wifi
per lift). Schoonheidssalon met massage (gesloten 15-23/6).
• Extra: elke avond turn down-service op de kamer (gedempt Verhuur (elektrische) fietsen. Babysitservice. Op zaterdag kan
licht, gordijnen gesloten, enz.) tijdens je afwezigheid
je wijn proeven in de vinotheek (tegen betaling)
• Sport en ontspanning: aangename wellness (250 m2) met
KAMERTYPES
Finse sauna, sauna, infraroodsauna, tepidarium, dampbad,
43 kamers.
erlebnisdouche, infraroodstoelen, relaxzone en
kamer 2 personen Petit Charme, ca. 20m2 • douche, haardroger,
handdoekenservice
badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• Privéparking
• extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen Charme, ca. 22m2 • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• extra kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 2-3 personen Grand, ca. 25m2 • bad, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed
mogelijk (type 22)
1 persoonskamer, ca. 13m2 • douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 76218: prijzen en promoties: p. 182

039_V1_LUXE OVERLAND_NL 39

39

16/12/20 14:56

Duitsland | Moezel | Mülheim

UNIEK LOGEREN | WELLNESS

HOTEL WEISSER & RIVER BÄR ★★★★ SUP
MULHEIM

Elegantie, hoogstaand comfort, romantiek en dat alles
overgoten met een exotisch tintje. Welkom in de Weisser Bär,
een exclusief klassehotel met een inventieve keuken en een
prachtig overdekt panoramazwembad, ideaal om helemaal
te ontstressen. De prachtige ligging direct langs de Moezel
is vrij uniek. Het recentste paradepaardje van het hotel is
bovendien het hotelschip River Bär, dat aan de eigen aanlegsteiger aangemeerd ligt. De luxueuze drijvende kamers zijn
echte pareltjes en bieden een unieke belevenis voor een
onvergetelijk verblijf, terwijl alle faciliteiten van het hotel
binnen handbereik liggen. Laat jezelf betoveren!
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet met sekt en eiergerechten
à la carte
• Gratis wifi en internethoek
• Extra: wellnessbon t.w.v. € 10/kamer/verblijf (geldig voor
massages en wellnessbehandelingen)
• Sport en ontspanning: uitgebreide wellnessoase met overdekt
zwembad (8 x 4 m) met tegenstroom, watervaldouche en
zicht op de Moezel, sauna, verschillende dampbaden, relaxatieruimte, zonneterras en handdoekenservice. Kinderen t.e.m.
15 jaar enkel toegelaten in het zwembad tussen 8u-10u30 en
vanaf 18u, niet toegelaten in de overige wellnessruimtes.
Speeltuin
• Privéparking

LIGGING
Vlak aan de Moezel, in een 12.000 m2 groot park. Het hotelschip
River Bär ligt aangemeerd langs de Moezeloever. Aan de rand
van de kleine gemeente Mülheim, op ca. 300 m van het centrum.
Het gekende Bernkastel-Kues ligt op ca. 5 km, Trier op ca. 40 km.
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FACILITEITEN
Hoofdgebouw met sfeervol restaurant met Moezelzicht en terras,
stube, unieke bar ‘African Lodge’, rooksalon, biergarten. Lift.
Beautysalon, massage. Fietsenstalling, fietsverhuur (ook elektrische
en kinderfietsen). Hotelschip River Bär (op ca. 150 m van het
hoofdgebouw) met ontbijtrestaurant, gezellige bar, lounges,
buitenbar met dakterras en ligweide. Naargelang de bezetting
kan het ontbijt voor de gasten van het schip ook in het hoofdgebouw geserveerd worden

KAMERTYPES
32 kamers in het hoofdgebouw, 31 kamers op het schip.
kamer 2 personen Weisser Bär, ca. 22m2 • terras, hoofdgebouw
• douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• Nespresso® koffiemachine, theezetfaciliteiten • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2 personen, superior River Bär, ca. 19m2, zicht Mülheim,
op het schip • douche, haardroger, badslippers, badjas, apart
toilet • airco • Nespresso® koffiemachine, theezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2 personen, superior River Bär, ca. 19m2, zicht Moezel,
op het schip • douche, haardroger, badslippers, badjas, apart
toilet • airco • Nespresso® koffiemachine, theezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 25)
kamer 2-3 personen, superior Weisser Bär, ca. 33m2, hoofdgebouw • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, apart
toilet • airco • Nespresso® koffiemachine, theezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • soms duplex
(type 24)
suite 2-4 personen Weisser Bär (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 12 jaar), ca. 55m2 • terras, hoofdgebouw • woonkamer
met bed 1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • bad en douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • Nespresso®
koffiemachine, theezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer Weisser Bär, ca. 22m2, hoofdgebouw • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • Nespresso®
koffiemachine, theezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 11)

RIver Bär

River Bär

Code 76219: prijzen en promoties: p. 183
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Duitsland | Moezel | Traben-Trarbach

UNIEK LOGEREN | GASTRONOMIE

ROMANTIK JUGENDSTILHOTEL BELLEVUE ★★★★ SUP
TRABEN-TRARBACH • 267 KM

Dit schitterende art-nouveauhotel is één van de mooiste
hotels in z’n soort. Het Romantik Jugendstilhotel Bellevue
laat je de authentieke sfeer van de ‘belle époque’ opsnuiven,
met als belangrijkste troeven: een heel persoonlijke en
attente bediening, een aangename sfeer én een excellente
keuken. Ook de stijlvol ingerichte kamers verdienen een
pluim: één voor één bieden ze topkwaliteit. De wellness met
zicht over de daken van Traben-Trarbach en de Moezel is
werkelijk een haven van rust.
INBEGREPEN
• Maaltijden: rijkelijk warm en koud ontbijtbuffet met sekt,
3 gangendiner met keuze van het hoofdgerecht
(ook vegetarisch). Kindermenu t.e.m. 6 jaar
• Gratis wifi en internethoek
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (50 m2) met
massagedouches en ligbanken, ligstoelen en handdoekenservice,
wellness met dakterras (zicht op Traben-Trarbach tot aan de
Moezel), panoramasauna, dampbad, sanarium, relaxzone,
infraroodstoelen, thee en water. Fitness
• Privéparking

Code 76265: prijzen en promoties: p. 183
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LIGGING
Aan de oever van de Moezel, langs de wandelpromenade en in
het centrum van Traben-Trarbach.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, art-décosalon, terras met zicht op de Moezel.
Fietsenstalling. Lift (niet alle kamers bereikbaar per lift). Massage,
schoonheidssalon. Verhuur van fietsen en e-bikes

BIJZONDERHEID
Wijnfeesten in Traben-Trarbach tussen 9/7-12/7 en 30/7-2/8

KAMERTYPES
69 kamers.
kamer 2-4 personen Type C, ca. 40m2, bijgebouw • bad of
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen, comfort Type B, ca. 25m2, hoofdgebouw
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 20)
juniorsuite 2-3 personen Type C, ca. 35m2, bijgebouw • zithoek
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer, comfort Type B, ca. 25m2, hoofdgebouw • bad
of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)
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Duitsland | Moezel | Cochem

WELLNESS

MOSELROMANTIK-HOTEL KESSLER-MEYER ★★★★ SUP
COCHEM • 308 KM

Na de recente verbouwingen en renovaties mag MoselromantikHotel Kessler-Meyer gerust tot de mooiste hotels aan de
Moezel gerekend worden. Laat je royaal verwennen in de schitterende
wellnessvilla. Dankzij de persoonlijke, ongedwongen sfeer,
het allermodernste comfort en het uitgebreide activiteitenprogramma is het hotel al vele jaren erg gewaardeerd door zijn
gasten. Een tophotel met oog voor detail.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet met sekt en vers fruitsap, 3 gangendiner met keuze van het hoofdgerecht (ook vegetarisch)
+ saladebuffet. Elke week grillavond (weersafhankelijk).
Kindermenu t.e.m. 6 jaar
• Gratis wifi
• Extra: fles wijn en water op de kamer bij aankomst. 1x/verblijf
kennismaking met de wijnboer. Bij een verblijf van min. 7 nachten:
rondvaart op de Moezel, rondleiding in de burcht en bezoek
aan de ambachtelijke mosterdmolen
• Sport en ontspanning: wellness met overdekt zwembad (8 x 4 m),
bubbelbad, Finse sauna, biosauna (15u-21u), dampbad (15u-21u),
wellnesstuin met loungeterras en ligstoelen, thee-/waterbar
en vers fruit. Fitness
• Privéparking

LIGGING
Zeer rustig, met panoramablik op de burcht en het Moezeldal.
Op ca. 15 minuten wandelafstand van het centrum van Cochem
langs de mooi aangelegde promenade.
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FACILITEITEN
Verschillende restaurants, stube, cocktailbar, terras. Lift (enkel
in het nieuwbouwgedeelte). Fietsverhuur. Prachtige wellnessvilla
(400 m2) met eigen sauna en klein zwembad, waar je met z’n
tweetjes van behandelingen speciaal voor koppels kunt genieten.
Beautysalon, massage. Wekelijks activiteitenprogramma met
o.a. wijndegustaties, begeleide uitstapjes en kanovaren. Het
stamhuis (Gartenhaus) is via het tuinterras verbonden met het
hoofdgebouw (Haupthaus), dat op zijn beurt direct verbonden
is met de vleugel (Auslese)

BIJZONDERHEID
20% greenfeekorting voor het golfterrein in Cochem
(op ca. 3,5 km) via de receptie

kamervoorbeeld

KAMERTYPES
45 kamers.
kamer 2 personen Gartenhaus, bijgebouw • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 20)
kamer 2 personen Gartenhaus • balkon, bijgebouw • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 21)
kamer 2 personen Haupthaus Riesling Burgblick, hoofdgebouw
• douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen Haupthaus Auslese Südbalkon • balkon,
hoofdgebouw • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 26)
kamer 2-3 personen Haupthaus Auslese Burgblick • balkon,
hoofdgebouw • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer Gartenhaus, bijgebouw • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 10)
1 persoonskamer Haupthaus Auslese Südbalkon • balkon,
hoofdgebouw • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• theezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe,
broekpers (type 11)

Code 76234: prijzen en promoties: p. 183
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Duitsland | Rijn | Bonn

HOTEL DORINT VENUSBERG BONN ★★★★ SUP
Een symfonie van elegantie en gezelligheid. Zoals de lieflijke
klanken van de mooiste melodieën van Beethoven, zo verwelkomt
het stijlvolle Dorint Venusberg met pianobar jou. De beroemde
componist vond hier inspiratie op een van de allermooiste
plaatsen van Bonn, omringd door schier eindeloze wouden,
en toch dicht bij de uitstekende musea en het bruisende
centrum. De kamers werden luxueus maar gezellig vernieuwd.
De keuken wordt geroemd voor zijn creatieve twist op klassieke
gerechten. Van het betoverende uitzicht vanop het terras
over Bonn, de Rijnvallei en de groene heuvels van het
Zevengebergte gaat je hart vanzelf zingen.

LIGGING

INBEGREPEN

FACILITEITEN

• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet. Tijdens het weekend
en op feestdagen tot 11u
• Gratis wifi
• Extra: bij een verblijf in type 23 (juniosuite) is de toegang tot
de wellness inbegrepen

Restaurant en terras met zicht op het Zevengebergte, bar. Lift.
Sauna, dampbad en fitness. Verhuur van badjassen

Code 76018: promoties en prijzen: p. 184
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Op een heuvel boven de stad Bonn, omgeven door eeuwenoude
wouden om te wandelen en mountainbiken. Wandel door het
bos naar de ‘Museumsmeile’ op ca. 2,5 km met 5 topmusea
over kunst, geschiedenis, natuur en techniek. In het centrum
van Bonn op ca. 4 km ontdek je het Beethovenhuis, ga je
shoppen in de Remigiusstrasse en proef je lokale wijn op een
terras langs de Rijn. Maak een ommetje door de wijk Südstadt
met zijn prachtige art-deco huizen en botanische tuinen. Fiets
langs de oevers van de machtige Rijn, maak een boottocht of
neem het veer naar het oudste natuurpark van Duitsland, het
Zevengebergte. Bushalte op ca. 400 m, station op ca. 5 km.
kamervoorbeeld

KAMERTYPES
87 kamers.
kamer 2 personen, ca. 25m2 • bad, haardroger, toilet • airco
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, comfort, ca. 25m2 • bad, haardroger,
toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 21)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 30m2 • bad, haardroger,
toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 22)
juniorsuite 2-4 personen, ca. 45m2 • bad, haardroger, toilet
• airco • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer, ca. 25m2 • bad, haardroger, toilet • airco
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
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Duitsland | Rijn | Boppard

UNIEK LOGEREN | GASTRONOMIE | WELLNESS | GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

ROMANTIK HOTEL KLOSTERGUT JAKOBSBERG ★★★★ SUP
Dit voormalige klooster, met een traditie die teruggaat tot
1157, werd in de loop der jaren grondig verbouwd door de
stichter van Haribo, gekend van het snoepgoed. Het landgoed
herbergt een golfterrein, wijngaarden en een deskundig geleid
hotel. Midden in de Rijnvallei tussen Koblenz en Mayence is
het Romantik Hotel Klostergut Jakobsberg een haven van
rust. Na een verkenning van deze prachtige regio, die bekend
staat als UNESCO-werelderfgoedsite, kan je heerlijk tot rust
komen in de gezellige kamers, de verzorgde wellness en het
stijlvolle restaurant.

LIGGING
Rustig, op een heuvel boven de Loreley-vallei. Omgeven door
groen en met een panoramisch zicht op de fenomale bocht
die de Rijn maakt bij Boppard. Eigen golfterrein. Het centrum
van Boppard ligt op ca. 13 km.

INBEGREPEN

KAMERTYPES

• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet en 3 gangendiner
(ook vegetarisch en vegan)
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 15 m) met
ligstoelen en handdoekenservice, sauna, biosauna, dampbad,
relaxruimte, ijsbronnen, belevenisdouches. Kinderspeelruimte
en speeltuin
• Animatie: kinderclub van vrijdag t.e.m. zondag
• Privéparking
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FACILITEITEN
Bar, restaurant, stube, terras met uitzicht op de Rijn, biergarten,
kapel, binnentuin, 18 holesgolfterrein met clubhouse, wijngaard,
lift. Schoonheidssalon, massage. Huur fietsen en elektrische
fietsen. Oplaadpunt voor elektrische auto’s
101 kamers.
kamer 2 personen Jakob, ca. 20m2 • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis
minibar (softdrinks en bier) • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 20)
kamer 2-3 personen, superior Supreme (max. 2 volw.+1 kind
t.e.m. 12 jaar), ca. 26m2 • balkon of terras • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten
• gratis minibar (softdrinks en bier) • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 21)
kamer 2-4 personen, luxe Prestige (max. 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 18 jaar), ca. 32m2 • balkon of terras • slaapkamer met
bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis
minibar (softdrinks en bier) • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 22)
1 persoonskamer Jakob, ca. 20m2 • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis
minibar (softdrinks en bier) • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 10)
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Duitsland | Sauerland | Schmallenberg

WELLNESS

HOTEL RIMBERG ★★★★
Welkom in een aards paradijs in het Sauerland. Het traditiehotel
Rimberg uit 1874 werd enkele jaren geleden compleet vernieuwd
en uitgebreid. En het mag gezegd, het resultaat is ronduit
schitterend. Alles straalt pure luxe uit, zonder de charme en
de eigenheid van de regio te vergeten. Een (h)eerlijke keuken,
uitnodigende kamers en een fantastische wellness, hier ga
je een onbezorgde vakantie in stijl tegemoet.

LIGGING
In het idyllische Hochsauerland, omgeven door wouden en pure
stilte, op 713 m hoogte, met wandel- en mountainbikewegen
vanaf het hotel. Het vakwerkstadje Schmallenberg ligt op ca.
11 km.

FACILITEITEN

Stijlvol restaurant, gezellige stube/bar, lounge met open haard,
zomerterras met zicht op de Rimberg, kapel, fietsenstalling.
INBEGREPEN
Lift. Schoonheidssalon, massage. Verhuur fietsen en e-bikes.
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet en ‘s avonds Oplaadpunt voor elektrische wagens
een dinerbuffet of menu. Van maandag t.e.m. zaterdag: ‘s middags
KAMERTYPES
snackbuffet met bronwater, koffie en thee
60 kamers.
• Gratis wifi aan de receptie
2
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (18 x 6 m), ligstoelen kamer 2 personen Köppelchen, ca. 16m • douche, haardroger,
en handdoekenservice, twee sauna’s, buitensauna, dampbad, badslippers, badjas, toilet • tv • gratis minisafe • parket
(type 20)
infraroodcabine, ijsbron, voetbad, rustruimte met water en
kamer 2-4 personen Nonnenberg (max. 3 volw. of 2 volw.+
theehoek
• Sauerland Card: gebruik openbaar vervoer in de regio, toegang 2 kinderen t.e.m. 12 jaar), ca. 40m2 • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • tv • gratis minisafe (type 21)
tot of korting op openbare zwembaden, diverse musea en
attracties waaronder het Erlebnis Lagunenbad (onder voorbehoud, kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), zicht
op de Rimberg, ca. 33m2 • douche, haardroger, badslippers,
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)
badjas, toilet • tv • gratis minisafe (type 24)
• Privéparking
kamer 2-4 personen Hunau (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 12 jaar), ca. 40m2 • douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer Fredeburg, ca. 35m2 • balkon • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • tv • gratis minisafe
(type 10)
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Duitsland | Sauerland | Winterberg

GASTRONOMIE | WELLNESS

ROMANTIK BERGHOTEL ASTENKRONE ★★★★ SUP
Heerlijk adres voor levensgenieters die belang hechten aan
een uitstekende service, een hoogstaande kwaliteit en een
warm welkom. Het interieur straalt klasse en gezelligheid
uit, waarbij de kamers alle een persoonlijke inrichting kregen.
Bovendien geniet het Romantik Berghotel Astenkrone ook
een goede naam in de regio voor de heerlijke keuken met
dagverse ingrediënten. Een ontdekking meer dan waard!
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet (warm en koud) met Sekt,
4 gangendiner met keuze van hoofdgerecht (ook vegetarisch
mogelijk). Tussen 15u-17u: koffie en gebak
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad, sauna, buitensauna,
dampbad, ligstoelen en handdoekenservice. Fitness. Regelmatig
begeleide wandelingen
• Sauerland Card: gebruik openbaar vervoer in de regio, toegang
tot of korting op diverse musea en attracties (onder voorbehoud,
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)
• Privéparking
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LIGGING
Rustig, op zo’n 200 m van het kleine en rustige centrum van
Altastenberg. Het populaire Winterberg ligt op ca. 5 km. Op ca.
750 m hoogte, aan de voet van de Kahler Asten, de hoogste
berg van het Sauerland. Wandelwegen vanaf het hotel.

FACILITEITEN
Restaurant met diverse gezellige hoeken en stuben, wintertuin,
bar, wijnbar, terras. Lift. Massage, schoonheidsverzorgingen.
Oplaadpunt voor elektrische wagen

KAMERTYPES
40 kamers.
kamer 2 personen • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • gratis minibar (1x gevuld bij aankomst) • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior First class (max. 2 volw.+1 kind
t.e.m. 16 jaar) • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas,
toilet • gratis minibar (1x gevuld bij aankomst) • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • gratis minibar (1x gevuld bij aankomst) • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 76339: prijzen en promoties: p. 185

046_V1_LUXE OVERLAND_NL 46

16/12/20 14:54

Duitsland | Sauerland | Bad Laasphe/Feudingen

WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

ROMANTIK LANDHOTEL DOERR ★★★★
Pure verwennerij in de omvangrijke wellness, culinaire
hoogstandjes in het smaakvolle ingerichte restaurant en een
deskundige leiding. Hoeft het nog gezegd dat het gereputeerde
Romantik Landhotel Doerr over heel wat trouwe klanten
beschikt? Een echt verwenadres voor elk moment van het
jaar.
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet en
3 gangendiner met keuze van het hoofdgerecht
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 5 m) met
ligstoelen en handdoekenservice. Wellness met Finse buitensauna,
biosauna, infraroodcabine, bubbelbad, dampbad, tepidarium,
aromaruimte, zoutwaterbad, grot, rustruimte en handdoekenservice (kinderen t.e.m. 13 jaar niet toegelaten in de wellness)
• Privéparking
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LIGGING
In het rustige dorpje Feudingen, op ca. 200 m van het centrum.
Wandelwegen vanaf het hotel. Triptips: Bad Laasphe op ca. 10 km
en Bad Berleburg op ca. 20 km.

FACILITEITEN
Stijlvol restaurant, lobbybar met lounge en open haard, bar.
Lift (vanaf de 1ste verdieping). Massage en schoonheidssalon

KAMERTYPES
49 kamers.
kamer 2-4 personen Stammhaus • bad of douche, haardroger,
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed
mogelijk (type 21)
kamer 2-3 personen Landhaus • balkon • bad of douche,
haardroger, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 24)
1 persoonskamer Stammhaus • bad of douche, haardroger,
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)
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Duitsland | Rhön | Bad Brückenau

KASTELEN & PALEIZEN | UNIEK LOGEREN | WELLNESS

DORINT RESORT & SPA BAD BRÜCKENAU ★★★★ SUP
Een historisch kasteel als sfeervol vakantiehotel, omringd
door één van de allermooiste parken van Duitsland. Alle
kamers van Dorint Resort & Spa Bad Brückenau werden
recent vernieuwd en je geniet er van alle comfort. De unieke
‘Vital Spa & Garden’ is er de highlight. De thermale zwembaden
zijn gevuld met bronwater dat ‘Beierse champagne’ wordt
genoemd om de hoge kwaliteit aan te duiden. In de privétuin
van wel 4.000 m2 groot is het heerlijk zonnen. Ook een aanrader
voor fietsers, wandelaars, golfers en cultuurliefhebbers.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet (tot 11u op zon- en
feestdagen). Dinerbuffet of 3 gangendiner
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (16 x
9 m) verbonden met overdekt zwembad (11 x 6 m, met
waterval), ligstoelen en handdoekenservice, twee dampbaden,
sauna, biosauna, fitness, rustruimte met zicht op het kuurpark,
tuin met ligweide
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LIGGING
Pure romantiek! Je verblijft er in het prachtige kasteelpark van
de zomerresidentie van de Beierse koning Ludwig I, omringd
door historische art-nouveaugebouwen, groene grasvelden,
fonteinen en een heuse bloemenpracht. In het centrum van
Bad Brückenau op ca. 3 km zijn de vakwerkhuizen nu leuke en
unieke winkels. Je kan er wandelen en fietsen door één van de
mooiste natuurgebieden van Duitsland, met als hoogste punt
de Wasserkuppe op ca. 30 km. De schitterende baroksteden
Fulda op ca. 30 km en Wurzburg op ca. 70 km zijn must-visits
tijdens je verblijf. Ook de golfterreinen in de buurt zijn prachtig
aangelegd.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Twee restaurants, parkterrassen, loungebar met binnenkoer.
Schoonheidssalon, massage

KAMERTYPES
116 kamers.
kamer 2 personen, promokamer, ca. 21m2, hoofdgebouw
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, ca. 21m2, hoofdgebouw • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minikoelkast • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 30m2 • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 30m2 • balkon • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minikoelkast • gratis wifi
• tv (type 23)
1 persoonskamer, ca. 21m2, hoofdgebouw • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minikoelkast • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
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Duitsland | Beierse Woud | Sankt Englmar

WELLNESS

HOTEL REINERHOF ★★★★
Het prachtige vakantie- & wellnesshotel Reinerhof in het
Beierse Woud is gekend als één van de beste hotels in de
streek. Relax in de grote wellnessoase, aan de rand van het
buitenzwembad of in de grote tuin. Overal heb je hetzelfde
ontspannende uitzicht over de omliggende natuur. ‘
s Avonds serveert de familie Reiner met veel liefde lekkere
streekspecialiteiten.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet (soms met showcooking), 4 gangenkeuzediner, 1x/week 5 gangendiner bij
kaarslicht en specialiteitenavond
• Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes en internethoek
• Extra: wellnessbon van € 10 per persoon bij een verblijf van
min. 7 nachten. 1x/verblijf aperitief aan de bar. 1x/verblijf
koffiekransje met huisgemaakt gebak. Toegang tot het Kurpark
met natuurbad en huisstokerij ‘Liebl’
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad
‘infinity pool’ (12 x 5 m), overdekt zwembad (10,5 x 6,5 m) met
massagesproeiers, ligstoelen. Uitgebreide wellnessoase met
zoutsauna, kruidensauna, Finse sauna, bubbelbad, infraroodcabine,
dampbad, kruidendampbad, solegrot, rustruimtes, kneippbad,
erlebnisdouches, thee- en sappenbar. Tafeltennis.
Kinderspeelruimte
• Privéparking
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049_V1_LUXE OVERLAND_NL 49

LIGGING
Met zicht op de omringende natuur van het Beierse Woud, op ca.
3 km van het centrum van Sankt-Englmar. Op ca. 150 m is er een
zomerrodelbaan, boomkroonpad op ca. 300 m. Verschillende
wandel- en fietsroutes vertrekken vanaf het hotel. Bezoek pittoreske
stadjes zoals Straubing en Regen (beide op ca. 30 km) en de
gezellige oude binnenstad van Regensburg (ca. 60 km).

FACILITEITEN
Lobbybar, panoramarestaurant, zonneterras, grote tuin (6.000 m2)
met ligweide, wintertuin, vinotheek, bibliotheek. Lift.
Schoonheidssalon, massage

BIJZONDERHEID
Kortingen op het boomkroonpad Waldwipfelweg, de zomerrodelbaan
en een pretpark

KAMERTYPES
45 kamers.
kamer 2 pers., ca. 20m2 • douche, haardroger, badjas, toilet
• minikoelkast • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 pers., classic, ca. 23m2 • balkon met tuinmeubelen
• douche, haardroger, badjas, toilet • minikoelkast • tv • gratis
minisafe (type 22)
kamer 2-4 pers., superior (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 16 jaar), ca. 34m2 • gemeubileerd terras of balkon • douche,
haardroger, badjas, toilet • minikoelkast • tv • gratis minisafe
(type 23)
1 persoonskamer, classic, ca. 17m2 • douche, haardroger,
badjas, toilet • minikoelkast • tv • gratis minisafe (type 10)
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Duitsland | Beierse Woud | Bad Gögging

WELLNESS | GOLF

DORINT MARC AUREL RESORT BAD GÖGGING ★★★★ SUP
Een buitengewoon vakantieresort, uniek in ons aanbod. Op een
domein van zo’n 10 hectare vind je alles voor een ontspannende
vakantie, van een Olympisch zwembad tot een eigen golfbaan.
In het interieur van het mediterraan aanvoelende Dorint
Marc Aurel Resort vind je knipogen naar de tijd van de
Romeinen, de ontdekkers van de heerlijk warme waterbronnen
hier. Relax hier in de thermale baden, sauna’s en dampbaden
en je zal je als herboren voelen. Ga zeker ook op ontdekking
in het Donauland, een streek die je hart zal veroveren.

LIGGING

INBEGREPEN

Restaurant Forum in mediterrane stijl, à-la-carterestaurant
Domus, bar, terras. Lift. Massage en schoonheidszorgen in de
wellness.Golf

• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet (op zon- en feestdagen
tot 11 uur) en dinerbuffet of 3 gangendiner
• Gratis wifi
• Extra: op de aankomst- en vertrekdag gratis gebruik van de
betalende spa- en wellnessvoorzieningen (ook na check-out)
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad,
verwarmd overdekt zwembad, relaxatiezwembad, liquid
sound pool met licht en muziek, ligstoelen en parasols. In de
wellness: handdoekenservice, dampbad, sauna, biosauna,
infraroodcabine, fitness, rustruimte
• Privéparking
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Het rustige Bad Gögging is een prachtig gebied om te wandelen
en fietsen. Bij Kloster Weltenburg op ca. 10 km wringt de Donau
zich door steile rotswanden, klim in Kelheim op ca. 20 km naar de
‘Bevrijdingshal’, ontdek het AUDI Forum en het outlet shopping
dorpje van Ingolstadt op ca. 30 km en de lieflijke dorpjes langs
de Altmühl als Riedenburg, Beilngries, Kipfenberg,… UNESCO-stad
Regensburg is slechts 40 km ver, en ook de topsteden München
en Nürnberg liggen op minder dan een uurtje rijden.

FACILITEITEN

KAMERTYPES
165 kamers.
kamer 2 personen, ca. 24m2 • douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • extra kinderbed
mogelijk (type 20)
kamer 2-3 personen, comfort, ca. 30m2 • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv (type 21)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 30m2 • balkon • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi
• tv (type 22)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 32m2 • balkon, golfzicht • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi
• tv (type 23)
1 persoonskamer, ca. 24m2 • douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv (type 10)
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Duitsland | Zwarte Woud | Baiersbronn

WELLNESS | GASTRONOMIE

ROMANTIKHOTEL SACKMANN ★★★★ SUP
Luxehotel dat in 2020 een volledige metamorfose onderging.
De receptie met lobby, de verschillende restaurants en bar
werden in een modern jasje gestoken, alsook een volledige
vleugel met kamers. De wellness werd uitgebreid en op dak
van het nieuwe gebouw werd een infinity sky pool aangelegd.
Kom genieten van deze nieuwe parel in het Zwarte Woud.
Bovendien geniet je bij Romantikhotel Sackmann van de
voortreffelijke keuken van Jörg Sackmann (1 Michelinster).
Romantikhotel Sackmann is pure verwennerij voor al je
zintuigen. De Schwarzwald Plus Card is inbegrepen vanaf
2 nachten, met zo’n 80 attracties gratis beschikbaar in de
omgeving, hoe meer uitstappen, hoe meer voordeel je doet.

FACILITEITEN
Restaurant ‘Silberberg’, à-la-carterestaurant ‘Anita Stube’ en
Michelinster gourmetrestaurant ‘Schloßberg’, knusse bar, terras,
fietsenstalling. Lift (in het hoofdgebouw). Massages, ayurveda,
hotstone, schoonheidsbehandelingen. Verhuur (elektrische)
fietsen en mountainbikes. Oplaadpunt voor elektrische auto’s

BIJZONDERHEDEN

• indien je zin hebt om tijdens jouw verblijf de culinaire hoogstandjes van restaurant ‘Schloßberg’ ten volle te ontdekken, dan
kan je dit melden aan de receptie; de waarde van jouw volpension
wordt dan verrekend met de rekening in het restaurant
• op 23 juli vindt een zomerfeest plaats in het hotel: op deze
dag worden de gasten dubbel verwend met gastronomische
delicatessen uit de keuken van topkok Jörg Sackmann, met
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet. Tussen ca. 12u-14u30: Wellfit-buffet livemuziek en tombola (ter plaatse tegen voordeeltarief te regelen)
met warme en koude snacks, salade, fruitsappen, water en
KAMERTYPES
thee. 5 gangendiner met keuze van het hoofdgerecht + salade76 kamers.
buffet (vegetarische keuken mogelijk)
kamer 2-4 personen Ferienappartement, ca. 38m2 • balkon,
• Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes
bijgebouw (op 200 m van hoofdgebouw) • woonkamer met bed
• Sport en ontspanning: moderne en grote wellness met overdekt
2 pers. en slaapbank 2 pers. • bad, haardroger, badslippers, badjas,
zwembad (13 x 6 m), meerdere sauna’s en dampbaden (Himalaya
toilet • kitchenette • minikoelkast • tv • gratis minisafe (type 24)
zoutsteensauna, panoramasauna, kristaldampbad en kruidenkamer 2-3 personen, ca. 26m2 • bad of douche, haardroger,
dampbad), nieuw sky infinity pool op het dak, openluchtbubbelbad,
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
ijsbron, erlebnisdouches, verschillende rustruimtes, fitness
minisafe (type 20)
• Schwarzwald Plus Card: bij een verblijf van min. 2 nachten:
kamer 2-4 personen, classic (max. 3 volw.+1 kind t.e.m. 9 jaar),
gebruik van de lokale bus en trein, toegang tot meer dan
ca. 30m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
80 attracties in de omgeving (onder voorbehoud, kaart
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
uitgegeven door de plaatselijke overheid)
kamer 2-3 personen, comfort, ca. 26m2 • balkon • bad of
• Privéparking
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 25)
LIGGING
Langs de Schwarzwald-Tälerstraße, in het Murgtal. In de deelwijk kamer 2 personen, luxe Tannenwipfel, ca. 24m2 • balkon • douche,
Schwarzenberg, op ca. 10 km van het levendige Baiersbronn en haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • minibar
20 km van de gezellige grote markt van Freudenstadt. Interessante • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket • nieuwe kamer (type 21)
locatie om eindeloos te genieten van de natuurpracht van het kamer 2-3 personen, luxe Silberberg, ca. 34m2 • balkon • douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • minibar
Zwarte Woud. Het station van Schwarzenberg ligt op 250 m
van het hotel, ideaal om uitstapjes in de buurt te ondernemen • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket • nieuwe kamer (type 22)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar), ca.
en de auto rust te gunnen.
18m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
Code 76652: promoties en prijzen: p. 186
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Duitsland | Zwarte Woud | Bad Peterstal/Griesbach

EXCLUSIVE | GASTRONOMIE | WELLNESS

HOTEL DOLLENBERG RESORT ★★★★★ SUPERIOR
Het Relais & Châteaux Hotel Dollenberg, onder de bezielende
leiding van Meinrad Schmiederer, benadert de perfectie. Naast
een reis door het Zwarte Woud zal je er ook een culinaire
ontdekkingsreis maken, daarvoor staan de kookkunsten van
Martin Hermann garant. Zowel Michelin, de vakpers, als de vele
Belgische klanten zijn het over één zaak roerend eens: Hotel
Dollenberg behoort tot het allerbeste wat het Zwarte Woud te
bieden heeft. Als kers op de taart werd de Dollenberger
wijnkaart in 2020 uitgeroepen tot allerbeste van Duitsland!
Bovendien volgt het hotel een duurzame koers. Zo zorgen door
zonne-energie aangedreven golfwagentjes voor het vervoer van
gasten en bagage op het resort. Een gast schreef bij zijn afscheid
in het gastenboek: “Jammer dat je een hotel niet kunt knuffelen,
anders deed ik het!”. Mooier kun je het niet verwoorden!
INBEGREPEN
• Maaltijden: rijkelijk warm en koud ontbijtbuffet met showcooking,
5 gangenkeuzediner + saladebuffet. Elke dinsdagavond een uniek
‘walking dinner’ met muziek in de tot restaurant omgetoverde
keuken. Elke woensdagavond een typische chaletavond met
aangepast diner (indien gewenst). Elke donderdagavond raclette
of fondue in de chalet Renchtalhütte. Kindermenu t.e.m. 6 jaar
• Gratis wifi
• Extra: teddybeertje voor kinderen bij aankomst. Per kamer een bon
van € 20 voor consumptie in de hotelbar. Kistje Dollenbergwijn per volwassene bij een verblijf van min. 7 nachten + fles
champagne bij een verblijf van min. 7 nachten waar 21/7 deel
van uitmaakt
• Sport en ontspanning: zwemparadijs: o.a. overdekt zwembad
met waterval en verbinding met buitenzwembad, ligstoelen en
parasols, bubbelbad, saunadorp met diverse sauna’s, dampbaden,
massagedouches, tennis, fitness. Fietsen en e-bikes. Kinderspeelruimte en speeltuin
• Animatie: aquagym en wandelingen
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• Dollenberg Goldkarte: bij een verblijf van min. 7 nachten:
dagelijks (behalve op zon- en feestdagen) koffie en gebak in
de bar of de chalet Renchtalhütte, dagelijks (behalve op zonen feestdagen) keuze tussen een lunchbuffet in Dollenberg of
een lunch in Le Bistro in Baden-Baden, in de chalet Renchtalhütte of in Le Clou in Straatsburg, 15% korting in de hotelboetiek
• Privéparking

LIGGING
Enig, mooi en idyllisch: op een ca. 70.000 m2 groot landgoed,
dat bezaaid is met bloemen en zitbanken. Op een ca. 650 m
hoge heuvel, grenzend aan dichte wouden en bewegwijzerde
wandelpaden. Op ca. 2 km van Bad Griesbach en ca. 6 km van
Bad Peterstal. Op ca. 20 km van Freudenstadt en zowel ca. 50 km
van Baden-Baden, de meest mondaine stad van het Zwarte Woud,
als van Straatsburg, hoofdstad van de Franse Elzas.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Lobby, bar, gourmetrestaurant (waar het halfpension wordt
geserveerd), à-la-carterestaurant ‘Le Pavillon’ (2 Michelinsterren!),
boetiek, kapsalon, lift. Beautysalon, massage. Tussen ca. 15/5-15/9
stijlvolle barbecuelunch aan de rand van het openluchtzwembad
(bij mooi weer, ter plaatse te regelen)

BIJZONDERHEID
Bij een verblijf van minimum 7 nachten, kan je 1x op maandag-,
donderdag- of zondagavond à la carte eten in ‘Le Pavillon’
tegen halve prijs
juniorsuite 2-4 personen, ± 36m2 • balkon, tuinzicht • bad,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi
KAMERTYPE
• tv • gratis minisafe (type 20)
101 kamers en suites.
2
kamer 2 personen, ± 28m2 • balkon, bergzicht • bad, haardroger, juniorsuite 2-4 personen, ± 36m • balkon, valleizicht • bad,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • tv • gratis
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 25)
minisafe (type 23)
2
kamer 2-3 personen, superior (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), juniorsuite 2-5 personen, ± 50m • balkon, valleizicht • bad,
haardroger,
badslippers,
badjas,
toilet,
apart toilet • minibar
2
± 28m • balkon, tuinzicht • bad, haardroger, badslippers,
(type 28)
badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22) • gratis wifi • tv • gratis minisafe
2
suite 2-4 personen, ± 55m • balkon, valleizicht • douche en
juniorsuite 2-3 personen noordzijde, ± 36m2 • balkon,
bubbelbad, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar
binnenlandzicht • bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• gratis wifi • 3x tv • gratis minisafe (type 21)
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
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Duitsland | Zwarte Woud | Bad Peterstal/Griesbach
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Noord-Frankrijk
Veel mensen zien het noorden van Frankrijk slechts door hun autoraam op doortocht naar het zuiden.
Maar de regio’s Hauts-de-France, Normandië, Bretagne en Grand Est zijn het waard om je hele vakantie in door te brengen!
Geniet van de ongerepte natuur langs de Côte Fleurie, bij de witte kliffen van Étretat en tussen de uitgestrekte wijngaarden in
de Elzas. Wacht het juiste tij af om de Mont-Saint-Michel te bereiken en ontdek het oorlogsverleden op de landingsstranden
van Normandië. Volg de ‘Route des Vins d’Alsace’ of ontkurk een fles in de Champagne. Aan mogelijkheden geen gebrek!

Hauts-de-France

LILLE

Normandië

Grand Est

HAUTS-DE-FRANCE
Bretagne
LE HAVRE
REIMS
METZ

NORMANDIE
PARIS

ÎLE DE FRANCE

GRAND EST

STRASBO

BRETAGNE
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Hauts-de-France

Normandië

Bretagne

Net voorbij de Belgische grens nodigt de regio Hautsde-France je uit voor een verrassende vakantie. Frankrijk
met een Vlaamse toets beleef je in de dorpen en stadjes
van Frans Vlaanderen. Je koopt er nog traditioneel
‘potjevleesch’ en typische ‘Picon bière’. Heel anders is
de sfeer in de bruisende hoofdstad Rijsel met trendy
shops, restaurants en musea. Bij het binnenrijden van
de stad springt het prachtige Belfort meteen in het
oog. Met zijn majestueuze toren in Vlaamse stijl straalt
het grandeur uit. Bezoek ook het Museum voor Schone
Kunsten, het Hospice Comtesse museum, de kathedraal
Notre-Dame-de-la-Treille en ga daarna verpozen in de
zoo.

In het land van camembert, coquilles, calvados en cider
zijn gastronomen koning. Maar ook voor wie houdt van
natuur, cultuur en geschiedenis is Normandië een
topper. Neem de funiculaire door de krijtrotsen in Le
Tréport: boven geniet je van een prachtig uitzicht.
Wandel door de geschiedenis op Omaha Beach, het
bekendste invasiestrand uit WOII. Poseer voor een foto
bij de kliffen van Étretat of flaneer over de beroemde
planches in Deauville en Trouville. Rond de oude haven
van Honfleur wenken restaurantjes met heerlijke fruits
de mer. Ook niet te missen: het wandtapijt van Bayeux
en de Mont-Saint-Michel die bij springtij omringd
wordt door water.

De bestemming bij uitstek om uit te waaien aan zee !
Volg de eindeloze kustlijn met prachtige baaien, roze
granietrotsen, eilandjes, vuurtorens en kleurrijke steden
als Saint-Malo en La Baule. Of rij landinwaarts langs
traditierijke stadjes als Dinard en Dinan of naar de
prehistorische megalieten van Carnac. Ook smullen
staat op het programma: proef de beroemde Bretonse
crêpes in een knus pannenkoekenhuis: zoet met appel
of ijs of hartig met kaas en ham. De zee levert dan
weer al het lekkers voor de beroemde zeevruchtenschotels zoals kreeft, mosselen en oesters van Cancale.

Grand Est
ASBO

De heuvels en vlaktes met wijngaarden maken de Elzas
tot een uitgelezen decor voor hikers en bikers. Mag het
iets pittiger? Neem dan de mountainbikeroutes door
de bossen van de Vogezen. Rij eens door naar Straatsburg
en wandel door het pittoreske Petite France en de elegante
Neustadt. Voor fijnproevers is de Grand Est een eldorado:
proef spätzle, flammekuchen en coq au riesling in de Elzas
met uitstekende Elzasser wijnen. Of volg de zes ‘Routes
Touristiques du Champagne’ langs wijngaarden, authentieke
dorpjes en proeverijen en laat je rondleiden in grote
champagnehuizen, bijvoorbeeld in Epernay.
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Frankrijk | Frans-Vlaanderen (Hauts-de-France) | Lille

UNIEK LOGEREN

GRAND HOTEL BELLEVUE ★★★★
RIJSEL • 110 KM

De naam dekt volledig de lading. ‘Grand’ enerzijds omwille
van de traditie van dit hotel en anderzijds omwille van de
stijlvolle uitstraling. In 2018 werd het hotel volledig gerenoveerd,
in een klassieke stijl met moderne toetsen. ‘Bellevue’ gezien
de unieke ligging, het enige hotel in Lille gelegen aan de
‘Grand Place’.
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi

LIGGING
Kan je nog centraler logeren in Lille? Het antwoord is neen. Het
hotel geeft uit op de Grand Place (Place du Général de Gaulle).
De Oude Stad (Vieux-Lille) bekend om de vele restaurantjes,
de Opéra en het Théatre du Nord bevinden zich allemaal op
wandelafstand.

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar. Lift. Roomservice

KAMERTYPES
64 kamers.
kamer 2-3 personen, ca. 18m2 • bad, haardroger, toilet • airco
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
1 persoonskamer, ca. 18m2 • bad, haardroger, toilet • airco
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld
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Frankrijk | Normandië | Cabourg

GASTRONOMIE | WELLNESS

HOTEL LES BAINS DE CABOURG THALAZUR ★★★★ SPECIAL
Net zoals alle andere Thalazur-hotels die wij aanbieden
(Ouistreham, Carnac, Royan, Arcachon, Port-Camargue en
Antibes), is deze eigentijdse Spa Thalazur in Cabourg volledig
gericht op ‘comfort, gastronomie en thalassobehandelingen’.
Hier valt zonder twijfel alle stress van je af en zal je nadien
nog wekenlang nagenieten van je hernieuwde energie. Doen!
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: voor onze klanten: toegang tot het overdekte zwembad
met zeewater (17 x 17 m), de sauna en het dampbad in de
‘Spa Marin’ met ligstoelen en handdoekenservice. Kinderen
t.e.m. 15 jaar op specifieke uren toegelaten
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (10 x 12 m, open
ca. 17/4-30/9), fitness. Tennisterrein
• Privéparking

Code 61551: prijzen en promoties: p. 187
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LIGGING
In een park van 6 ha, pal tegenover de zee en onmiddellijk bij
het zandstrand. Ideaal om te relaxen of gewoon als uitvalsbasis
om landingsstranden en Normandië te verkennen. Het centrum
van Cabourg ligt op ca. 850 m.

FACILITEITEN
Panoramisch restaurant ‘Le Poisson d’Argent’, bar ‘Les Embruns’
met een ruime keuze aan cocktails. Lift

BIJZONDERHEID
15% korting op een verzorgingspakket (ter plaatse te reserveren)

KAMERTYPES
165 kamers.
kamer 2 personen Premium, ca. 18m2 • balkon met tuinmeubelen,
tuinzicht • douche, haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen, superior Exclusive (max. 2 volw.+1 kind
t.e.m. 12 jaar), ca. 25m2 • balkon met tuinmeubelen, lateraal
zeezicht • bad, haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 1-2 personen Premium (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar),
ca. 18m2 • balkon met tuinmeubelen, tuinzicht • douche, haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 12)
kamer 1-2 personen Exclusive (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar),
ca. 25m2 • balkon met tuinmeubelen, lateraal zeezicht • bad,
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 13)
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Frankrijk | Normandië | Ouistreham

WELLNESS

HOTEL RIVA BELLA THALAZUR OUISTREHAM ★★★★ SPECIAL
De locatie, het comfort, de uitstekende keuken en het
restaurant met zicht op het strand staan garant voor een
plezierig verblijf aan zee. Heerlijk ontspannen kun je dankzij
het concept Spa Thalazur in ons programma (Cabourg,
Carnac, Royan, Arcachon, Port-Camargue en Antibes) met
een uitgebreide keuze aan behandelingen en verzorgingen
(ter plaatse te regelen). Het is ook de plek bij uitstek voor
wandelaars en fietsers en een ideaal vertrekpunt om de
landingsstranden uit 1944 te ontdekken.
Goed om weten: buitenterras bij het restaurant, tegenover
strand en zee.

LIGGING
Aan het grote zandstrand van Riva-Bella en tegenover de duinen
van Ouistreham, een bijzonder en uniek natuurgebied vlak bij
Caen (ca. 15 minuten met de wagen).

FACILITEITEN
Gezellige bar en restaurant met zicht op de Normandische
stranden. Lift. Wellnessbehandelingen

KAMERTYPES

89 kamers.
kamer 2 personen stadszicht, ca. 20m2 • douche, haardroger,
apart toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
INBEGREPEN
kamer 2-3 personen stadszicht (max. 2 volw.+1 kind t.e.m.
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet
12 jaar), ca. 20m2 • douche, haardroger, apart toilet • airco
• Gratis wifi
• Extra: onze klanten hebben van maandag tot zaterdag tussen • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 21)
9u-19u45 en op zondag tussen 8u30-18u45 toegang tot de
1 persoonskamer, ca. 20m2 • douche, haardroger, apart toilet
Spa Marin met twee overdekte zwembaden met verwarmd
•
airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
zeewater (11 x 5 m en 17 x 10), dampbad en sauna. Kinderen
• tv • gratis minisafe (type 10)
jonger dan 12 jaar enkel toegelaten tussen 12u30-14u en
vanaf 17u, op zondag tussen 12u30-18u
• Sport en ontspanning: ligstoelen en handdoekenservice aan
het zwembad. Fitness
• Privéparking
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Frankrijk | Normandië | Granville/Donville-les-Bains

WELLNESS

PREVITHAL - HOTEL DE LA BAIE THALASSO & SPA MARIN ★★★★
DONVILLE-LES-BAINS • 579 KM

In het trendy hotel de la Baie kan je relaxen en genieten
van talrijke wellnessbehandelingen. Daarnaast ligt het hotel
in het prachtige kuststadje Granville, ook wel bekend als het
‘Monaco van het noorden’.
INBEGREPEN
• Maaltijden: continentaal ontbijtbuffet en 3 gangendiner. Kindermenu t.e.m. 12 jaar (2 gangen)
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad met zeewater (12 x 10),
4 bubbelbanken, 2 jetstreams, bubbelbad met massagezetels
en handdoekenservice. Sauna, dampbad en fitness
• Privéparking

Code 61515: promoties en prijzen: p. 188
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LIGGING
In Donville-Les-Bains, op ca. 10 m van het strand (enkel parking
oversteken) en op ca. 2 km van het centrum van Granville, in de
baai van de Mont Saint-Michel. Het hotel kijkt uit op Chauseyeilanden.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Restaurant met zeezicht. Lift.

BIJZONDERHEID
onze klanten genieten 10% korting bij reservatie van een ‘cure
marine’ (ter plaatse, volgens beschikbaarheid)

KAMERTYPES
76 kamers.
kamer 2 personen Classique, ca. 17-18m2 • bad of douche,
haardroger, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 3 personen Classique (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar),
ca. 17-18m2 • bad of douche, haardroger, toilet • thee- en
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar),
ca. 17-18m2, lateraal zeezicht • bad of douche, haardroger, toilet
• thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 22)
1 persoonskamer, ca. 17-18m2 • bad of douche, haardroger,
toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 10)
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Frankrijk | Bretagne | Perros-Quirec

GASTRONOMIE | WELLNESS

L’AGAPA HOTEL SPA NUXE ★★★★★
Dit pareltje ligt vlak tegenover de zee en bestaat uit drie
gebouwen L’Agapa, La Désirade en Eden Roc die klassieke
en hedendaagse architectuur combineren. Hier zal je het
hartelijke onthaal, de vriendelijke service en de voortreffelijke
keuken appreciëren. L’Agapa Hotel Spa Nuxe beschikt over
een panoramisch restaurant, een tuin, een wellness met
binnenzwembad, een overdekte parking waar je gratis kunt
parkeren en een oplaadpunt voor elektrische wagens. Verken
zeker de aangename kust. Ook een bezoekje aan Roscoff,
Pleumeur-Bodou (het park van Radôme), Trégastel of
Paimpol mogen niet ontbreken. Laat je verleiden en reserveer
nu je vakantie naar deze prachtige plaats!
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud continentaal ontbijtbuffet. Ontbijt
op de kamer mogelijk op aanvraag
• Gratis wifi en internethoek
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 4 m) met
handdoekenservice, sauna, dampbad, bubbelbad en fitness
• Privéparking

LIGGING
Uitzonderlijk, op de heuvelflank met een mooi zicht op de
granietroze baai van Perros-Guirec. Het centrum en de winkels
bevinden zich op ca. 500 m, de zee en het strand op ca. 250 m.
De zee en het strand zijn via een klein wegeltje en een trap
te bereiken. Dichtstbijzijnde steden: Lannion op ca. 12 km,
Morlaix op ca. 40 km en Brest op ca. 80 km.
FACILITEITEN
Bar, gastronomisch restaurant met zeezicht (gesloten op
maandag en dindsdag, behalve schoolvakanties en feestdagen),
terras ( juni-september), park. Het hotel heeft zijn eigen bakker
en patissier. Lift (enkel in het hoofdgebouw Agapa). Spa Nuxe
(400 m2) met schoonheidsverzorgingen en massage. Fietsverhuur
(april-september). Oplaadpunt voor elektrische fiets en wagen
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KAMERTYPES
45 kamers.
kamer 2 personen, ca. 20m2, tuinzicht • slaapkamer met 2x bed
1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • minikoelkast
• gratis wifi • tv, dvd-speler • gratis minisafe • extra kinderbed
mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, ca. 20m2, lateraal zeezicht • slaapkamer
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minikoelkast • gratis wifi • tv, dvd-speler • gratis minisafe
• extra kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 2 personen, ca. 20m2, frontaal zeezicht • slaapkamer
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minikoelkast • gratis wifi • tv, dvd-speler • gratis minisafe
• extra kinderbed mogelijk (type 22)
kamer 2-3 personen, luxe Maison Desidrade of Eden Roc, ca.
40m2, frontaal zeezicht • bad en douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • Nespresso®
(koffie)machine • minikoelkast • gratis wifi • tv, dvd-speler
• gratis minisafe (type 24)
kamer 2-3 personen, luxe Maison Eden Roc, ca. 40m2 • balkon,
frontaal zeezicht • bad en douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • Nespresso®
(koffie)machine • minikoelkast • gratis wifi • tv, dvd-speler
• gratis minisafe (type 25)
kamer 2-3 personen, luxe Maison Desidrade, ca. 40m2 • terras
met tuinmeubelen, frontaal zeezicht • bad en douche, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten
• Nespresso® (koffie)machine • minikoelkast • gratis wifi • tv,
dvd-speler • gratis minisafe (type 26)
1 persoonskamer, ca. 20m2, tuinzicht • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minikoelkast • gratis wifi • tv, dvd-speler • gratis minisafe
• extra kinderbed mogelijk (type 10)

Code 61616: prijzen en promoties: p. 188
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KASTELEN & PALEIZEN | UNIEK LOGEREN | GASTRONOMIE | WELLNESS

Frankrijk | Bretagne | Pornichet/La Baule

RELAIS THALASSO BAIE DE LA BAULE - CHATEAU DES TOURELLES ★★★★
PORNICHET • 748 KM

Relais Thalasso Baie de la Baule - Château des Tourelles is het
adres als je houdt van luxe, gastronomisch eten en wellness.
Dit magische geheel ligt te midden van een beschermd park
en beschikt over grote, elegante kamers met een spectaculair
zeezicht, soms vlak tegenover de zee. Dit hotel is vernieuwend
op het vlak van thalassotherapie. Laat je royaal verwennen
in een van de persoonlijke wellnessvilla’s. Je beleeft hier
ongetwijfeld een deugddoende en gezonde vakantie in een
rustgevend kader. Hier kom je zeker terug!

LIGGING
In de Landtong van Bé, een prachtig natuurgebied in Pornichet,
gescheiden van het strand en van de Atlantische Oceaan door
een kustweggetje. Op ca. 4 km van La Baule, ca. 10 km van
Saint-Nazaire en ca. 70 km van Nantes.

FACILITEITEN
Loungebar, gastronomisch restaurant. Lift. Schoonheidssalon

KAMERTYPES

105 kamers.
kamer 2-3 personen, comfort (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar),
ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, badjas, apart toilet • airco
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis mini• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (open safe (type 23)
kamer 2-3 personen, comfort premium (max. 2 volw.+1 kind
ca. 1/5-30/10) met ligstoelen. Wellnesszone met overdekt
2
zwembad (25 m2) met zeewater en zicht op de oceaan. Sauna, t.e.m. 12 jaar), ca. 25m • balkon, lateraal zeezicht • bad of douche,
haardroger, badjas, apart toilet • airco • thee- en koffiezetdampbad, bubbelbad. Waterparcours met 30 massagejets,
faciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
geisers en 7 bubbelbanken. Verwarmd avonturenbad met
kamer 2-3 personen, superior prestige ocean (max. 2 volw.
zeewater, 9 massagejets en watervallen. Fitness
+1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 30m2 • balkon, frontaal zeezicht • bad
of douche, haardroger, badjas, apart toilet • airco • thee- en
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 25)
kamer 2-3 personen, superior prestige atlantique (max. 2 volw.
+1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 30m2 • balkon, frontaal zeezicht • bad
of douche, haardroger, badjas, apart toilet • airco • thee- en
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 26)
1 persoonskamer, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, badjas,
apart toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 10)

INBEGREPEN

Code 61624: prijzen en promoties: p. 189
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Frankrijk | Champagne-Ardenne (Grand-Est) | Espernay

EXCLUSIVE | GASTRONOMIE | WELLNESS

HOSTELLERIE LA BRIQUETERIE ★★★★★
Vele Franse tv-sterren gingen je voor in dit exclusieve luxehotel,
dat toch charmant en romantisch is. Je dineert gastronomisch
in het restaurant en lekker ontspannen doe je dan weer in
de mooie wellness van het hotel. Het is op en top genieten
geblazen in dit prachtige luxehotel, gelegen op een boogscheut
van de Champagnehoofdstad Epernay. Stond La Briqueterie
nog niet op je bucket list? Doen!
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: wellnesszone ‘Bulles et Détente’ met
overdekt zwembad, bubbelbad, sauna en dampbad
• Privéparking (met camerabewaking)

LIGGING
Zeer rustig in een 4 ha groot park met zicht op de wijngaarden.
In het dorpje Vinay, op 8 km van Epernay en de ‘route touristique
du Champagne’. Talrijke romantische dorpjes zoals Chavot
Courcourt (2 km), Cuis (6 km) en Monthelon (4 km) liggen
verspreid in de heuvels rond Epernay en zijn makkelijk te voet
of met de fiets te bereiken.

FACILITEITEN
Stijlvol en romantisch restaurant (vooraf reserveren noodzakelijk)
met open haard, terras en zicht op de schitterende tuin. Gezellige
bar met salon en open haard. Mooie veranda. Babysitservice
(vooraf reserveren). Geen lift. Activiteiten op aanvraag en ter
plaatse te regelen: massage, fietsverhuur, bezoek aan een
wijnkelder, luchtdoop met helikopter (heliport van hotel) of
luchtballon,...

kamervoorbeeld

BIJZONDERHEID
15% korting op massages

KAMERTYPES
40 kamers.
kamer 2 personen, ca. 22m2 • bad, haardroger, apart toilet
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• extra kinderbed mogelijk (type 23)
kamer 2-3 personen, superior (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar),
ca. 30m2 • bad, haardroger, apart toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer, ca. 22m2 • bad, haardroger, apart toilet
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
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Frankrijk | Champagne-Ardenne (Grand-Est) | Espernay
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Frankrijk | Elzas (Grand-Est) | La Petit Pierre

WELLNESS

HOTEL LA CLAIRIERE BIO & SPA ★★★★
Aan de rand van het pittoreske dorpje La Petite Pierre, in het hart
van de bosrijke Noordelijke Vogezen. Aan het hotel vertrekken
heel wat bewegwijzerde wandel- en fietsroutes.

INBEGREPEN

Gezellige Engelse bar, restaurant met gerechten op basis van
biologische producten, panoramisch terras, salon, lift

• Maaltijden: bio-ontbijtbuffet.
• Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes
• Sport en ontspanning: binnenzwembad (12 x 6 m). Toegankelijk
vanaf 16 jaar: verwarmd buitenzwembad (8 x 5 m) en wellness
met bubbelbad, Finse sauna, biosauna, dampbad, koudwaterbad,
ijsfontein, relaxatieruimte
• Privéparking

64

LIGGING

Als je je in perfecte harmonie met het schitterende natuurdecor
wil voelen, moet je hier zijn! La Clairière Bio & Spa is het
ideale hotel voor wie zich volledig wil herbronnen: lekkere
maaltijden, deugddoende saunasessies en talrijke activiteiten in
de natuur zoals tai chi en yoga. Hier staat je welzijn centraal!

FACILITEITEN

KAMERTYPES
49 kamers.
kamer 2 personen classique, 14-17m2 • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen confort, 22-28m2 • balkon • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-4 personen superior, 32-38m2 • balkon • zithoek
• douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • thee- en
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 22)
1 persoonskamer classique, 14-17m2 • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld
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Frankrijk | Vogezen (Grand-Est) | Gérardmer

GASTRONOMIE | WELLNESS

LE GRAND HOTEL & SPA ★★★★
Het stijlvolle en traditierijke Le Grand Hotel & Spa is gelegen
aan de mooie ‘Place du Tilleul’ met zijn rijke geschiedenis.
Vertoeven in de ‘cosy’ bar is al een belevenis op zich naast
het genieten van de culinaire hoogstandjes in de diverse
restaurants. En laat je verwennen in de meermaals gelauwerde,
exclusieve wellness ‘Les Chênes Blancs’.

LIGGING
Middenin in het aangename en levendige centrum van Gérardmer.
Door het ruime park geniet je toch van een heerlijke rust tijdens
je verblijf.

FACILITEITEN

Zeer gezellige loungebar ‘Le Fritz Bar’ met Bugatti-accenten.
Restaurant ‘L’Assiette du Coq à l’Ane’ met specialiteiten van
INBEGREPEN
de Vogezen in een landelijk decor, restaurant ‘Le Grand Cerf’
• Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet
met een traditionele Franse keuken in een elegante setting en
• Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes
gastronomisch restaurant ‘Le Pavillon Pétrus’ voor liefhebbers
• Extra: bij verblijf van min. 4 nachten in halfpension:
van een verfijnde keuken in een geraffineerd interieur. Lift.
welkomstaperitief, flesje water op de kamer, 1u toegang/volwassene Zeer exclusieve wellnesszone ‘Les Chênes Blancs’ (450 m2) met
tot het Heat Center van de wellnesszone en 1x streekdiner of bubbelbad en sauna en een ruim aanbod schoonheidszorgen
raclette
zoals gezichtsverzorging, balneotherapie, traditionele of rituele
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad met tegenstroom massage; ‘Heat Center’ met sauna, dampbad en waterbassin;
en waterval, openluchtzwembad, fitness
ontspanningsruimte met thee en water
• Animatie: geregeld activiteiten zoals wandeltochten, wijnproeven,
KAMERTYPES
cocktailworkshop, barbecue, ...
76 kamers.
• Privéparking
kamer 2-3 personen Montagne • bad, apart toilet • tv (type 20)
kamer 2 personen Parc • bad, apart toilet • tv (type 21)
1 persoonskamer Montagne • bad, apart toilet • tv (type 10)
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kamervoorbeeld
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Midden- en Zuid-Frankrijk
Vive la France! Een zonnige strandvakantie aan de Middellandse zee, middeleeuwse steden en charmante dorpjes met leuke markten
bezoeken, fietsen en wandelen op Ile-de-Ré, surfen op de golven van de Atlantische oceaan, shoppen in mondaine badplaatsen als
Nice en de renners in de Tour de France aanmoedigen. En dan zijn er nog de lavendelvelden van de Provence, het lekkere eten en de
heerlijke wijnen. Pak je koffers en ga leven als God in Frankrijk!

PAYS DE LA LOIRE
BOURGOGNE
FRANCHECOMTÉ

CENTREVAL-DE-LOIRE

NOUVELLE
AQUITAINE

AUVERGNERHÔNE-ALPES

OCCITANIE

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D’AZUR

Nouvelle Aquitaine
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Nouvelle Aquitaine

Occitanie

Provence & Côte d'Azur

Een walhalla voor levensgenieters! Degusteer karaktervolle wijnen in Bergerac langs de Dordogne en zwarte
truffels van de Périgord in Sarlat-la-Canéda. Rij langs
kastelen naar de replica van de grotten van Lascaux.
Wandel langs de Garonne in wijnhoofdstad Bordeaux
en ga pootjebaden in de Miroir d’Eau. Surfers trekken
naar het Bassin d’Arcachon of de zandstranden van de
Gironde en de Landes aan de Atlantische Oceaan. In
de Pyreneeën kan je raften en kajakken of de col van
de Aubisque beklimmen met de fiets. Liever relax?
Drink een cognac of een pineau de charentes in
Angoulême en snuister rond in het musée de la Bande
Dessinée of geniet van de zonsondergang op Ile de Ré.

Deze prachtige streek in het zuiden van Frankrijk heeft
alles in huis voor een onvergetelijke vakantie. Proef de
Catalaanse sfeer in Perpignan waar men nog de sardana
danst en ontdek de rijke geschiedenis van Collioure en
vestingstad Carcassonne. Natuurliefhebbers waarderen
de landschappen van de Gers, de Tarn en de Aveyron.
Ervaren wandelaars volgen het Canal du Midi of het
Sentier Cathare langs kastelen en burchten in het spoor
van de katharen. Ga zonnen op de fijnzandstranden van
Canet-Plage of St-Cyprien-Plage en geniet van een
zoete wijn uit Banyuls met een heerlijke zeevruchtenschotel in één van de vele gezellige en betaalbare
restaurantjes.

Graag zen in de zon? Dan is de Provence helemaal
jouw ding: paarse lavendelvelden, gezellige marktjes
met geurige kruiden en krekels die zingen in een achtergrondkoor. Rij naar Lourmarin aan de voet van de
Luberon, Gordes in de Vaucluse of de Romeinse Pont
du Gard. Kies voor actie in de Gorges du Verdon of op
de Mont Ventoux en snuif cultuur op in pausenstad
Avignon of Arles. Zet je designerzonnebril op in Nice en
in Cannes aan de Côte d’Azur en ontdek de
uitgestrekte zandstranden van Saint-Raphaël. Strijk
neer op een terras in de hippe havenstad Marseille
voor een pastis en een stevige bouillabaisse.
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Frankrijk | Charente-Maritime | Ile-de-Ré

GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

ATALANTE WELLNESS HOTEL - THALASSO & SPA ★★★★
De Spaanse nationale voetbalploeg verbleef tijdens het EK
van 2016 in Atalante Wellness Hotel - Thalasso & Spa. Voel je
dus een ster tussen de sterren. Na het uitgebreide ontbijt
trek je je stapschoenen aan voor panoramische wandelingen
tussen de wijngaarden of langs de oceaan. Geniet van een
verkwikkende sessie in de wellness en proef ‘s avonds de lokale
creaties van kok Arnaud Thiry in het gezellige restaurant
(bekroond met 2 vorkjes in de Michelingids) met zicht op
zee!

LIGGING

INBEGREPEN

97 kamers.
kamer 2-3 personen, comfort kant wijngaarden (max. 2 volw.+
1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 23m2 • bad of douche, haardroger,
toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior kant wijngaarden, Premium
(max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 28m2 • balkon of terras
• bad of douche, haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, comfort zeezijde (max. 2 volw.+1 kind
t.e.m. 12 jaar), ca. 23m2 • terras • bad of douche, haardroger,
apart toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen, superior zeezijde, Premium (max. 2 volw.+
1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 28m2 • terras • bad of douche, haardroger, apart toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 4-6 personen, communicerende kamers kant wijngaarden,
Premium (max. 4 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar), ca. 56m2
• balkon • bad of douche, haardroger, apart toilet • thee- en
koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer, comfort kant wijngaarden, ca. 23m2 • bad
of douche, haardroger, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (met
zeewater), overdekt zwembad (zeewater), sauna, dampbad.
Fitness
• Privéparking
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Neem je fiets mee en verken vanuit het hotel het eiland Ile de Ré.
Het is ca. 30 km lang en 5 km breed. Hotel Atalante ligt direct
aan het uitgestrekte strand en op ca. 1 km van het centrum
van Sainte-Marie-de-Ré.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Restaurant, bar, loungeterras. Massages, schoonheidssalon,
cryotherapie. 5x/week kinderclub in juli en augustus

KAMERTYPES

Code 61859: prijzen en promoties: p. 190
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Frankrijk | Vallées de la Dordogne et du Lot | Saint-Vincent-de-Cosse

KASTELEN & PALEIZEN | UNIEK LOGEREN

HOTEL LE DOMAINE DU CHATEAU DE MONRECOUR ★★★★
Laat je betoveren door dit charmante kasteel met bijhorend
landgoed. Le Domaine du Château de Monrecour domineert
de Dordognevallei in het hart van de Périgord Noir en ligt
uitstekend voor diverse culturele daguitstappen. Je kan er
prinsheerlijk overnachten in het kasteel zelf of in één van de
bijgebouwen verspreid over de parktuin met voldoende privacy.
Dankzij het familiezwembad en het adults only zwembad
staat er waterpret op het programma voor iedereen.
Terecht bekroond met een vierde ster er bij!

LIGGING

INBEGREPEN

KAMERTYPES

• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner. Kindermenu
t.e.m. 8 jaar
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: twee verwarmde openluchtzwembaden
(één voor het kasteel en één voor de bijgebouwen met apart
kinderbad) met ligstoelen, parasols en handdoekenservice.
Petanque, tafeltennis, badminton en volleybal. Speeltuin
• Privéparking

Code 62828: promoties en prijzen: p. 190
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Heel rustig, in een uitgestrekt park in Saint-Vincent-de-Cosse,
op ca. 1,5 km van Beynac en ca. 12 km van Sarlat-la-Canéda.
Diverse toeristische toppers in de omgeving: het kasteel van
Beynac, de tuinen van Marqueyssac, het mooie dorpje la
Roque-Gageac, het historische stadje Domme,…

FACILITEITEN
Ontbijtruimte met open haard en terras, restaurant met veranda,
bar, kapel. Fietsenstalling, oplaadpunt voor elektrische auto’s
31 kamers
kamer 2 personen Tradition, tuingebouw • bad of douche,
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • extra kinderbed mogelijk (type 24)
familiekamer met aparte slaapkamer 3-4 personen Tradition,
tuingebouw • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met
2x bed 1 pers. • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv
• extra kinderbed mogelijk (type 25)
kamer 2 personen Charme, hoofdgebouw • open haard
• douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, luxe, hoofdgebouw • open haard
• douche en bubbelbad, haardroger, badslippers, badjas, apart
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk • zithoek,
hemelbed (type 21)
1 persoonskamer Tradition, tuingebouw • bad of douche,
haardroger, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv (type 11)

kamervoorbeeld
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Frankrijk | Vallées de la Dordogne et du Lot | Souillac

GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

SOUILLAC GOLF & COUNTRY CLUB ★★★★
Geniet van een zalig ‘dolce farniente’-gevoel met de hele familie
in een luxueuze chalet te midden van de prachtige natuur
van de Lot. Dit vakantieresort is opgebouwd in verschillende
wijken met telkens een openluchtzwembad, waardoor privacy
en rust absoluut gegarandeerd zijn. Golfen, zwemmen, tennissen,...
sportievelingen halen ongetwijfeld hun hartje op. Ook lekker
relaxen en helemaal ontstressen, in Souillac Golf & Country
Club is het allemaal mogelijk, en dat op het ritme dat jij
bepaalt.

70

chalet met 2 slaapkamers max. 3 personen
Coreze, ca. 69m2 • terras met tuinmeubelen • slaapkamer met
2x bed 1 pers. of bed 2 pers., slaapkamer met bed 1 pers. en
woonkamer • 2 badkamers: 1 met douche en 1 met bad, haardroger,
2x toilet • open keuken, 4 gaspitten, microgolfoven • waterkoker
• koffiezetapparaat, broodrooster • vaatwas • wasmachine
• gratis wifi • tv, dvd-speler, strijkijzer en -plank (type 41)
chalet met 3 slaapkamers max. 6 personen Périgord, ca. 74m2
• terras met tuinmeubelen • 3 slaapkamers met 2x bed 1 pers.
of bed 2 pers. en woonkamer • 2 badkamers: 1 met douche
en 1 met bad, haardroger, 2x toilet • open keuken, 4 gaspitten,
INBEGREPEN
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster
• Gratis wifi
• vaatwas • wasmachine • gratis wifi • tv, dvd-speler, strijkijzer
• Sport en ontspanning: centraal openluchtzwembad met
en -plank (type 60)
apart kindergedeelte (open ca. 1/5-30/9), ligstoelen en parasols.
chalet met 3 slaapkamers max. 6 personen Lot, superior lodge,
Daarnaast beschikt elke wijk ook nog over een apart openca. 92m2 • terras met tuinmeubelen • 3 slaapkamers met 2x bed
luchtzwembad (open ca. 1/5-30/9) met ligstoelen en para1 pers. of bed 2 pers. en woonkamer • 3 badkamers: 1 met douche
sols. Petanque, tafeltennis. Speeltuin
en 2 met bad, haardroger, 2x toilet • open keuken, 4 gaspitten,
• Comfort: bed-, bad- en keukenlinnen, opgemaakte bedden
microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster
bij aankomst, eindschoonmaak
• vaatwas • wasmachine • gratis wifi • tv, dvd-speler, strijkijzer
• Privéparking 1 plaats nabij de woning
en -plank (type 61)
chalet met 3 slaapkamers max. 6 personen Rocamadour,
LIGGING
superior lodge, ca. 92m2 • terras met tuinmeubelen, groot overdekt
Uiterst rustig, in Lachapelle-Auzac, op ca. 8 km van Souillac.
balkon • 3 slaapkamers met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en
Op een golfterrein en omgeven door een prachtige natuur,
woonkamer • 2 badkamers met bad, haardroger, 2x toilet
ideaal voor een rustgevende vakantie met het hele gezin.
• open keuken, 4 gaspitten, microgolfoven • waterkoker
FACILITEITEN
• koffiezetapparaat, broodrooster • vaatwas • wasmachine
Clubhouse met restaurant, bar en terras. Brooddienst. Shop.
• gratis wifi • tv, dvd-speler, strijkijzer en -plank (type 63)
Verhuur barbecue. Tenniscourt en golfterrein (18 holes). De
chalet met 3 slaapkamers max. 6 personen Vallée, prestige
chalets liggen verdeeld over 7 verschillende wijken met elk een lodge, ca. 111m2 • terras met tuinmeubelen, groot overdekt
openluchtzwembad (open ca. 1/5-30/9)
balkon, panoramisch zicht • 3 slaapkamers met 2x bed 1 pers.
of bed 2 pers. en woonkamer • 3 badkamers met bad of douche,
BIJZONDERHEID
haardroger, 3x toilet • open keuken, 4 gaspitten, microgolfoven
20% korting op de greenfee van het golfterrein
• waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster • vaatwas
ACCOMODATIE
• wasmachine • gratis wifi • tv, dvd-speler, strijkijzer en -plank
70 luxechalets.
(type 62)
chalet met 4 slaapkamers max. 8 personen Dordogne, ca. 92m2
• terras met tuinmeubelen • 4 slaapkamers met 2x bed 1 pers.
of bed 2 pers. en woonkamer • 2 badkamers: 1 met douche
en 1 met bad, haardroger, 2x toilet • open keuken, 4 gaspitten,
Code 62923: promoties en prijzen: p. 191
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microgolfoven • waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster
• vaatwas • wasmachine • gratis wifi • tv, dvd-speler, strijkijzer
en -plank (type 80)
chalet met 4 slaapkamers max. 8 personen Domme, superior
lodge, ca. 102m2 • terras met tuinmeubelen • 4 slaapkamers
met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en woonkamer • 3 badkamers:
1 met douche en 2 met bad of douche, haardroger, 2x toilet
• open keuken, 4 gaspitten, microgolfoven • waterkoker
• koffiezetapparaat, broodrooster • vaatwas • wasmachine
• gratis wifi • tv, dvd-speler, strijkijzer en -plank (type 81)

16/12/20 14:08

Frankrijk | Vallées de la Dordogne et du Lot (Occitanie) | Figeac

UNIEK LOGEREN

HOTEL MERCURE FIGEAC VIGUIER DU ROY ★★★★
Ontdek de nieuwste parel van Figeac en omstreken. Mercure
Figeac Viguier du Roy opende zijn deuren in 2019 en is
ongetwijfeld nu al het beste hotel van de stad. Het hotel is
ondergebracht in een aantal geklasseerde historische
gebouwen die een geschiedenis van vier eeuwen verenigen.
De architect slaagde erin het historisch karakter van de
gebouwen te bewaren gecombineerd met een trendy decor.
Alle kamers hebben een verschillend karakter en liggen rond
de aangename patio’s en kloostertuin waar het heerlijk vertoeven
is. Rust en authenticiteit primeren. Om het kader helemaal
te vervolledigen is er ook een uitnodigend zwembad met
uniek zicht op de stad. Voor het diner heb je zelfs 2 keuzes:
het normale halfpensionmenu of gastronomische verwennerij
in een elegant kader.

LIGGING

In het hart van het historische centrum van Figeac, maar
tegelijkertijd zeer rustig. In de omgeving zijn er tal van winkels
en leuke terrassen. Ideale uitvalsbasis voor een verkenning van
de Lot en de Dordogne.

FACILITEITEN
Lounge, bar, restaurant voor halfpensiongasten, gastronomisch
restaurant. Terrassen en patio’s met kleine Franse tuinen, bibliotheek,
fietsenstalling. Roomservice 24u/24, lift.

KAMERTYPES

33 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 32m2 • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen ‘privilège’, luxe, ca. 39m2 • bad, haardroger,
INBEGREPEN
badslippers, badjas, apart toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet en 3 gangendiner
• gratis minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
(bij mooi weer op het terras), kindermenu tot 8 jaar
1 persoonskamer, superior, ca. 32m2 • bad of douche, haardroger,
• Gratis wifi
badslippers, badjas, apart toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• Extra: bij verblijf in type 21 gratis minibar met non-alcoholische • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
dranken (wordt elke dag bijgevuld)
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (open ca. 1/6-30/9)
met ligstoelen, parasols en handdoekenservice, sauna, bubbelbad
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KASTELEN & PALEIZEN | UNIEK LOGEREN | GASTRONOMIE | WELLNESS | GOLF

Frankrijk | Vallées de la Dordogne et du Lot (Occitanie) | Monestier

CHATEAU ET RELAIS DES VIGIERS ★★★★
MONESTIER • 921 KM

Midden in het landelijke en groene karakter van de Dordogne
kiest dit luxeresort resoluut voor topkwaliteit en service. Je
verblijft er in een vorstelijke kamer in het oorspronkelijke
kasteel of een sfeervolle kamer in het landhuis, de Relais.
Ontspannen is er het codewoord. Naast het golfterrein en
de tennisbanen lonken diverse zwembaden en een spa voor
een zalige verwennerij. Ook gastronomisch slaat Château des
Vigiers hoge toppen, met onder meer een sterrenrestaurant.

FACILITEITEN

INBEGREPEN

KAMERTYPES

• Maaltijden: ontbijtbuffet in restaurant Les Fresques (voor de
gasten in types 22, 23 en 24) en in de Relais (voor de gasten
in types 20, 21 en10). ’s Avonds een 3 gangendiner in de
Bistrot des Vigiers, kindermenu t.e.m 12 jaar. Mits een toeslag
ter plaatse kan je dineren in het sterrenrestaurant
• Gratis wifi
• Extra: turndownservice bij verblijf in type 25
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (tussen
ca. 15/5-15/9) met ligstoelen en parasols. Fitness met sauna.
Tennis, tafeltennis, biljart, tafelvoetbal
• Privéparking

LIGGING
Uiterst rustig, op een uitgestrekt domein, omgeven door een
eigen golfterrein. In de ‘Périgord pourpre’, een naam die de
streek dankt aan de vele blauwe wijngaarden. Op ca. 7 km van
Sainte Foy- la-Grande en ca. 25 km van de grotere charmante
stad Bergerac.
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Sterrenrestaurant ‘Les Fresques’, restaurant Bistrot des Vigiers
in de voormalige wijnkelder, terrassen. Spa met overdekt
zwembad en relaxpool (hydrothérapie), dampbad, sauna, bubbelbad, schoonheidssalon, massages. Golfterreinen en golfshop,
fietsenstalling. Oplaadpunt voor elektrische auto’s. Het domein
biedt 40 kamers in het landhuis (types 20, 21 et 10) en 25 kamers
in het kasteel (types 22, 23 en 24). Lift in het kasteel en in het
landhuis. Niet alle kamers in het kasteel zijn bereikbaar met de lift

kamervoorbeeld

65 kamers
kamer 2- personen, superior Relais, ca. 36m2 • balkon of terras,
tuingebouw • douche, haardroger, badslippers, badjas, apart
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen, superior familiekamer Relais (max. 2 volw.
+2 kinderen t.e.m. 15 jaar), golfzicht, tuingebouw • slaapkamer
met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • douche, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2- personen, classic Château, ca. 20m2, hoofdgebouw
• bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 22)
kamer 2- personen, luxe Château, ca. 30m2, hoofdgebouw • bad,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 2- personen, VIP Château, prestige, ca. 45m2, hoofdgebouw • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv,
iPod dockingstation • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer, superior Relais, ca. 36m2 • balkon of terras,
tuingebouw • douche, haardroger, badslippers, badjas, apart
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
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Frankrijk | Languedoc (Occitanie) | Carcassonne

UNIEK LOGEREN | GASTRONOMIE

HOTEL DE LA CITE ★★★★★
Toen de beroemde architect Viollet-le-Duc in de 19de eeuw het
Canal du Midi afvoer, doemde plots het imposante middeleeuwse
centrum van Carcassonne op. Zijn hoge muren, sprookjesachtige
torens en indrukwekkende kerken waren vervallen. Hij sloeg
aan het werk, en enkele jaren later was de stad opnieuw
een parel. De beau-monde streek toen al graag neer in
Hotel de la Cité, een klassieker, die steeds mee evolueerde.
Gastronomie is er een toverwoord: restaurant ‘La Barbacane’
is bekroond met een Michelinster. Het zwembad, omzoomd
door cipressen, is ronduit adembenemend. Hier kom je voor
luxueuze charme en tijdloze ervaringen, van het ontwaken
in één van de klassevolle kamers tot het inslapen na een
laatste slaapmutsje in de authentieke salons. Vijf sterren,
zonder twijfel.
INBEGREPEN
• Maaltijden: verzorgd warm en koud ontbijtbuffet met
huisgemaakte producten
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (open
ca. 1/5-30/9) met ligstoelen, parasols en handdoekenservice
in de historische tuin

Code 62099: prijzen en promoties: p. 192
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LIGGING
Uniek, in de ommuurde binnenstad van Carcassonne, deel van
het UNESCO-Werelderfgoed. Dankzij de valet-service parkeer
je buiten de muren op een bewaakte parking, waarna een
hotelshuttle je naar het hotel brengt. Station op ca. 1,5 km.
De luchthaven van Carcassonne ligt op ca. 4,5 km.

FACILITEITEN
Restaurant ‘La Barbacane’ (met Michelinster), bar, salons,
wijnkelder, bibliotheek, terrassen, tuin. Lift. Fietsverhuur,
schoonheidssalon, dampbad, massage

BIJZONDERHEID
10% korting op massages en verzorgingen in de spa

KAMERTYPES
59 kamers.
kamer 2 personen, classic, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv, iPod dockingstation • gratis minisafe
(type 20, type 22 in combinatie met het gastronomisch halfpension)
kamer 3 personen, classic, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv, iPod dockingstation • gratis minisafe
(type 21, type 23 in combinatie met het gastronomisch halfpension)
1 persoonskamer, classic, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv, iPod dockingstation • gratis minisafe
(type 10, type 11 in combinatie met het gastronomisch halfpension)
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Frankrijk | Provence | Uchaux

KASTELEN & PALEIZEN | UNIEK LOGEREN | GASTRONOMIE | WELLNESS

HOTEL CHATEAU DE MASSILLAN ★★★★
Château de Massillan is een oase van rust in een prachtig
park en draagt een milieubewuste, biologische levensstijl
hoog in het vaandel. Het gastronomische restaurant verwent
je met verfijnde gerechten samengesteld met producten uit
de biotuin. De gloednieuwe Bio Spa nodigt je uit voor een
verwenmoment. Het team verwelkomt je maar al te graag
op deze magische plek.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet, bij mooi weer kan je buiten eten
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad met
ligbedden, parasols en handdoekenservice. Bio Spa (600 m2,
2 uur per dag toegang) met binnenbad, dampbad, sauna’s,
massagedouche, ijsfontein, fitnessruimte met zicht op de
natuur, dakterras
• Privéparking (afgesloten)

74

LIGGING
Midden in de natuur, op een bebost domein van 10 ha met
diverse soorten bloemen, op slechts 3 km van het charmante
dorpje Uchaux en op 12 km van Orange en z’n Romeinse theater.

FACILITEITEN
Restaurant met veranda, mooie patio met terras, groot park
(4000 m2) met meer en biologische moestuin, zonneterras,
lounge. Geen lift. Fietsverhuur. Wellnessbehandelingen,
massage,’cocooning’-behandelingsruimtes. Toegang tot de Bio
Spa betalend vanaf meer dan 2 uur per dag

KAMERTYPES
32 kamers.
kamer 2 personen, ca. 20m2, tuinzicht • bad of douche, haardroger,
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • extra kinderbed
mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 25m2, tuinzicht • bad en
douche, haardroger, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 2-4 personen, luxe (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 11 jaar), ca. 33m2 • terras met tuinmeubelen, tuinzicht
• bad, haardroger, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 22)
1 persoonskamer, ca. 20m2, tuinzicht • douche, haardroger,
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld

Code: 62406 prijzen en promoties: p. 192

074_V1_LUXE OVERLAND_NL 74

16/12/20 15:16

Frankrijk | Roussillon | Canet-en-Roussillon

WELLNESS

GRAND HOTEL LES FLAMANTS ROSES ★★★★
CANET-EN-ROUSSILLON • 1.186 KM

Geniet van een uitzonderlijke vakantie vlak bij de zee en het LIGGING
Schitterend, in Canet-en-Roussillon, tegenover een natuurpark met
fijnzandstrand. In de thalassoruimte van Grand Hôtel Les
flamingo’s en een fijnzandstrand. Op ca. 20 km van Perpignan.
Flamants Roses kan je je volledig ontspannen.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangendiner (dinerbuffet op
woensdag)
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad met zeewater
(17 x 11 m, open ca. 1/4-1/10, verwarmd tijdens de Franse
schoolvakanties). Thalassocentrum van 1.200 m2 (beperkte
toegang voor kinderen jonger dan 16 jaar en enkel indien
vergezeld door ouders) met overdekt zwembad met zeewater
(13 x 6 m), sauna, dampbad, binnen- en buitenbubbelbad.
Fitness, kinderspeeltuin
• Animatie: in de Franse schoolvakanties elke woensdag en
zaterdag muziekavond. Kinderclub (4-12 jaar)
• Privéparking
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FACILITEITEN
2 restaurants, bar. Lift. Babysitservice (op aanvraag). In het
thalassocentrum: schoonheidsbehandelingen, verkwikkende
kuren, massages, theehoek. Aquagym en fietsverhuur

KAMERTYPES
63 kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), ca.
33m2 • balkon, tuinzicht • bad, haardroger, apart toilet • airco
• Nespresso®-machine • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), ca.
33m2 • balkon, zeezicht • bad, haardroger, apart toilet • airco
• Nespresso®-machine • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 21)
suite met 2 slaapkamers 2-6 personen, ca. 70m2 • balkon,
frontaal zeezicht • woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer
met bed 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • 2 badkamers:
1 met bad en 1 met douche, haardroger, 2x apart toilet • airco
• Nespresso®-machine • minibar • gratis wifi • tv, cd-speler
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 22)
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Frankrijk | Provence | Avignon Le Pontet

EXCLUSIVE | GASTRONOMIE | WELLNESS

HOTEL AUBERGE DE CASSAGNE & SPA ★★★★★
AVIGNON / LE PONTET • 953 KM

Hier worden je de meest verfijnde gerechten voorgeschoteld.
Exclusief, elegant en luxueus zijn de sleutelwoorden van het
bekende hotel Auberge de Cassagne & Spa. De kamers zijn
precies uit een interieurmagazine geplukt, zo mooi. De mooie
wellness (500 m2) nodigt je uit tot heerlijk relaxen. Het hotel
behoort tot de ‘Small Luxury Hotels of the World’.
INBEGREPEN
• Maaltijden: zeer verzorgd warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi en internethoek
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (15 x 6 m,
open ca. 1/5-30/9) met apart kinderbad, parasols en ligstoelen.
Wellness (open ca. 9u-1u, 500 m2) met overdekt zwembad,
bubbelbad, sauna en dampbad. Badhanddoeken voor zwembad
en wellness. Fitness. Tafeltennis. Petanque
• Privéparking
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LIGGING
Heel rustige ligging in de deelwijk Le Pontet van Avignon (op 9 km).
Het resort is volledig omheind, waardoor je je in een apart
paradijs waant.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Restaurant, bar en zonneterras. Roomservice en ontbijt op de
kamer mogelijk. Oplaadpunt voor elektrische wagens. Massage.
Fietsverhuur

BIJZONDERHEID
20% korting op traditionele massage (min. 50 minuten).

KAMERTYPES
43 kamers.
kamer 2 personen, comfort, ca. 24m2, hoofdgebouw • bad,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • theezetfaciliteiten • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-3 personen, ca. 28m2 • terras met tuinmeubelen • bad,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • theezetfaciliteiten • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 30m2 • terras met tuinmeubelen
• douche en bubbelbad, haardroger, badslippers, badjas, apart
toilet • airco • theezetfaciliteiten • koffiezetapparaat • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
juniorsuite 2-4 personen, ca. 40m2 • terras met tuinmeubelen
• douche en bubbelbad, haardroger, badslippers, badjas, apart
toilet • airco • theezetfaciliteiten • koffiezetapparaat • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer, ca. 24m2, hoofdgebouw • bad, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • airco • theezetfaciliteiten
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 10)
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Frankrijk | Provence | Gordes

EXCLUSIVE | GASTRONOMIE | WELLNESS

HOTEL LES BORIES & SPA ★★★★★
GORDES • 988 KM

Het fantastische Hotel Les Bories & Spa verwent je met een
excellente en persoonlijke service. De keuken, behoort tot de
absolute top van de Lubéron-regio. In de luxueuze wellness
is het heerlijk ontspannen. Een mondaine topper die deel
uitmaakt van de ‘Small Luxury Hotels of the World’.
INBEGREPEN
• Maaltijden: zeer verzorgd warm en koud ontbijtbuffet. Het
ontbijt kan ook op de kamer worden genomen
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad
(20 x 10 m, open ca. 1/5-25/9) met zonneterras met schitterend
zicht, ligzetels en parasols. Handdoekenservice. Fitness. Overdekt
zwembad (16 x 8 m)
• Privéparking

LIGGING
Eersteklas ligging op 1,5 km van het beroemde Gordes en 40 km
van de Pausenstad Avignon. Welkom in dit paradijs, geniet van
de weelderige omgeving en de rust die er hangt. Shuttleservice
tussen het hotel en de stad (volgens beschikbaarheid).

FACILITEITEN
Lounges, bar, restaurant, park van 8 ha met olijbomen en
cipressen, roomservice. Wellness met (hydro)therapie, sauna,
dampbad en massages. Tennisbaan, fietsverhuur. Valetservice.
In de omgeving: meerdere 18 holesgolfterreinen

KAMERTYPES
34 kamers
kamer 2-3 personen, luxe (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar)
• balkon met tuinmeubelen • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • airco • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, luxe (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar)
nieuwe kamers • terras met tuinmeubelen • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer • balkon met tuinmeubelen • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld
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Frankrijk | Provence | St-Rémy-de-Provence

GASTRONOMIE | WELLNESS

HOTEL VALLON DE VALRUGUES ★★★★★
ST-RÉMY-DE-PROVENCE • 977 KM

Vallon de Valrugues staat voor puur genieten: van het smaakvolle uitgebreide ontbijt tot de verfrissende duik in het luxueuze
zwembad omringd door betoverende tuinen. Ontdek de streek,
beleef de sfeer, daag je smaakpapillen uit en weet: hier kom
ik terug. Kies voor een verblijf in halfpension en proef de
gastronomische maaltijden van de Franse sterrenchef Thibaut
Serin Moulin.

FACILITEITEN
Gastronomisch restaurant onder leiding van de Franse sterrenchef Thibaut Serin Moulin. Hij verwent je met een verfijnde
keuken vooral gebaseerd op streekproducten. Bar, salon, zonneterras. Massage, schoonheidsbehandelingen. Verhuur elektrische
fietsen

KAMERTYPES

49 kamers.
kamer 2 personen Confort, ca. 23m2 • bad, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen Deluxe, ca. 25m2 • balkon met tuinmeubelen
• bad, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk
(type 24)
juniorsuite 2-4 personen (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 12 jaar), ca. 35m2 • zithoek • bad, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 23)
LIGGING
1 persoonskamer Confort, ca. 23m2 • bad, haardroger, badSprookjesachtig, op ca. 2 km van St-Rémy-de-Provence met
zicht op het schitterende Alpillesgebergte en de Mont Ventoux. slippers, badjas, apart toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 10)
Genesteld tusssen de pijnbomen en de olijfbomen, geniet je
hier van het uitzonderlijke licht dat ook Van Gogh en Picasso
heeft geïnspireerd. Gratis shuttledienst van en naar het centrum
van St-Rémy-de-Provence.

INBEGREPEN

• Maaltijden: verzorgd warm en koud ontbijtbuffet; ontbijt op
de kamer mogelijk zonder toeslag
• Gratis wifi en internethoek
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (20 x 12 m,
open ca. 1/5-1/10) met ligstoelen, parasols en handdoekenservice, petanque, biljart, tafeltennis. Wellness met sauna,
dampbad, bubbelbad, overdekt zwembad met tegenstroom
en fitness
• Privéparking
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kamervoorbeeld
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Frankrijk | Provence | Pont-Royal

WELLNESS

MOULIN DE VERNEGUES HOTEL & SPA ★★★★
MALLEMORT • 1.025 KM

De troeven van hotel Moulin de Vernègues Hotel & Spa, een
authentieke Provençaalse ‘bastide’, zijn het uitgestrekte park
rondom, de wellness van topniveau, de verfijnde keuken en
het uitnodigende grote zwembad. Ideaal voor wie op zoek is
naar rust en ontspanning.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (12 x 6 m, open
ca. 1/5-1/11) met ligstoelen, parasols en handdoekenservice
• Privéparking

LIGGING
Op een mooi uitgestrekt terrein en ingebed in een mooi park
in Mallemort, aan het golfterrein van Pont-Royal. De levendige
stad Aix-en-Provence en talrijke topbezienswaardigheden liggen
op maximum 1 uur rijden met de auto.

FACILITEITEN
Restaurant, bar en terras. Lift. Prachtig ingerichte wellness van
topniveau met sauna, dampbad, bubbelbad, massage en een
ruim aanbod een schoonheids- en wellnessbehandelingen. Golf

KAMERTYPES
100 kamers.
kamer 2 personen, classic Moulin, ca. 28m2 • bad of douche,
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 2 personen, superior, ca. 33m2 • terras • bad en douche,
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 23)
1 persoonskamer, ca. 22m2 • bad of douche, haardroger, toilet
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld
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Frankrijk | Côte d'Azur | Saint-Cyr-sur-Mer

WELLNESS | GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL DOLCE FREGATE PROVENCE ★★★★
SAINT-CYR-SUR-MER • 1.084 KM

Een topbestemming in de Provence zowel voor families als
voor koppels op zoek naar rust, gastronomie en eventueel
een partijtje golf. Hotel Dolce Frégate Provence is een buitengewoon domein van 160 hectare met een wijngaard en de
18 holes en 9 holes golfbanen behoren tot de mooiste van
Europa. Leef je uit in de openluchtzwembaden met kindergedeelte of in de wellness, op de golf- of tennisbanen,...
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: 2 openluchtzwembaden (600 m2, ca.
1/4-30/9) met afzonderlijk kinderbad, ligstoelen en parasols,
verwarmd overdekt zwembad (18 x 6 m) en bubbelbad.
3 tennisbanen, petanque, fitness (vanaf 16 jaar)
• Privéparking

FACILITEITEN
Restaurant-brasserie La Restanque met terras uitgevend op het
golfterrein, verfijnd restaurant Mas des Vignes met streekproducten,
wijngaard, Proshop, lift. Spa Omnisens met sauna, belevenisdouche en thee. Schoonheidssalon, massage. Twee golfterreinen,
18 en 9 holes (voorkeurtarief voor de greenfees). Miniclub
voor kinderen vanaf 5 jaar, ca. 15/7-15/8

BIJZONDERHEID
Begeleid bezoek mogelijk aan de bijenkorven Ruches de Frégate
met de imker van het hotel

KAMERTYPES

163 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 28m2 • terras • slaapkamer met
bed 2 pers. • bad, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, luxe, ca. 28m2 • terras • slaapkamer met
LIGGING
bed 2 pers. • bad, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis
Op 2 km van Bandol et St-Cyr-sur-Mer. De ligging is perfect
wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 23)
om de streek te verkennen, zowel de kust als enkele boeiende appartementskamer met 1 slaapkamer 2-4 personen, ca.
steden in het binnenland liggen binnen handbereik: Aix-en45m2 • terras, zeezicht • woonkamer met slaapbank 2 pers. en
Provence, Marseille, Aubagne,... Maak ook een uitstapje naar
slaapkamer met bed 2 pers. • bad, haardroger, toilet • airco
de badplaatsen Saint-Cyr-Sur-Mer, Bandol, Sanary-sur-Mer, de • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
pittoreske dorpjes in het binnenland, La Cadière d’Azur, Le
suite met 1 slaapkamer 2-4 personen • terras • woonkamer
Castellet en de buitengewone kreken (calanques) van Cassis of met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • bad,
Marseille.
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 25)
villa met 2 slaapkamers 4-6 personen, ca. 62m2 • terras
• woonkamer met slaapbank 2 pers., slaapkamer met bed
2 pers. (180 cm) en slaapkamer met bed 2 pers. • bad, haardroger, apart toilet • airco • kitchenette • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 22)
1 persoonskamer, ca. 28m2 • terras • slaapkamer met bed
1 pers. • bad, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 10)

80

kamervoorbeeld

Code 62420: prijzen en promoties: p. 194

080_V1_LUXE OVERLAND_NL 80

16/12/20 15:16

Frankrijk | Cöte d'Azur | Royal-Canadel-sur-Mer

UNIEK LOGEREN

HOTEL LA VILLA DOUCE ★★★★
RAYOL-CANADEL-SUR-MER • 1.155 KM

Kleinschalig 4* tophotel met slechts 31 kamers, alle met
zicht op de Middellandse Zee. De kamers zijn supermodern
ingericht in lichte en luchtige kleuren die de Provençaalse en
mediterraanse sfeer perfect weergeven. Openluchtzwembad,
massages, tapas- en wijnbar, gratis parking én gratis wifi,
zijn maar enkele faciliteiten waarvan je gebruik kan maken.
La Douce France? In La Villa Douce!

FACILITEITEN
Ontbijtruimte, bar aan het zwembad, roomservice, bibliotheek.
Massages. Wasserette. Verhuur elektrische fietsen. Babysitting

KAMERTYPES

31 kamers.
kamer 2 personen, ca. 20m2 • terras met tuinmeubelen, zeezicht • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
INBEGREPEN
minisafe (type 20)
• Maaltijden: ontbijtbuffet. Tea time tussen ca. 16u-17u30
kamer 2 personen, superior op het gelijkvloers, ca. 22m2 • terras
• Gratis wifi
met tuinmeubelen, zeezicht • douche, haardroger, badslippers,
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad met badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
zeezicht en zonneterras
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
• Privéparking
kamer 2 personen, superior, ca. 22-35m2 • gemeubileerd
terras of balkon, zeezicht • douche, haardroger, badslippers,
LIGGING
Gelegen op de hoogtes van Rayol-Canadel ligt Villa Douce op badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
jou te wachten. Het adembenemende uitzicht blaast je van je • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbedje mogelijk
(type 21)
sokken en vormt het decor van je vakantie. Hier neemt het
2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar),
Provençaalse ritme het van je over. Het strand ligt op ca. 5 min. juniorsuite
ca. 40m2 • terras met tuinmeubelen, zeezicht • zithoek • bad
rijden, Saint-Tropez op ca. 25 km.
of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco •
thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 24)
familiesuite 2-5 personen (max. 4 volw.+1 kind t.e.m. 16 jaar),
ca. 44m2 • terras met tuinmeubelen, zeezicht • zithoek, slaapkamer met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en cabine met stapelbed
• douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • bijzetbed voor de 5de persoon (type 25)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • terras met tuinmeubelen, zeezicht
• douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • theeen koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
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Frankrijk | Côte d'Azur | Port-Fréjus

FAMILIEVRIENDELIJK

RESIDENCE & SPA CGH LA VILLA ROMANA ★★★★
PORT-FRÉJUS • 1.144 KM

Klassevolle luxeresidentie van dezelfde eigenaar als van de
befaamde CGH-residenties in de Franse Alpen. De appartementen
van La Villa Romana bieden je alle comfort: een Tylö stoomdouche, een led-tv met home cinema, een Nespresso®
machine,...niets mankeert. Kwaliteit gegarandeerd op elk
vlak! Appartementen tot 6 personen, dus zeer geschikt voor
families met kinderen.

ACCOMMODATIE

39 studio’s en comfortappartementen.
studio max. 2 personen, ca. 20m2 • balkon of terras • woonkamer met opklapbed 2 pers. • badkamer met douche, haardroger, toilet • airco • kitchenette, elektrisch fornuis, oven
• waterkoker • Nespresso® (koffie)machine, broodrooster
• vaatwas • gratis wifi (1 verbinding/woning) • tv, cd-speler,
dvd-speler (type 31)
2 kamerappartement max. 2 personen, ca. 30m2 • balkon of
INBEGREPEN
terras • woonkamer en slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer
• Gratis wifi
met douche, haardroger, apart toilet • airco • kitchenette,
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad met
elektrisch fornuis, oven • waterkoker • Nespresso® (koffie)
overloop op het dak (10 x 4m) met een zonneterras en ligmachine, broodrooster • vaatwas • gratis wifi (1 verbinding/
stoelen. Wellnesszone met dampbad en bubbelbad. Fitness
woning) • 2x tv, home cinema-systeem, cd-speler, dvd-speler
• Comfort: bedlinnen + opgemaakte bedden bij aankomst.
Badlinnen bij aankomst. Onderhoudskit en eindschoonmaak (type 30)
2 kamerappartement max. 4 personen, ca. 40m2 • balkon of
LIGGING
terras • woonkamer met opklapbed 2 pers. en slaapkamer met
In het centrum van Port-Fréjus, vlak bij de winkels en op korte bed 2 pers. • badkamer met douche, haardroger, apart toilet
wandelafstand van de zee en het strand (ca. 50 m). Het centrum • airco • kitchenette, elektrisch fornuis, oven • waterkoker
van St.-Raphaël ligt op amper 10 min. met de auto en 20 min. • Nespresso® (koffie)machine, broodrooster • vaatwas • gratis
te voet langs de kustlijn. Nice ligt op 45 min. rijden.
wifi (1 verbinding/woning) • 2x tv, home cinema-systeem, cdspeler, dvd-speler (type 40)
FACILITEITEN
3 kamerappartement max. 4 personen, ca. 45m2 • balkon of
Wasserette, krantenservice, bakkerij- en traiteurservice.
terras • woonkamer en 2 slaapkamers met bed 2 pers. • badUitleendienst van strijkijzer en -plank, toestel voor pannenkoeken,
kamer met douche, haardroger, apart toilet • airco • kitchenette,
steengrill, gezelschapsspelletjes. Lift. Theesalon, massages en
elektrisch fornuis, oven • waterkoker • Nespresso® (koffie)
schoonheidsbehandelingen in de wellnesszone. Badjassenverhuur
machine, broodrooster • vaatwas • gratis wifi (1 verbinding/
woning) • 2x tv, home cinema-systeem, cd-speler, dvd-speler
(type 41)
3 kamerappartement max. 6 personen, ca. 45m2 • balkon of
terras • woonkamer met opklapbed 2 pers. en 2 slaapkamers
met bed 2 pers. • badkamer met douche, haardroger, apart
toilet • airco • kitchenette, elektrisch fornuis, oven • waterkoker
• Nespresso® (koffie)machine, broodrooster • vaatwas • gratis
wifi (1 verbinding/woning) • 2x tv, home cinema-systeem, cdspeler, dvd-speler (type 60)
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Frankrijk | Côte d'Azur | Juan-Les-Pins

FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL AC MARRIOTT AMBASSADEUR ★★★★
JUAN-LES-PINS • 1.185 KM

De bijzondere architectuur van AC Marriott Ambassadeur
zorgt voor veel licht in dit centraal gelegen etablissement
met designkamers en binnen- en buitenzwembaden. Al jaren
een geliefd hotel bij Belgen, omwille van de nabijgelegen
zandstranden en de levendige omgeving.
INBEGREPEN

LIGGING
Op ca. 100 m van la Pinède, het casino en het centrum van
Juan-Les-Pins. Op ca. 200 m van de zee en de zandstranden.
Winkels, restaurants en bars bevinden zich op ca. 100 m en
het station ligt ca. 400 m verderop.

FACILITEITEN

Lobby, ontbijtruimte, restaurant (onder voorbehoud), bar.
• Maaltijden: Amerikaans ontbijtbuffet
Wasserette. Lift. Privéstrand (op 5 à 10 min. wandelen, open
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (18 x 10 m, open van mei tot oktober, weersafhankelijk)
ca. 1/5-25/10), vernieuwd overdekt zwembad (8 x 4 m) met
KAMERTYPES
ligstoelen, vernieuwde sauna. Fitness
221 kamers.
kamer 2-3 personen, classic stadszicht (max. 2 volw.+1 kind
t.e.m. 18 jaar) • balkon of terras • slaapkamer met bed 1 pers.
en bed 2 pers. • bad, haardroger, toilet • airco • wifi tegen
betaling • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior gedeeltelijk zeezicht (max. 2 volw.
+1 kind t.e.m. 18 jaar) • balkon of terras • slaapkamer met bed
1 pers. en bed 2 pers. • bad, haardroger, toilet • airco • wifi
tegen betaling • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen, superior zwembadzicht (max. 2 volw.
+1 kind t.e.m. 18 jaar) • balkon of terras • slaapkamer met bed
1 pers. en bed 2 pers. • bad, haardroger, toilet • airco • wifi
tegen betaling • tv • gratis minisafe (type 21)
juniorsuite 2 personen, ca. 40m2 • balkon of terras • slaapkamer
met bed 2 pers. • bad, haardroger, badjas, toilet • airco • wifi
tegen betaling • tv • gratis minisafe (type 23)
familiesuite 3-4 personen, ca. 40m2 • balkon of terras • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • bad, haardroger,
badjas, toilet • airco • wifi tegen betaling • tv • gratis minisafe
(type 24)
1 persoonskamer, classic stadszicht • balkon of terras • slaapkamer met 1 slaapplaats • bad, haardroger, toilet • airco • wifi
tegen betaling • tv • gratis minisafe (type 10)
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Frankrijk | Côte d'Azur | Biot/Antibes-Sophia Antipolis

WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

MOURATOGLOU RESORT HOTEL & SPA ★★★★
BIOT / ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS • 1.185 KM

Ver weg van de drukte van de kust biedt Mouratoglou Resort
Hotel & Spa een mooie, rustige omgeving met een hotel met
2 buitenzwembaden, een uitstekende keuken, een ‘Cinq
Mondes’-spa, een kinderclub, familiekamers voor vier personen
en de grootste tennisacademie van Europa, Mouratoglou
(34 tennisvelden met verschillende ondergronden). Het is
ook een trainingscentrum voor internationale atleten. Het
Resort is de ideale uitvalsbasis voor prachtige excursies te
voet, met de auto of met de fiets: Gorges du Verdon, Nice,
Cannes, het oude Antibes, Marineland en Juan-les-Pins
(voor wie ’s avonds graag gaat stappen.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: 2 openluchtzwembaden waarvan 1 in
de vorm van een tennisracket (beide open ca. 1/4-31/10)
met ligstoelen. Sauna. Fitness (200 m2), petanque. Gebruik
tennis- en padelbaan en -materiaal (behalve tijdens tornooien).
Deelname mogelijk aan yoga, pilates, zumba, aquagym en
aquabike, ter plaatse te reserveren
• Privéparking

84

LIGGING
Fantastisch resort op een domein van ca. 13 ha, op ca. 20 minuten
van Cannes met zijn stranden en op ca. 25 minuten van Nice en
de luchthaven. Antibes en Juan-Les-Pins liggen op ca. 10 km.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Restaurant, ontbijtruimte met terras, loungebar met Belgische
bieren, poolhouse met snacks (ca. mei-sept.). Lift. Fietsverhuur,
34 tennisbanen (hard en gravel). Wellness (700 m2) met
dampbad en massages. Kinderclub in juli en augustus voor
kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar

BIJZONDERHEID
Op het domein bevindt zich de Mouratoglou Tennis Academy
(voorkeurtarieven op de stages en tennislessen)

KAMERTYPES
155 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 24m2 • gemeubileerd terras
of balkon • slaapkamer met bed 2 pers. (160 cm) • bad, haardroger, apart toilet • airco • koffiezetfaciliteiten • gratis wifi
• tv • extra kinderbed mogelijk (type 22)
kamer 2-4 personen, luxe (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 17 jaar), ca. 35m2 • gemeubileerd terras of balkon • slaapkamer met 2x bed 1 pers. en bed 2 pers. • bad en douche,
haardroger, apart toilet • airco • koffiezetfaciliteiten • gratis
wifi • tv (type 21)
1 persoonskamer, ca. 24m2 • gemeubileerd terras of balkon
• slaapkamer met bed 1 pers. • bad, haardroger, apart toilet
• airco • koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv (type 12)
1 persoonskamer, ca. 35m2 • gemeubileerd terras of balkon
• slaapkamer met bed 1 pers. • bad en douche, haardroger, apart
toilet • airco • koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv (type 11)
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Frankrijk | Côte d'Azur | Vence

FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL SPA & RESTAURANT CANTEMERLE ★★★★
VENCE • 1.199 KM

Spa & Restaurant Cantemerle is een klein en charmant
boetiekhotel met een chique en ontspannen sfeer in het hart
van een uitzonderlijke culturele en natuurlijke omgeving. Extra
troeven zijn de pittoreske ligging en de uitstekende keuken.
Luister naar het gezang van vogels en krekels terwijl je geniet
van een heerlijke maaltijd op het terras. Een prima adresje!
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitstekend ontbijtbuffet met verse producten,
biologische eieren, zelfgemaakt gebak, krakelingen, glutenvrije
hoek, vleeswaren, kazen, vruchtensappen, fruitsalade, yoghurt,
pannenkoeken en omeletten
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad met handdoekenservice en ligstoelen, overdekt zwembad, dampbad en binnenen buitenbubbelbad. Tafeltennis, petanque, fitness
• Privéparking

LIGGING
Rustig, op ca. 800 m van het centrum van Vence dat te voet
bereikbaar is. Op een beboste heuvel, tussen Nice en Cannes.
Prima ligging om de groene omgeving te verkennen en om de
Provençaalse steden te bezoeken. Op ca. 5 km van St. Paul de
Vence.

FACILITEITEN
Panoramisch terras, tuin, park in Provençaalse stijl, restaurant.
Roomservice. Geen lift. Solarium, massage. Afgesloten fietsenberging. Verhuur van elektrische fietsen

BIJZONDERHEID
Tal van activiteiten en bezoeken mogelijk in de buurt, zowel voor
koppels als voor gezinnen met kinderen: canyoning, avonturenpark, Marineland, musea, mountainbiken, paardrijden, kinderboerderij...

KAMERTYPES
27 kamers in verschillende gebouwen
kamer 2 personen, superior, ca. 30m2 • terras met tuinmeubelen
• bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2-4 personen, duplex (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m.
12 jaar), ca. 40m2 • terras met tuinmeubelen • mezzanine met
2x bed 1 pers. of bed 2 pers. en inkom met 2 slaapplaatsen • bad,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • thee- en
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• extra kinderbed mogelijk (type 21)
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Spanje
Zon, zee, strand: de Costa’s in Spanje hebben alle ingrediënten voor een perfecte zonvakantie vol waterpret. Brede zandstranden,
steile kliffen met kleine ‘calas’ (baaien), waterpretparken, rustige vissersdorpen en badplaatsen. Ook cultuurliefhebbers blijven hier
niet op hun honger zitten met schitterende steden als Barcelona en Valencia. En vergeet vooral niet te proeven van de authentieke
Spaanse keuken: tapas, paella en ‘jamón serrano’ smaken nog lekkerder in Spanje zelf!

ASTURIAS

Bilbao
PAIS VASCO

CANTABRIA

NAVARRA

GALICIA

ANDORRA
LA RIOJA
Gerona

Costa Brava

CATALUNA

CASTILLA Y LEÓN
ARAGÓN

Barcelona

Madrid

MADRID

CASTILLA
LA-MANCHA

EXTREMADURA

COMUNITAT
VALENCIANA
Valencia

Costa Barcelona

Alicante

Córdoba

Sevilla

MURCIA

ANDALUSIË
ANDALUSIA
Granada
Málaga

Costa Blanca
86

Costa Cálida
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Maresme - Calella - Roca Grossa

Costa Brava

Costa Barcelona

Costa Blanca

De schoonheid van de ‘Woeste Kust’ levert vele foto’s
voor Instagram op. Ruige rotspartijen, grotten en
kliffen wisselen af met zand- en kiezelstranden. Er is
voor elk wat wils. Zon en zee in badplaatsen als Playa
de Aro en s’Agaró, waterparken als Water World en
natuurreservaten als het moerasreservaat ‘Aiguamolls
de l’Emporda’. De Medes-eilanden zijn een bekend
duikoord. Beleef cultuur in het ‘witte dorp’ Cadaqués
met het Casa-Museu Salvador Dalí. Tossa de Mar ligt
in een mooie baai. Op het grote zandstrand aan de
voet van de ‘Vila Vella’, de omwalde middeleeuwse
stadskern, en in rotsbaaitjes als de ‘Cala Bona’ en ‘Cala
Giverola’ kan je zalig lui zijn. In het binnenland Iigt
Gerona, waar opnames plaats vonden voor de serie
‘Game of Thrones’.

Een klimaat om te zoenen, een prachtige klifkust en
langgerekte zandstranden, lekker eten en een bruisend
nachtleven. Als je graag aan watersport doet, ben je in
het moderne Santa Susanna aan het goede adres. Na
de waterpret ben je vlug droog in de zon op het strand.
Wandel via het strand of de palmenboulevard met
strandbars en boetiekjes naar Malgrat de Mar. De zee
is dé ster, maar wist je dat in het binnenland veel wijngaarden liggen? Bezoek de wijnhuizen van de Penedès
en duik de bodega’s in. Nog een reden nodig om naar
de Costa Barcelona te gaan? Wereldstad Barcelona!

Aan de Costa Blanca (Witte Kust) genieten zonaanbidders
en waterliefhebbers van charmante badplaatsen als
Denia, het strand ‘Las Marinas’ met zijn wuivende palmen
is één van de mooiste van Spanje, je ziet er schitterende
zonsondergangen. In Altea zijn de witte huisjes tegen
een heuvel aangebouwd. Ontdek in Alicante de
Spaanse wijk ‘Barrio Santa Cruz’, het ‘Castillo de Santa
Bárbara’ en de toffe winkelstraten. De specialiteit van
de Costa Blanca is de paëlla in honderd variaties. Of
liever de zarzuela, een maaltijdsoep van vis en schaaldieren? Als je nog een gaatje hebt is er de ‘turrón’, een
zoete lekkernij op basis van amandelen en honing.

Costa Cálida
Twee zeeën, meer dan 300 zonnige dagen per jaar en veel
zandstranden: welkom aan de Costa Cálida (Warme Kust).
De landtong La Manga met zijn 44 km aan stranden en
de binnenzee Mar Menor vormen dé trekpleister van de
Costa Cálida. Je kan er snorkelen, diepzeeduiken, windsurfen, kitesurfen en zeilen op zee, of relaxen in het water
van de lagune. Op het strand van Bolnuevo hebben water
en wind bizarre zandsteenformaties gevormd. Ontdek
de bergketen ‘Sierra Espuña’ en het natuurreservaat ‘Fuentes
del Marques’ en ga op trekking in het Parque Regional de
Calblanque. Cultuurliefhebbers gaan naar havenstad Cartagena.
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Spanje | Costa Brava | s'Agaro

GASTRONOMIE | WELLNESS

HOTEL S’AGARO ★★★★ SUP
Het hotel s’Agaró is een begrip aan de Costa Brava: zijn
ideale ligging, voortreffelijke service en culinaire hoogstandjes
dragen bij tot een onvergetelijke vakantie. Aan de rand van
het zwembad is het heerlijk en stressless genieten. Het hotel
beschikt bovendien over een mooie wellness waar je je lekker
kan ontspannen. Veel klanten komen hier graag elk jaar
terug in deze oase van rust.

LIGGING

INBEGREPEN

FACILITEITEN

• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangenkeuzediner
• Gratis wifi
• Extra: bij een verblijf van min. 7 nachten: 1x toegang per persoon
per verblijf (vanaf 16 jaar) tot de wellness en 1 fles cava per
verblijf
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad met ligstoelen.
Overdekt zwembad in de wellness
• Privéparking

88

Rustig, op ca. 50 m van het brede fijnzandstrand van s’Agaró
dat in een schitterende baai ligt op ca. 3 km van het centrum van
San Feliú. Playa de Aro dat een mooi aanbod biedt van winkels
bereik je na ca. 4 km. Tossa de Mar met zijn middeleeuwse
torentjes ligt op ca. 35 km (via het binnenland). De kustweg
naar Tossa is adembenemend mooi, maar zeer bochtig met
prachtige panorama’s op de Middellandse zee.
Snackbar, restaurant, grote tuin, zonneterras. Lift. Wellness
met massage, schoonheidsbehandelingen, sauna en dampbad

KAMERTYPES
95 kamers.
kamer 2-3 personen • balkon • bad, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen zicht op de tuin of het zwembad • balkon
• bad, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer • balkon • bad, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld
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Spanje | Costa Brava | Tossa de Mar

GASTRONOMIE | FAMILIEVRIENDELIJK

GRAN HOTEL REYMAR & SPA ★★★★ SUP
Prima hotel dat al jarenlang ontelbare Belgische gasten een
onvergetelijke zonvakantie bezorgt. Het constante bijschaven
van details, de ruime kamers tot 5 personen, de schilderachtige
locatie, de panoramaterrassen, de overheerlijke gastronomische
hoogstandjes en de uitermate vriendelijke service dragen
daar ongetwijfeld hun steentje toe bij. Heb je na het proeven
van al dat heerlijke eten nood aan wat actie? Dan biedt het
hotel je de mogelijkheid om te tennissen, fitnessen of er met
de elektrische hotelfietsen op uit te trekken. Een klassieker
in ons aanbod.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet met showcooking
• Gratis wifi
• Extra: tussen 23/4-1/6 en vanaf 12/9: 1 plaats in de garage
per woning
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (16,5 x 9 m) met
apart bubbelbad, omrand door een ca. 800 m2 groot panoramisch
zonneterras met ligstoelen en parasols. Via een trap zijn
dakterrassen te bereiken waar je ook kan zonnebaden.
Fitness, tafeltennis. Speeltuin
• Privéparking beperkt aantal plaatsen
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LIGGING
Uitzonderlijk mooi en rustig. Met fenomenaal panoramisch uitzicht
op het Mar Menudastrandje en op de baai met het kasteel.
Het strandje, dat maar op ca. 10 m ligt, bereik je door een
smal weggetje te dwarsen. Op 5 minuten wandelen van het
andere zandstrand en van de dorpskern van Tossa de Mar en
10 minuten naar de heuveltop van het kasteel en de vuurtoren
Faro de Tossa.

FACILITEITEN
Bar, restaurant, terras, kelderdiscotheek. Lift. Wellnesszone
met overdekt zwembad (7 x 3,5 m), sauna en dampbad.
Schoonheidssalon (25% korting). Tennis

KAMERTYPES
166 kamers.
kamer 2-3 personen, ca. 25m2 • balkon of terras • bad, haardroger,
apart toilet • airco • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi
• tv • minisafe tegen betaling (type 20)
kamer 2-3 personen, ca. 30m2 • balkon of terras, frontaal zeezicht
• bad, haardroger, apart toilet • airco • koffiezetapparaat
• minibar • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 22)
kamer 2-4 personen, ca. 36m2 • balkon of terras, lateraal zeezicht
• bad, haardroger, apart toilet • airco • koffiezetapparaat
• minibar • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 23)
suite 2 personen, ca. 40m2 • balkon, frontaal zee- en kasteelzicht,
hoofdgebouw • woonkamer en communicerende kamers met
bed 2 pers. • bad en douche, haardroger, apart toilet • airco
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • minisafe
tegen betaling (type 26)
suite 2-5 personen (max. 4 volw. of 2 volw.+3 kinderen t.e.m.
8 jaar), ca. 50m2 • balkon of terras, lateraal zeezicht • woonkamer
met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. of
bed 2 pers. • douche en bubbelbad, haardroger, apart toilet
• airco • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • minisafe
tegen betaling (type 27)
1 persoonskamer, ca. 15m2, frontaal zeezicht • bad, haardroger,
apart toilet • airco • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling
(type 11)
89

16/12/20 15:15

Spanje | Costa Barcelona | Santa Susanna

HOTEL ALEGRIA MAR MEDITERRANIA ★★★ PLUS
SANTA SUSANNA • 1.315 KM

Wat zijn de meest in het oog springende pluspunten van dit
hotel? Het opvallend vriendelijke personeel dat werkelijk alles
doet om het je naar de zin te maken. Het eten dat van erg
goede kwaliteit is: van à la minute bereide eitjes over wokgerechten tot diverse vis- en vleesgerechten van de grill. De
eigen beachbar is een aanrader: ga er vooral een keer ontbijten.
Alles is er keurig onderhouden en zeer schoon. En zoveel
meer... kortom: Alegría Mar Mediterrania is een tophotel.

LIGGING
Direct op het brede zandstrand. Aan de zuidelijke rand van het
bruisende Santa Susanna, op ca. 2 km van het autenthiek
Spaanse Malgrat-centrum.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras. Lift. Roomservice. Fietsverhuur, massage

KAMERTYPES

128 kamers. Minimumleeftijd 16 jaar.
kamer 2-3 personen, ca. 20m2 • gemeubileerd terras of balkon,
lateraal zeezicht • douche, haardroger, toilet • airco • minibar
• Maaltijden: ontbijt- en dinerbuffet
• gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 20)
• Gratis wifi
kamer 2 personen • gemeubileerd terras of balkon, lateraal
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad met ligstoelen,
parasols en handdoekenservice, bubbelbad, sauna, dampbad, zeezicht • douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 21)
massagedouche, fitness
juniorsuite 2 personen, ca. 30m2 • gemeubileerd terras of balkon,
• Animatie: ‘s avonds (muziek)
frontaal zeezicht • bad en douche, haardroger, toilet • airco
• Privéparking: tussen 26/3-25/6 en vanaf 15/9
• minibar • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 22)
1 persoonskamer • gemeubileerd terras of balkon, lateraal
zeezicht • douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 10)

INBEGREPEN
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Spanje | Costa Blanca | Denia

WELLNESS | GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

THE RESIDENCES LA SELLA PREMIUM APPARTMENTS ★★★★★ LUXE
Je voelt je de koning te rijk in de ruime Sella Premium
Appartments. Direct bij de residentie heb je een zwembad
dat uitgeeft op het golfterrein. Mocht dat nog niet volstaan,
dan kan je ook nog terecht in het naastgelegen hotelzwembad.
De keukens zijn volledig uitgerust, maar het ontbijt en/of
diner kun je bijboeken in het vijfsterrenhotel. Ideaal voor
families als koppels.

FACILITEITEN

INBEGREPEN

BIJZONDERHEID

• Gratis wifi en internethoek
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad met apart kindergedeelte, handdoekenservice, ligstoelen en parasols. Fitness.
Kinderspeelruimte
• Comfort: bed- en badlinnen, dagelijkse schoonmaak
• Privéparking

Brasserie Montgó met mediterrane keuken, Thai Restaurant,
restaurant Hoyo 19 met zicht op het golfterrein, poolbar, lobbybar,
zonneterras. Lift. Spa (toegankelijk vanaf 16 jaar) met
hydromassagezwembad (badmuts verplicht), sauna, dampbad,
rustruimte, laconium, zenruimte, bubbelbad in openlucht,
aromatische tuin. Games, massage, schoonheidssalon, yoga,
pilates, zumba en spinning
Korting op de greenfee van het golfterrein (27 holes) ontworpen door José M. Olazábal, gekend in de Spaanse golfwereld

ACCOMMODATIE

Appartementen.
appartementskamer met 1 slaapkamer max. 4 personen,
ca. 75m2 • balkon • woonkamer met slaapbank 2 pers. en
LIGGING
slaapkamer met bed 2 pers. • badkamer met bad, haardroger,
In deze kwaliteitsvolle residenties geniet je van een rustige ligging, badslippers, badjas, toilet • airco • kitchenette • oven
onmiddellijk bij het gelijknamige vijfsterrenhotel in het natuur- • microgolfoven • thee- en koffiezetfaciliteiten • vaatwas
gebied Montgo en aan het 27 holesgolfterrein ‘La Sella Golf’. • wasmachine, droogkast • gratis wifi • tv, strijkijzer en -plank
De toeristenplaats Dénia en het brede zandstrand Las Marinas (type 40)
liggen op ca. 7 km. Je bent er snel met de auto of met de bus appartementskamer met 2 slaapkamers max. 6 personen,
die voor het hotel stopt.
ca. 100m2 • balkon • woonkamer met slaapbank 2 pers.,
slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers.
• 2 badkamers: 1 met bad en 1 met bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • kitchenette • oven
• microgolfoven • thee- en koffiezetfaciliteiten • vaatwas
• wasmachine, droogkast • gratis wifi • tv, strijkijzer en -plank
(type 60)
appartementskamer met 3 slaapkamers max. 8 personen,
ca. 150m2 • balkon • woonkamer met slaapbank 2 pers.,
slaapkamer met bed 2 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en
slaapkamer met bed 2 pers. • 3 badkamers: 2 met bad en 1 met
bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• kitchenette • oven • microgolfoven • thee- en koffiezetfaciliteiten
• vaatwas • wasmachine, droogkast • gratis wifi • tv, strijkijzer
en -plank (type 80)
Code 66844: prijzen en promoties: p. 197

091_V1_LUXE OVERLAND_NL 91

kamervoorbeeld

91

16/12/20 15:15

Spanje | Costa Blanca | Denia

WELLNESS | GOLF

HOTEL DENIA MARRIOTT LA SELLA GOLF RESORT & SPA ★★★★★ LUXE
Denia Marriott La Sella is een van de meest prestigieuze hotels
aan de Costa Blanca. Een oase van rust met een uitgebreide
wellness, golfterrein en een verfrissend zwembad tussen de
palmbomen. Slapen doe je in stijlvolle, comfortabele en erg
ruime kamers. Voeg daar het lekkere eten en de uitstekende
service aan toe en je weet dat je alle ingrediënten hebt voor een
geslaagde vakantie. Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding!
Het volledige hotel werd recent in een nog luxueuzer jasje
gestoken! Topper in ons aanbod.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi en internethoek
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad met apart
kindergedeelte, handdoekenservice, ligstoelen en parasols.
Fitness. Kinderspeelruimte
• Privéparking

LIGGING
Dit vijfsterrenklassehotel is rustig gelegen in het natuurgebied
Montgo en aan het 27 holesgolfterrein ‘La Sella Golf’.
De toeristenplaats Dénia en het brede zandstrand Las Marinas
liggen op ca. 7 km. Je bent er snel met de auto of met de bus
die voor het hotel stopt.

FACILITEITEN
Brasserie Montgó met mediterrane keuken, Thai Restaurant,
restaurant Hoyo 19 met zicht op het golfterrein, poolbar, l
obbybar, zonneterras. Lift. Spa (toegankelijk vanaf 16 jaar) met
hydromassagezwembad (badmuts verplicht), sauna, dampbad,
rustruimte, laconium, zenruimte, bubbelbad in openlucht,
aromatische tuin. Games, massage, schoonheidssalon, yoga,
pilates, zumba en spinning

BIJZONDERHEID
Korting op de greenfee van het golfterrein (27 holes) ontworpen
door José M. Olazábal, gekend in de Spaanse golfwereld

KAMERTYPES
186 kamers.
kamer 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar),
ca. 30m2 • balkon met tuinmeubelen • bad, haardroger, toilet
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe, strijkijzer en -plank (type 23)
kamer 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 jaar),
ca. 30m2 • zicht op het zwembad of het golfterrein, balkon
met tuinmeubelen • bad, haardroger, toilet • airco • thee- en
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe,
strijkijzer en -plank (type 24)
1 persoonskamer, ca. 30m2 • balkon • bad, haardroger, toilet
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe, strijkijzer en -plank (type 10)
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Spanje | Costa Blanca | Altea

EXCLUSIVE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL SH VILLA GADEA ★★★★★ LUXE
Luxe met een grote L, daarvoor kom je naar Villa Gadea! Je
geniet er van een prachtig zwembadcomplex met zicht op
zee, ruime kamers voor vier personen, personeel dat je op je
wenken bedient en een heerlijke keuken. In dit vijfsterrenresort
gaan kwaliteit en service hand in hand. Ideaal voor zowel
koppels als gezinnen die houden van een vakantie in stijl.
Ook liefhebbers van wellness worden meer dan ooit verwend
in het grote wellnesscentrum met uitgebreide massage-,
beauty- en therapiemogelijkheden.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: per volwassene 1x toegang tot het spa-centrum bij
een verblijf van min. 9 nachten
• Sport en ontspanning: spectaculair openluchtzwembad
(bestaande uit 3 gedeeltes, waarvan 1 verwarmd in de lente
en herfst), zonneterras met ligstoelen, parasols en
handdoekenservice. Fitness
• Animatie: livemuziek (meermaals per week, afhankelijk van
de hotelbezetting). In juli en augustus: dagelijks miniclub voor
kinderen vanaf 4 jaar

94

LIGGING
Rustig, op 50 m van het kiezelstrand. Het pittoreske centrum
van Altea ligt op 3 km, je kan er te voet naartoe via de
strandpromenade. Diverse zandstranden zijn per auto snel
bereikbaar. Calpe ligt op 8 km en Benidorm op 15 km.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
4 Restaurants, lobbybar, zwembadbar en uitgestrekte tuinen.
Lift. Roomservice (24u/24). Hypermodern spa-centrum (twee
verwarmde zoutwaterbaden met o.a. tegenstroom, geisers en
hydromassage, aromatische douches, dampbad, Romeins
thermaalbad, Finse sauna en rustruimte), schoonheidsverzorgingen
en massage

KAMERTYPES
202 kamers.
kamer 2-4 personen, superior (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 12 jaar) • balkon met tuinmeubelen • bad, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen, superior (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 12 jaar) • balkon met tuinmeubelen, zeezicht • bad,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, superior • balkon met tuinmeubelen
• bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

Code 66841: prijzen en promoties: p. 198
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Spanje | Costa Calida | La Manga del Mar Menor

GASTRONOMIE | GOLF

HOTEL PRINCIPE FELIPE ★★★★★
Het schitterende Principe Felipe hotel is rustig gelegen in het
groen. Je kan er kiezen voor verschillende vakantievormen:
ofwel kies je voor een ontspannende vakantie waar niets
moet terwijl je geniet aan het zwembad en/of een vakantie
vol culinaire verwennerijen. Andere opties zijn: genieten van
de fantastische omgeving in de regio Murcia of uiteraard je
volledig uitleven op de golfcourts. De uitmuntende service en
de met zorg bereide diners op basis van verse ingrediënten
mogen terecht vernoemd worden!
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad. Fitness, sauna
en dampbad. Op het domein in Las Lomas, op ca. 2 km, vlot
bereikbaar met shuttle: overdekt zwembad (25 x 12 m) met
apart kinderbad
• Extra: bij een verblijf in type 22: welkomstproducten, kussenmenu,
vroege check-in en late check-out (afhankelijk van beschikbaarheid),
strijkservice (onder voorbehoud), dagelijkse fles water, dagelijkse
token voor de driving range, 1 drankje aan de pianobar en
kortingen bijv. bij golf- en tenniswinkels
• Privéparking
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LIGGING
Schitterend vijfsterrenhotel gelegen op het bekende domein
La Manga Club. Het hotel ligt zeer rustig midden de golfcourts.
Daarnaast zijn er ook diverse tennisterreinen en voetbalvelden.
De luchthaven van Murcia-Covera bevindt zich op amper 50 km.
Mar Menor met zijn kalme zee of de eerder ruigere Middellandse
Zee bereik je na ongeveer 10 km.

FACILITEITEN
Restaurants, bars. Bubbelbad in de spa Manga Club. Groot
aanbod aan sport- en ontspanningsactiviteiten: kinderclub,
squash, paddle tennis, duiken, wandelen, mountainbiken, golf,
tennis, voetbal, rugby, cricket,... . In de buurt: watersporten,
paardrijden en gokarting

KAMERTYPES
192 kamers.
kamer 2-3 personen, classic • balkon of terras • bad, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, luxe • balkon of terras • bad, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, royal executive • balkon of terras
• bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 22)
1 persoonskamer, classic • balkon of terras • bad, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld
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Italië
Proef la dolce vita in Bellissima Italia! Zon, strand, bergen, meren, prachtige
kunststeden en culinaire verwennerij maken Italië tot een fantastische vakantiebestemming. Overal geniet je van pasta, pizza, pesce, chianti, gelati en de alom
geprezen Italiaanse espresso en cappuccino maar elke regio heeft ook haar eigen
charme. Met de bambini naar de brede zandstranden aan de oostkust of aan de
meren in Noord-Italië, romantiek aan de schilderachtige baaien van de westkust,
frisse berglucht en avontuur in de Dolomieten of cultuur en geschiedenis
in Toscane, … welke vakantie je ook kiest, telkens weer
TRENTINO
ALTO
word je verwelkomd met een vriendelijk Benvenuto!
ADIGE

Zuid-Tirol/Dolomieten

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

VENETO

LOMBARDIA
MILANO

VENEZIA

TORINO

Venetiaanse en Adriatische kust

PIEMONTE
GENOVA

EMILIAROMAGNA

BOLOGNA

FIRENZE

TOSCANA
UMBRIA

ABRUZZO

Gardameer

ROMA

CAMPANIA
NAPOLI

BARI

PUGLIA
BASILICATA

Bloemenriviera

SARDEGNA

CAGLIARI

CALABRIA

Toscane

PALERMO

SICILIA
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Zuid-Tirol/Dolomieten

Gardameer

Combineer een Oostenrijks alpengevoel met een zuiderse
flair en een stevige keuken met Italiaanse accenten in
Zuid-Tirol. De streek behoorde vroeger tot Oostenrijk
en dat merk je aan de Duitse namen van de dorpen.
Met op de achtergrond de grillige kalktoppen van de
Dolomieten is dit een paradijs voor wandelaars, fietsers
en motorrijders maar ook gewoon met de auto op
raodtrip gaan over de kronkelende wegen is heerlijk.
Telkens weer ontdek je kastelen, kloosters en charmante
steden zoals de hoofdstad Bolzano. Tip voor wielerliefhebbers: de wereldberoemde Stelviopas.

Combineer strand, cultuur en culinaire ontdekkingen in
een schitterende omgeving. Om je heen zie je helder
water, oleanders, olijf- en citroenbomen en volop
cipressen. Stranden zijn er volop: soms met
kiezelsteentjes, soms met zand. Rondom het meer liggen
schilderachtige stadjes en dorpen. Ga surfen in Torbole
of shoppen in het middeleeuwse Desenzano. Proef de
bekende wijnen van Valpolicella en Bardolino en eet
hierbij truffelpasta of forel uit het meer. Geïnteresseerd
in de Romeinse periode? Bezoek dan de Villa van
Catullus vlak bij Garda.

Venetiaanse en Adriatische Kust

Bloemenriviera

Toscane

Vrolijk gekleurde parasols en ligstoelen kenmerken de
brede zandstranden aan de Venetiaanse kust. Bibione
verwent gezinnen met kindvriendelijke zandstranden
die geleidelijk aflopen in zee. Even weg van het strand
wenkt het achterland met campaniles en charmante
dorpjes. Volg de Strada del prosecco en koop een
voorraadje van deze sprankelede wijn in een ‘Cantina’.
Maak een gondeltocht over het Canal Grande in Venetië
en ga dineren op de pier in betoverend Lignano. Ben je
jong of jong van hart? Dan is Rimini aan de Adriatische
kust geknipt voor jou. Het is de perfecte bestemming
voor een luilekkere zon-, zee- en strandvakantie.

La vita è bella aan de Bloemenriviera, een parelsnoer
van pastelkleurige badplaatsen tussen Ventimiglia en
Genua. Bewonder de bloemenvelden in het achterland
en ga flaneren op de promenade aan het strand van
Diano Marina. Net achter deze dynamische badplaats
bereik je gemakkelijk de met olijfgaarden en sinaasappelbomen bedekte heuvels op de weg naar Diano Castello.
Maak een uitstap naar de trotse havenstad Genua,
bewonder de imposante palazzi en ga dineren onder
de arcades van Sottoripa of rij naar het mondaine San
Remo langs elegante villa’s en een prachtige zeeboulevard.

Toscane was ooit het centrum van de Italiaanse renaissance.
Rij in een decor van glooiende heuvels met geurende
cipressen naar de wijngaarden van Greve in Chianti.
Bezoek de historische kunststeden Firenze, Siena, Pisa
en Lucca of San Gimignano, met zijn 14 torens ook het
Manhattan van de middeleeuwen genoemd. Proef er
de plaatselijke specialiteiten zoals risotto met saffraan
en koop het beste Italiaanse ijs ter wereld bij Gelateria
Dondoli. Van natuurfanaat tot cultuurliefhebber en
fijnproever: in Toscane worden alle wensen verwezenlijkt.

097_V1_LUXE OVERLAND_NL 97

97

16/12/20 15:14

Italië | Zuid-Tirol/Dolomieten | Ratschings

GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

CHALETS & FAMILY RESORT ALPHOTEL TYROL ★★★★ SUP
Eén van de allerbeste familieresorts in Zuid-Tirol. Kinderen zijn
hier koning en kunnen terecht in de grote binnenspeeltuin of
in Alpiland met go kart-baan en kinderboerderij. Het familiezwembad heeft zelfs een wildwaterkanaal. Kinderen rijden hier
met de tractor of staan oog in oog met Alpaca’s. In Alphotel
Tyrol wachten je grote familiesuites en een miniclub met
ruime openingstijden. Dat komt goed uit, want zo kunnen de
volwassenen heerlijk ontspannen in de royale wellness. Laat
je overdonderen door de natuur rond het hotel: met de gastenkaart zijn bergbanen en attracties inbegrepen. Het paradepaardje van het resort zijn echter de nieuwe luxueuze chalets
met privéwellness, een hoogwaardige inrichting en veel plaats
voor families. Als kers op de taart is er de uitstekende keuken:
de uitgebreide maaltijden met verzorgde buffetten zullen zeker
geapprecieerd worden.
INBEGREPEN

98

• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet (tot 11u) met showcooking, tussen 12u30-15u: showcooking buffet met salades,
pasta en warm gerecht. Tussen 12u30-16u: gebak, soep, koude
gerechten, water en thee. 4 gangendiner met keuze van het
hoofdgerecht en buffet van voorgerechten, salades, kazen en
desserts. Kindermenu. 1x/week aperitief. Regelmatig themabuffet. Bij verblijf in de chalets (type 28/25) ontbijt in de chalet
zelf of in het panoramisch gedeelte van het restaurant
• Gratis wifi en internethoek
• Extra: begeleide wandelingen, fiets- en mountainbiketochten,
bergontbijt, body & mind
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (13 x 6 m) met
wildwaterkanaal, massagebedden en bubbelbank, verbonden
met het verwarmde openluchtzwembad (5 x 4 m) en infinity pool
(10 x 5 m). Kinderplonsbad. Tuin met ligstoelen en parasols.
Familiewellness met Finse sauna, dampbad, bubbelbad en
infraroodcabine. Almsauna (vanaf 16 jaar): verschillende sauna’s
en dampbaden, erlebnisdouches, ijsgrot, rustruimtes, sappenen theebar; buiten: bubbelbad, zwemmeertje, rustlounge.
Handdoekenservice. Fitness, biljart. Fietsverhuur (ook kinderfietsen). Uitleendienst rugzakken en wandelstokken
Code 73022: prijzen en promoties: p. 198
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• Animatie: indoor softplayruimte met glijbaan, kabelbaan, kartbaan, klimmuur, klimtoren, obstakelparcours, kindercinema,
tafeltennis, PlayStation, tafelvoetbal, airhockey, enz. Speelruimte
voor de allerkleinsten met miniglijbaan en duplohoek. ‘Alpiland’
met trampoline en kinderboerderij. 3x/week een ritje op een
pony of tractor. Voor 3 tot 12-jarigen kinderclub. Avondprogramma met muziek
• Active Card: gebruik openbaar vervoer in Zuid-Tirol, toegang
tot diverse musea en attracties, gebruik kabelbanen (indien
geopend) (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de
plaatselijke overheid)
• Privéparking en -garage

LIGGING

suite 3-6 personen Family Suite Alpi (max. 4 volw.+2 kinderen
t.e.m. 12 jaar), ca. 48m2 • balkon met tuinmeubelen, valleizicht
• open haard • bed 2 pers., slaapbank 2 pers. en stapelbed
• bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 24)
FACILITEITEN
chalet 3-4 personen Romantik, ca. 79m2 • terras met tuinRestaurant, bar, terras, zithoeken. Bibliotheek. Fietsenstalling. meubelen, sauna, bubbelbad, douches, hot tub, valleizicht,
Lift. Gratis oplaadpunt voor elektrische wagens en fietsen.
tuingebouw • open haard • woonkamer, slaapkamer met bed
Paardrijden. Bowling. Solarium, massage en schoonheidssalon. 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. • 2 badkamers: 1 met
Verhuur elektrische fietsen
bubbelbad en 1 met 2 douches, haardroger, badslippers, badjas,
apart toilet • keuken, 4 elektrische kookplaten, microgolfoven
KAMERTYPES
• waterkoker • koffiezetapparaat, broodrooster • vaatwas • mini84 kamers en chalets.
koelkast, wijnkoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket
kamer 2 personen Kuschelnest, ca. 22m2 • balkon met tuin(type 28)
meubelen • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
chalet 4-5 personen Waldchalet Tirol, ca. 75m2 • terras met
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
tuinmeubelen, sauna, bubbelbad, douches, hot tub, valleizicht,
kamer 2-3 personen Montanara, noordzijde, ca. 25m2 • bad
tuingebouw • open haard • woonkamer, slaapkamer met bed
of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar
2 pers. en slaapkamer met bed 1 pers. en stapelbed • 3 bad• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 27)
kamers: 1 met bubbelbad, 1 met 2 douches en 1 met douche,
kamer 2-4 personen Sunshine, ca. 28m2 • balkon met tuinhaardroger, badslippers, badjas, toilet, apart toilet • keuken,
meubelen • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas,
4 elektrische kookplaten, microgolfoven • waterkoker • koffiezettoilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
juniorsuite 2-5 personen Gartensuite, ca. 48m2 • balkon met apparaat, broodrooster • vaatwas • minikoelkast, wijnkoelkast
tuinmeubelen, valleizicht • open haard • slaapkamer met bed • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 25)
kamer 1-2 personen Montanara (max. 1 volw.+1 kind t.e.m.
2 pers. en slaapbank 2 pers. • bad en douche, haardroger,
12 jaar), ca. 18m2 • douche, haardroger, badslippers, badjas,
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)
minisafe • parket (type 23)
Heel rustig en idyllisch in het Ratschingsdal, midden in de prachtige
Alpen van Zuid-Tirol. Neem de kabelbaan op ca. 1 km, rij eens
over de spectaculaire Jaufen-pass of ga shoppen in het stadje
Sterzing op ca. 8 km.

16/12/20 15:15
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Italië | Zuid-Tirol/Dolomieten | Sankt Andrea

TUI BLUE MY ARBOR ★★★★ SUP
‘Super, fantastisch, het beste hotel ooit,...’ de reacties op het
recente TUI BLUE My Arbor zijn ronduit overweldigend. Dit
adults only boetiekhotel is meteen uitgegroeid tot de nieuwe
place to be in Zuid-Tirol. In de stijl van een stoere boomhut,
passend bij de omliggende wouden, wil dit unieke hotelconcept
één zijn met de omringende natuur. Grote panoramavensters
zorgen overal voor fantastische uitzichten. Alles overstijgt hier
de standaard. Zo logeer je hier in suites waar het heerlijk
cocoonen is, heb je de keuze uit 2 ruim bemeten zwembaden,
kan je elke dag ontbijten tot 12u ‘s middags en s avonds geniet
je van een heerlijk 5 gangendiner. Een vakantie met zijn twee
in stijl gegarandeerd!
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet tot 12u. Verzorgd
5 gangenkeuzediner met saladebuffet (ook vegetarisch
mogelijk). Thema-avonden.
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: wellness ‘Spa Arboris’ met verwarmd
openluchtzwembad (10 x 6 m), verbonden met het overdekt
zwembad (18 x 6 m) met ligstoelen en parasols, handdoekenservice, binnen- en buitenbubbelbad, biosauna, panoramische
buitensauna, aromatische sauna, opgietsessies voor de sauna’s,
dampbad, relaxzone, ijsfontein, belevenisdouche. Fitness
• Animatie: dagelijks diverse activiteiten, o.a. ginproeverij, yoga,
pilates, livemuziek
• Brixen Card: 1x/dag gebruik van de kabelbaan (heen en terug,
indien geopend), openbaar vervoer in Zuid-Tirol, toegang tot
zwembad en diverse musea (onder voorbehoud, kaart uitgegeven
door de plaatselijke overheid)
• Privéparking en -garage

LIGGING
Uiterst rustig en omgeven door de uitgestrekte groene wouden,
in het Eisacktal. Aan de rand van het dorpje Sankt Andrea, op
zo’n 960 m hoogte, dicht bij de kabelbaan naar het wandelgebied
Plose. Op slechts 8 km van het sfeervolle shoppingstadje Brixen
(Bressanone), hoteltransfer mogelijk. Triptips: de stad Bozen
(Bolzano), het pittoreske Klausen met klooster, de Seiser Alm, de
Messner Mountain musea, een wandeling naar het Latzfonser Kreuz...

FACILITEITEN
Loungebar, restaurant (elegante kledij gewenst, geen shorts),
panoramaterras, lift. Souvenirwinkel. Schoonheidssalon, massage

KAMERTYPES
104 kamers. Min. 16 jaar.
suite 2 personen Nest, ca. 38m2 • balkon met tuinmeubelen,
bergzicht, zuidgericht • douche, haardroger, badslippers, badjas,
apart toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket
(type 20)
suite 2 personen Hangout, ca. 46m2 • balkon met tuinmeubelen,
bergzicht, zuidgericht • woonkamer en slaapkamer • bad en
douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 21)
suite 1 persoon Nest, ca. 38m2 • balkon met tuinmeubelen,
bergzicht, zuidgericht • douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• parket (type 10)
Type 20

UITRUSTEN MET Z’N TWEEËN
! ADULTS ONLY
! CULINAIRE ERVARINGEN
! PURE ONTSPANNING
! MODERNE HOTELS OP PRACHTIGE
LOCATIES
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Italië | Zuid-Tirol/Dolomieten | Kastelruth

WELLNESS

HOTEL LAMM ALPINE LIFESTYLE & SPA ★★★★ SUP
Deze parel in de Dolomieten is er één om te ontdekken. Lamm
Alpine Lifestyle staat garant voor een relaxed verblijf in een
trendy en luxueus decor. Bewonder het fantastische uitzicht
vanaf het dakterras, neem een duik in de prachtige ‘sky pool’,
geniet van totale ontspanning in de wellnessoase en laat je
elke avond culinair verwennen. De cosy maar stijlvolle kamers
maken het plaatje compleet.
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet met prosecco.
5 gangenkeuzediner. Op zondag: galadiner
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: panoramisch dakterras met overdekt
zwembad (bij mooi weer is het dak geopend), bubbelbad en
handdoekenservice. Prachtige wellness met sauna, biosauna,
dampbad, erlebnisdouches en rustruimte met open haard,
waterbedden en outdoor zone. Fitness. Kinderspeelruimte
(met o.a. klimmuur)
• Mobilcard: gebruik openbaar vervoer in Zuid-Tirol (onder
voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)
• Animatie: activiteitenprogramma van het hotel (o.a. begeleide
wandelingen)
• Privégarage

100

LIGGING
Aan het dorpsplein van het pittoreske Kastelruth, omringd
door het spectaculaire Dolomietengebergte. Je verbijft er aan
de voet van het wandelparadijs Seiser Alm en nabij het
natuurpark Schlern-Rosengarten. De stad Bozen (Bolzano) ligt
op ca. 25 km.

FACILITEITEN
Restaurant, stuben, vinotheek, loungebar met terras op het
dorpsplein, bibliotheek, lift. Fietsenstalling, oplaadpunt elektrische
wagen. Schoonheidssalon, massage

KAMERTYPES
55 kamers.
kamer 2 personen, comfort, ca. 35m2 • balkon met tuinmeubelen
• douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • theezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket
(type 21)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 40m2 • balkon met tuinmeubelen • douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• theezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• parket (type 25)

kamervoorbeeld
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Italië | Zuid-Tirol/Dolomieten | Hafling

EXCLUSIVE | GASTRONOMIE | WELLNESS

MIRAMONTI BOUTIQUE HOTEL ★★★★★
James Bond zou zich hier thuis voelen. Door zijn ligging, als
een arendsnest tegen de bergwand, geniet je hier van een
weergaloos panorama. Een must: zweef hoog boven het dal
in het warme water van het infinity zwembad. Uniek: ontdek
de skysauna, net als de nieuwe relaxpool, in het woud. De
uitzonderlijke keuken tovert lokale producten om in wereldse
gastronomie. Kleine details, unieke verwennerijen en een
onbegrensde gastvrijheid zullen je verrassen. Wie hier éénmaal
was, komt ongetwijfeld terug. Het Miramonti Boutique Hotel
sleepte al meerdere awards in de wacht, waaronder ‘Hotel
van het Jaar’ (Gault-Millau) en ‘coolste hotel in Italië’ (GQ).
Niet voor niets pronkt dit ‘Small Luxury Hotel of the World’
terecht met zijn vijf sterren.
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet tot 11u met huisbereide
producten en gevarieerd 4 gangenkeuzediner + salade- en
kaasbuffet. Ook vegetarisch. Tussen 14u-17u: buffet van
gebak en fruit.
• Gratis wifi en internethoek
• Extra: turndownservice, bronwater en Zuid-Tiroolse appelen
in de kamer, bagageservice.
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (infinity
pool, 16 x 5 m) met panoramisch zicht en onderwatermuziek,
panoramaterras met ligstoelen. Finse sauna, panoramasauna
in het woud met buitendouche en openluchtbubbelbad,
relaxpool in het woud, biosauna, dampbad, rustruimtes met
panoramisch zicht. Handdoekenservice. Fruit en thee in de
wellness (hele dag), Nespresso aan het zwembad (voormiddag).
Activityruimte met yoga en fitness. PlayStation. Uitleendienst
nordic walking sticks. Kinderspeelhoek
• Gastenkaart: kortingen op diverse musea en kabelbanen
(onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de lokale overheid)
• Privégarage met valetservice
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LIGGING
Op 1.230 m hoogte, met een uniek panoramisch zicht op het
Meranerdal en het gezellige stadje Merano, dat op ca. 10 minuten
rijden ligt. Achter het hotel heb je directe toegang tot het eigen
woud met tal van wandelmogelijkheden.

FACILITEITEN
Restaurant, 17de-eeuwse stube, exclusief à-la-carterestaurant
met panoramisch uitzicht, lounge met open haard en bar, salon,
prachtig zonneterras, bibliotheek. Lift. Babysitservice (op aanvraag),
roomservice, wasserij- en ticketservice. Oplaadpunt voor elektrische
auto’s. Fitnesscoach, wijndegustatie, dogsitting, transfer naar
Merano,... Massage, schoonheidsbehandelingen.

BIJZONDERHEID
Indien je zin hebt om tijdens je verblijf in het à-la-carterestaurant
te dineren ter vervanging van het halfpensionmenu, krijg je een
korting van € 30 op je uitgaven in het à-la-carterestaurant.

KAMERTYPES
44 kamers.
kamer 2 personen, classic, ca. 35m2 • balkon met tuinmeubelen,
valleizicht • douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• minibar • gratis wifi • tv, iPod dockingstation • gratis minisafe
• parket • extra kinderbed mogelijk (type 23)
kamer 2-4 personen, superior, ca. 50m2 • balkon met tuinmeubelen, valleizicht • woonkamer met slaapbank 2 pers. en
slaapkamer met bed 2 pers. • douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
• tv, iPod dockingstation • gratis minisafe • parket • extra kinderbed mogelijk (type 24)
kamer 1-2 personen, classic (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 8 jaar),
ca. 35m2 • balkon met tuinmeubelen, valleizicht • douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi
• tv, iPod dockingstation • gratis minisafe • parket (type 10)
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Italië | Zuid-Tirol/Dolomieten | Meran

WELLNESS

HOTEL MERANERHOF ★★★★ SUP
MERAN • 1.016 KM

Stijlvolle klasse in het hart van Merano, dat is waar hotel
Meranerhof voor staat. Dit traditioneel ‘Grand Hotel’ in artnouveaustijl stelt charme, kwaliteit en een hoogstaande service
centraal. Ontspan onder de palmbomen in de mediterrane
tuin of neem een duik in het overdekte zwembad. Ook de
heerlijke keuken verdient een extra vermelding.
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet en 4 gangenkeuzediner + saladebuffet. 1x/week aperitief en galadiner met
livemuziek. Bij mooi weer kan je buiten op het terras eten
• Gratis wifi
• Extra: fruit en bloemen op de kamer bij aankomst. 1x/week
begeleide wandeling. Uitleendienst badjassen, rugzakken,
wandelstokken en paraplu’s
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad met bubbelbad
(18 x 9 m, kan in de zomer geopend worden naar de tuin),
ligstoelen en handdoekenservice, sauna, dampbad, rustruimte,
vitaalbar met thee, water en fruit. Grote tuin met ligstoelen.
Fitness en fietsen
• Privéparking

102

LIGGING
Bevoorrechte ligging in het centrum van het gezellige en mondaine
stadje Merano. Direct bij de rivierpromenade en het thermencomplex. In een regio vol mooie berglandschappen met kastelen,
dorpjes, wijngaarden en meren. De stad Bolzano ligt op ca. 30 km.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras. Lift. Schoonheidssalon en massage.
Oplaadpunt voor elektrische wagen

BIJZONDERHEID
10% korting in de thermen tegenover het hotel

KAMERTYPES
60 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 23m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 26m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 2-4 personen, superior, ca. 26m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 25m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
suite 2-4 personen, rivierzicht • slaapkamer met bed 2 pers.
(160 cm) en woonkamer met slaapbank 2 pers. • douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • minibar • gratis
wifi • 2x tv • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer, ca. 17m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 10)

kamervoorbeeld
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Italië | Zuid-Tirol/Dolomieten | Latsch

EXCLUSIVE | GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL DAS PARADIES ★★★★★
LATSCH • 937 KM

Het paradijs! Luxe en ontspanning in een oase van rust. Hier
is alles gericht op jouw comfort. Laat je verwennen in de wellness
en dineer heerlijk in het gastronomische restaurant. Uiteraard
begeleid door wijnen uit de eigen vinotheek van Das Paradies.

LIGGING

INBEGREPEN

Bar, drie restaurants, leessalon en zonneterras. Lift. Babysitservice. ‘La Vita Spa’ (2.000 m2) met massages en schoonheidsbehandelingen. Verhuur van elektrische fietsen en Vespa’s (300 GTS).
Begeleide fietstochten

• Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet tot 11u. Dinerbuffet of 5 tot
8 gangenkeuzediner met salade- en groentenbuffet. Geregeld
thema-avond en galadiner. Tussen 14u30-16u30: buffet met
thee, koffie en sappen
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (12 x 6 m) verbonden
met openluchtzwembad (18 x 6 m). Apart kinderbad in openlucht met glijbaan. Waterval, bubbelbad en bubbelbanken.
Ligstoelen en -bedden, parasols. Saunahuis met solezwembad
(600 m2), verschillende dampbaden en sauna’s, tepidarium,
kneippbad en ijsgrot. Rustruimte met theebar, sappen, water,
gedroogd fruit en appels. Waterbedden. Silence Spa Garden
enkel voor volwassenen toegankelijk. Family Spa met textielsauna’s. Kinderspeelruimte met klimmuur, speeltuin en speelhuis
in de tuin. Uitleendienst van rugzakken en wandelstokken.
Uitleendienst van fietsen, helmen, drinkflessen, gps en kinderfietsen. Uitleendienst van 2 Vespa’s (50 cc)
• Animatie: van maandag tot zaterdag, voor kinderen van 4 jaar
tot 12 jaar, met sappen en water tijdens de activiteiten. Yogaen ontspanningsprogramma (6 dagen per week). Begeleide
wandelingen (3x/week, eventuele shuttleservice tegen betaling)
• Privégarage
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Rustig en in het groen gelegen, tussen de appelbomen. Op
zo’n 300 m van het centrum van Latsch. Station op ca. 500 m.

FACILITEITEN

KAMERTYPES
70 kamers.
kamer 2-3 personen, classic (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 6 jaar),
ca. 30m2 • balkon • douche, haardroger, badjas, toilet • minibar
• gratis wifi • tv (type 20)
kamer 2-4 personen, premium, ca. 34m2 • balkon • douche,
haardroger, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv (type 21)
suite 2-4 personen, premium suite residence , ca. 41m2 • balkon
• bad en douche, haardroger, badjas, toilet • minibar • gratis
wifi • tv (type 22)
kamer 2-4 personen, luxury superior, ca. 40m2 • balkon • douche,
haardroger, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv (type 23)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • balkon • douche, haardroger,
badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv (type 10)

kamervoorbeeld
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Italië | Zuid-Tirol/Dolomieten | St. Johann im Ahrntal

WELLNESS

ALPIN ROYAL WELLNESS REFUGIUM & RESORT ★★★★ SUP
De bijzonder geslaagde mix van traditionele elementen en
moderne accenten van het klassevolle Alpin Royal past bij
het imposante berglandschap rondom. De prachtige wellness
pakt groots uit met een royaal zwembad, bubbelbaden en een
weldadige saunawereld. Zowel bij het ontbijt als het diner
proef je de unieke gerechten, met liefde bereid in de keuken.
Hier kan je helemaal op adem komen, met een heerlijk gevoel
van thuiskomen. Ontdek zelf waarom dit hotel terecht een
‘Small Luxury Hotel of the World’ is.
INBEGREPEN
• Maaltijden: rijkelijk ontbijtbuffet (warm en koud), 5 tot 7 gangengourmetdiner met voorgerechten-, salade- en kaasbuffet.
Regelmatig thema-avonden (gala, Tirools,...). Tussen 14u-16u:
vitaalbuffet (soep, salade, snacks, gebak, dessert, thee,...)
• Extra: fles champagne, fruit en gebak op de kamer bij aankomst
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (12 x 6 m) met
bubbelbad, waterval en tegenstroom, ligstoelen en handdoekenservice, 2 sauna’s, dampbad, bubbelbad, infraroodcabine, rustruimte met waterbedden, erlebnisdouches en ijsbron. De
hele dag fruit, snacks, thee, water en sappen in de wellness.
Fitness. Mountainbikes en elektrische fietsen. Uitleendienst
wandelstokken, rugzak en wandelkaarten. Kinderspeelruimte
• Animatie: actief en vitaal programma voor volwassenen
• Holiday Pass Premium: gebruik openbaar vervoer, korting op
verschillende activiteiten georganiseerd door de toeristische
dienst (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke
overheid)
• Privéparking

104

LIGGING
Elegant en rustig gelegen in het dromerige decor van het lieflijke
Ahrntal. Deze zonnige vallei verbergt kastelen, zilvermijnen,
kleine dorpen, dichte wouden, weidse almen en hoge bergpieken.
Het hotel ligt op ca. 1,5 km van zowel St. Johann als de kabelbaan van Klausberg. Shoppingstad Bruneck ligt op ca. 25 km.

FACILITEITEN
Restaurant, stube, pianobar met open haard, wijnkelder, terras,
ligweide. Lift. Fietsenstalling. Schoonheidssalon, massage, biljart

BIJZONDERHEID
20% korting op de greenfee van Golfclub Pustertal (9 holes)

KAMERTYPES
50 kamers.
kamer 2-3 personen Alpin, ca. 28m2 • balkon • slaapkamer
met bed 2 pers. en slaapbank 1 pers. • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • koffiezetapparaat • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
juniorsuite 2-4 personen Rosensuite, ca. 40m2 • balkon • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • koffiezetapparaat • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer Royal, ca. 16m2 • balkon • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
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Italië | Zuid-Tirol/Dolomieten | St. Johann im Ahrntal

EXCLUSIVE | GASTRONOMIE | WELLNESS

ALPENPALACE LUXURY HIDEAWAY & SPA RETREAT ★★★★★
ST. JOHANN IN AHRNTAL • BRUSSEL: 955

De familie Mairhofer brengt alpine lifestyle en Italiaanse
noblesse stijlvol bij elkaar. Benijdenswaardige rust, discrete
service en een fantastische wellness maken je verblijf in
hotel Alpenpalace tot een meer dan bijzondere ervaring. In
de schilderachtige omgeving van het Ahrntal pakt dit
5*-resort uit met een excellente service op elk vlak. Van het
perfect onderhouden park tot het harmonische interieur: de
luxueuze sfeer maken dit hotel tot een vakantiejuweel. Dit
adres won meermaals de ‘World Luxury Award’ voor beste
wellnesshotel en scoort ook in de Gault-Millau uitzonderlijk
hoog. Elk gerecht is hier een gedicht, een compositie van
een meester. Jouw garantie voor een droomvakantie!
INBEGREPEN
• Maaltijden: rijkelijk ontbijtbuffet (warm en koud), 5 tot 7 gangengourmetdiner met voorgerechten-, salade- en kaasbuffet.
Regelmatig thema-avonden (gala, Tirools,...), dessertbuffet.
Tussen 15u-17u: verwenvieruurtje met huisgemaakt gebak en
desserts
• Extra: fles champagne, fruit en gebak op de kamer bij aankomst
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (15 x 7 m),
overdekt zwembad (13 x 9 m), apart kinderbad met glijbaan,
waterval, tegenstroom, massagezetels, bubbelbad in openlucht,
ligstoelen en handdoekenservice, panoramasauna, biosauna,
2 dampbaden, bubbelbad, rustruimte met open haard en waterbedden, erlebnisdouches en ijsbron, solepool. De hele dag fruit,
snacks, thee, water en sappen in de wellness. Mountainbikes
en elektrische fietsen. Uitleendienst wandelstokken, rugzak
en wandelkaarten. Kinderspeelruimte
• Animatie: actief en vitaal programma voor volwassenen
• Holiday Pass Premium: gebruik openbaar vervoer, korting op
verschillende activiteiten georganiseerd door de toeristische
dienst (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke
overheid)
• Privégarage voor TUI-klanten (normaal € 8/24u)
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LIGGING
In een park van 3 ha met wandelpaden, rustzones, zonneterrassen en zwembaden. Op ca. 3 km van St. Johann. Rondom
heb je onbeperkt uitzicht op de natuur van het Ahrntal, één
van de mooiste en meest zonnige dalen van de Alpen. Beleef
spannende tochten in de bergen: de kabelbanen van Klausberg
en Speikboden liggen op ca. 4 km. Ontdek unieke natuurwonderen
als de Reiner Waterval, en laat je inspireren door de culturele
rijkdom van stadjes als Sand in Taufers op ca. 5 km of Bruneck
op ca. 20 km.

FACILITEITEN
Bar- lounge met open haard, rokerslounge, 2 restaurants,
brasserie, panoramisch zonneterras. Lift. Schoonheidssalon,
massages

BIJZONDERHEID
20% korting op de greenfee van Golfclub Pustertal (9 holes)

KAMERTYPES
50 kamers.
kamer 2-3 personen Palace, ca. 35m2 • douche, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • koffiezetapparaat • minibar
• gratis wifi • tv (type 20)
juniorsuite 2 personen Belvedere, ca. 40m2 • balkon • douche
en bubbelbad, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv (type 21)
suite 2-4 personen Residence, ca. 43m2 • balkon • slaapkamer
met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • douche en bubbelbad,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • koffiezetapparaat
• minibar • gratis wifi • tv (type 22)
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Italië | Gardameer | Riva del Garda

WELLNESS

ASTORIA PARK HOTEL SPA RESORT ★★★★ SUP
RIVA DEL GARDA • 1.065 KM

Astoria Park Hotel Spa Resort is een uitstekend, modern en
comfortabel hotel met een rustige sfeer en een ruim wellnessaanbod. Hier kan je op en top relaxen in een schitterende,
groene omgeving.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet en 4 gangenkeuzediner
met saladebuffet (vegetarisch menu mogelijk)
• Gratis wifi en internethoek
• Extra: fles wijn bij vertrek
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (25 x 10 m) met
apart kinderbad (beide open ca. 1/5-30/9), handdoekenservice,
ligstoelen en parasols. Prachtige wellness (toegankelijk vanaf
16 jaar) met overdekt zwembad (10 x 5 m; voor kinderen
toegankelijk tussen 10u-12u), sauna, dampbad, ijsfontein,
chromotherapie en spa. Fietsen (gedurende 4 uur)
• Animatie: tussen ca. 30/6-31/8: kinderclub (3 t.e.m. 12 jaar).
Tussen ca. 1/5-30/9: 1x/week livemuziek
• Privéparking
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LIGGING
Omringd door een park (ca. 15.000 m2), op ca. 1 km van het
meer en op slechts 500 m van het centrum van Riva del Garda.
In de tuin en aan het zwembad heb je een prachtig zicht op de
omliggende bergen.

FACILITEITEN
Bar, 2 restaurants, snackbar, buitenterras. Lift. Schoonheidssalon
en massage. Verhuur elektrische fietsen

BIJZONDERHEID
10% korting op schoonheidsbehandelingen.

KAMERTYPES
115 kamers.
kamer 2-4 personen Liberty, hoofdgebouw • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
kamer 2-3 personen, superior hoofdgebouw • balkon met
tuinmeubelen • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas,
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen Smart, ca. 25m2, tuingebouw • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen Smart, ca. 25m2, tuingebouw • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
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Italië | Gardameer | Riva

WELLNESS

HOTEL VILLA NICOLLI ROMANTIC RESORT ★★★★ SUP
RIVA • 1.065 KM

Het romantische viersterrenhotel Villa Nicolli Romantic Resort
is een ideaal vakantieadres voor koppels die willen genieten
van wellness en comfort. In het binnen- en buitenbad wordt
je lichaam verwend met heilzaam zout water. En voor de liefhebbers is er zelfs een privéwellness voor 2 personen beschikbaar.
Dit alles in het prachtige decor van het Gardameer.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet met biohoek en 4 gangenkeuzediner
met saladebuffet en kaas
• Gratis wifi
• Extra: 1x/week Nordic walking
• Sport en ontspanning: verwarmd zoutwaterzwembad in
openlucht (20 x 12 m) met ligzetels en handdoekenservice.
Wellnesszone (toegankelijk vanaf 18 jaar) met biosauna,
dampbad, zoutgrot, waterparcours, waterbedden, aromatische
douches, relaxatieruimte, overdekt zoutwaterzwembad (70 m2)
met bubbelbaden, handdoekenservice.
• Privéparking
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LIGGING
Op ca. 500 m van het centrum van Riva del Garda, het meer
en het strand. Winkels op ca. 300 m.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, poolbar (‘s namiddags geopend). Roomservice
24u/24. Lift. Schoonheidsbehandelingen en massage. Privéwellness voor 2 personen met sauna, dampbad en bubbelbad.
1x/week kookles met wijn- en olijfdegustatie

KAMERTYPES
59 kamers. Min. 19 jaar.
kamer 2-3 personen, superior, ca. 23m2 • balkon met tuinmeubelen • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas,
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
juniorsuite 2 personen, ca. 30m2 • balkon met tuinmeubelen
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 25)
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Italië | Gardameer | Limone sul Garda

WELLNESS

PARK HOTEL IMPERIAL ★★★★★
Park Hotel Imperial is een luxe 5 sterrenhotel met een uitgebreid
nieuw wellnesscentrum en panoramisch uitzicht op het meer.
Dat wordt ultiem genieten met vele extra’s inclusief als drankjes
op de kamer, 1x gratis toegang tot het museum La Limonaia
del Castel en 1x gratis toegang tot het nieuw geopende
wellnesscentrum.
INBEGREPEN
• Maaltijden: Amerikaans ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: 1x/verblijf toegang tot de nieuwe wellness en bezoek aan
museum La Limonaia del Castel. Water, sappen, frisdranken, fruit
en snacks op de kamer bij aankomst. Tussen ca. 16u30-17u30:
‘tea time’ met thee, sappen en huisgemaakte koekjes (van
maandag tot zaterdag). 1 plaats in de privégarage bij verblijf
in types 23 en 24
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (ca. 20 x 8 m) met
openluchtbubbelbad, ligstoelen, en parasols. Wellness (vanaf
18 jaar) met overdekt zwembad (ca. 12 x 4 m), bubbelbad, sauna,
dampbad, aromarium, erlebnisdouche, rustruimte met thee
• Privéparking
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LIGGING
Omgeven door de bergen, op amper 300 meter van het Gardameer
en op 500 meter van het pittoreske centrum van Limone.

FACILITEITEN
Restaurant, bar, terras. Lift. Wasserette. Kapper. Tennis. Fitness
met personal trainer. Nieuwe wellness (ca. 400 m2, vanaf 18 jaar,
gesloten op maandag) met sauna’s, dampbad, verticale kneipp,
ijswaterval, massages, schoonheidsbehandelingen en rustruimte

KAMERTYPES
65 kamers.
kamer 2-3 personen hoofdgebouw, ca. 21m2 • terras • douche,
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • op het gelijkvloers
(type 20)
kamer 2-3 personen hoofdgebouw, ca. 21m2 • balkon, meerzicht • douche, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en
koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• op de 1ste verdieping (type 21)
juniorsuite 2-3 personen hoofd- of bijgebouw, ca. 25m2 • balkon
of terras, meerzicht • douche, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 22)
juniorsuite 2-3 personen bijgebouw, ca. 25-30m2 • terras • bad
en douche, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • op het
gelijkvloers (type 23)
superior suite 2-4 personen bijgebouw, ca. 55m2 • balkon of
terras, meerzicht • bad en douche, badslippers, badjas, toilet
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer hoofdgebouw, ca. 21m2 • balkon • douche,
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld
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Italië | Gardameer | Bardolino sul Garda

WELLNESS

AQUALUX SUITE & TERME HOTEL ★★★★ LUXE
BARDOLINO SUL GARDA • 1.084 KM

Aqualux Suite & Terme Hotel heeft alles in huis voor een
onvergetelijke relaxvakantie. Het hotel heeft de vorm van een
onregelmatig vierkant met een grote tuin als binnenplein.
Dé parel van dit hotel is het prachtige waterpark met maar
liefst 6 zwembaden met thermaal water en lichteffecten. Maar
ook de wellnesszone is indrukwekkend en zorgt gegarandeerd
voor totale ontspanning.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet met bioproducten
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: 4 overdekte zwembaden en 4 openluchtzwembaden (tussen ca. 1/5-30/9, andere periodes: 1 openluchtzwembad geopend) met ligbedden, parasols en handdoekenservice. Sommige zwembaden met geïntegreerd bubbelbad.
Apart kinderzwembad. Wellnessruimte (vanaf 16 jaar) met
dampbad, bubbelbad en sauna. Fitness
• Privéparking en privégarage

LIGGING
Tussen de groene heuvels van Monte Felice en het centrum
van Bardolino. Op ca. 200 m van de winkels en het centrum
van Bardolino en op ca. 1 km van het strand.

FACILITEITEN
2 restaurants, trendy bar, poolbar, snackbar, roomservice. Lift.
Massages, solarium en schoonheidssalon
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BIJZONDERHEDEN
- per kamer en bij een verblijf van min. 5 nachten in types 23,
26 of 27: potje olijventapenade, 15% korting op schoonheidsbehandelingen, 8 min solarium per persoon, Spritztime in de
poolbar, 10% korting in restaurant ‘Evo’ en fruit en chocolade
bij aankomst
- per kamer en bij een verblijf van min. 7 nachten in types 21
of 22: potje olijventapenade, 15% korting op schoonheidsbehandelingen en 10% korting in restaurant ‘Evo’

KAMERTYPES
125 kamers en suites.
kamer 2-4 personen Comfort, ca. 20m2 • gemeubileerd terras
of balkon • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 21)
kamer 2-4 personen Aqua, ca. 20m2 • gemeubileerd terras of
balkon, zwembadzicht • douche, haardroger, badslippers, badjas,
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
suite 2-4 personen Family, ca. 44m2 • gemeubileerd terras of
balkon • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 23)
suite 2-4 personen Garden, ca. 49m2 • gemeubileerd terras of
balkon • bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 26)
suite 2-4 personen Round, ca. 59m2 • gemeubileerd terras of
balkon • 2 badkamers: 1 met bad en 1 met douche, haardroger,
badslippers, badjas, 2x toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 27)
1 persoonskamer Comfort, ca. 20m2 • gemeubileerd terras of
balkon • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 10)
1 persoonskamer Aqua, ca. 20m2 • gemeubileerd terras of balkon,
zwembadzicht • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 11)

kamervoorbeeld
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WELLNESS

HOTEL CAESIUS THERMAE & SPA RESORT ★★★★ PLUS
Hotel Caesius Thermae & Spa Resort is zonder enige twijfel
één van de beste accommodaties aan het Gardameer. Naast
de elegant ingerichte kamers en suites, de mooie zwembaden
en het uitstekende restaurant biedt het een schitterend beauty& wellnesscentrum zodat je hier een heerlijke relaxvakantie
beleeft!
INBEGREPEN

FACILITEITEN
Hotelcomplex bestaande uit 5 gebouwen omgeven door groen.
Ruime lounge, pianobar, poolbar, à-la-carterestaurant (open
tijdens zomermaanden), restaurant, terras. Lift. Huur fietsen.
Aquagym en yoga. Schoonheidsbehandelingen en massages.
Thermaal centrum en Ayurvedacentrum

KAMERTYPES

185 kamers en suites.
kamer 2 personen, classic Plus, ca. 19-25m2 • balkon of terras,
bijgebouw • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas,
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 26)
kamer 2-3 personen Comfort, ca. 21m2 • balkon, hoofdgebouw
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen Comfort Plus, ca. 21m2 • balkon, lateraal
meerzicht, hoofdgebouw • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen Comfort Top, ca. 21m2 • balkon, frontaal
meerzicht, hoofdgebouw • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
LIGGING
Prachtig wellnesshotel in een domein van ca. 40.000 m2, slechts • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
suite 2-4 personen Family, ca. 45m2 • balkon of terras, bijgebouw
door de Gardesanaweg gescheiden van het strand van het
Gardameer (op ca. 100 m). Het centrum van Bardolino, op ca. • woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers.
1,8 km, is te voet te bereiken in ca. 10 minuten langs de strand- • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
promenade of met de gratis hotelshuttle (mei-september).
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 20)
1 persoonskamer, classic Plus, ca. 19-25m2 • balkon of terras,
bijgebouw • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas,
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
1 persoonskamer Comfort, ca. 21m2 • balkon, hoofdgebouw
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 11)
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: bij verblijf van min. 7 nachten: 1 antistressmassage (ca.
25 min., vanaf 18 jaar, ter plaatse te boeken bij aankomst)
• Sport en ontspanning: 2 openluchtzwembaden (ca. 30 x 16 m
en ca. 15 x 9 m), 2 aparte kinderzwembaden (ca. 80 m2 en ca.
25 m2), 1 overdekt zwembad (ca. 200 m2) met hydromassage
(ca. 80 m2), ligstoelen, parasols en handdoekenservice. Fitness
en wellnesscentrum (vanaf 16 jaar) met Finse sauna, dampbad,
Kneipp bad, bubbelbad, aromatische douches, relaxatiezone.
Kinderspeelruimte en speeltuin
• Animatie: livemuziek (2x/week; juni-september). Miniclub 4 t.e.m.
13 jaar van juni tot september (ca. 4u/dag, ca. 6 dagen/week)
• Privéparking en -garage
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PARC HOTEL GERMANO SUITES ★★★★ LUXE
Het exclusieve vakantiedomein Parc Hotel Germano Suites
ligt op een boogscheut van het beroemde Gardameer en is
prachtig geïntegreerd in het groene landschap. Je geniet er
van de nieuwste voorzieningen en een maximum aan comfort
in de suites. Een aanrader voor rustzoekers.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi en internethoek
• Extra: fruit en schuimwijn op de kamer bij aankomst. Dagelijkse
krant (op aanvraag)
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (30 x 8 m) met
waterspelen en bubbelbad, ligstoelen, parasols en handdoekenservice. Openluchtrelaxzwembad (vanaf 18 jaar). Overdekt
zwembad (11 x 5 m, badmuts verplicht, gesloten in juli en
augustus) met bubbelbad en sauna. Fitness
• Animatie: 2x/week pianobar (mei-september)
• Privéparking en -garage
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LIGGING
Rustig, in een groen domein met panoramisch zicht, op ca. 1,5 km
van het historische centrum van Bardolino. Het Gardameer en
het strand liggen op ca. 200 m. Shops op ca. 500 m en bushalte
op ca. 200 m.

FACILITEITEN
A-la-carterestaurant met pizzeria, snackbar, cocktailbar met piano,
terras. Souvenirshop. Bagageservice. Lift. Park en meer (in de
zomer mogelijkheid tot vissen). Nieuwe spa met mediterraan bad,
dampbad, belvenisdouche, waterbedden, relaxzone met theebar.
Beautysalon en massage. De suites liggen in verschillende
gebouwen op het domein

BIJZONDERHEID
20% Korting op de greenfeetarieven van Golf Club Paradiso
del Garda in Peschiera

KAMERTYPES
73 suites
suite 2-4 personen, ca. 44m2 • terras met tuinmeubelen,
tuingebouw • woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer
met 2x bed 1 pers. • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 20)
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WELLNESS

HOTEL CORTE VALIER ★★★★
LAZISE • 1.042 KM

Het stijlvolle hotel Corte Valier is een van de beste en meest
geliefde viersterrenhotels aan het Gardameer en biedt naast
luxueus ingerichte kamers tal van gratis wellnessfaciliteiten.
Uitstekende keuze voor een ontspannen vakantie onder de
Italiaanse zon.
INBEGREPEN
• Maaltijden: Amerikaans ontbijtbuffet (warm en koud, ook
met biologische producten, showcooking). Bij mooi weer kan
je buiten op het terras ontbijten
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad, overdekt zwembad
met kinderbad, bubbelbad, sauna, dampbad, fitness, kneippparcours, ligstoelen, parasols en handdoekenservice
• Privéparking en -garage
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LIGGING
Enkel door een boulevard van het Gardameer gescheiden.
Openbaar strand op ca. 200 m. Het centrum van Lazise
bevindt zich op ca. 500 m.

FACILITEITEN
Leessalon, bar, restaurant met groot buitenterras en panoramisch
zicht, grote tuin en lift. Massage, schoonheidssalon en solarium.
Fietsverhuur

KAMERTYPES
84 kamers.
kamer 2-3 personen, ca. 22m2 • gemeubileerd terras of balkon
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed
mogelijk (type 20)
kamer 2-3 personen, ca. 22m2 • gemeubileerd terras of balkon,
meerzicht • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 21)
juniorsuite 2-4 personen, ca. 30m2 • gemeubileerd terras of
balkon • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• extra kinderbed mogelijk (type 22)
juniorsuite 2-4 personen, ca. 30m2 • gemeubileerd terras of
balkon, meerzicht • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• airco • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 23)
suite 2-4 personen, ca. 48m2 • gemeubileerd terras of balkon,
meerzicht • bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• airco • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 24)
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Italië | Gardameer | Desenzano

WELLNESS

HOTEL ACQUAVIVA DEL GARDA & SPA ★★★★
Het stijlvolle en moderne Hotel Acquaviva del Garda & Spa
staat voor puur vakantiegenot. Geniet in de weelderige tuin
van een prachtig zicht op het meer en de omliggende bergen en het beroemde kasteel van Sirmione. Herbron in de
wellness en geniet van de heerlijke keuken om duimen en
vingers bij af te likken.

LIGGING

INBEGREPEN

Loungebar, poolbar, snackbar, à-la-carterestaurant, zonneterras,
tuin aan het meer met ligzetels. Lift. Schoonheidssalon, massage,
fietsverhuur

• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: fles wijn op de kamer bij aankomst
• Sport en ontspanning: drie bubbelbaden in de tuin, openluchtzwembad (20 x 10 m) en apart kinderzwembad (6 x 4 m),
parasols. Wellness met overdekt zwembad (12 x 6 m), bubbelbad, sauna, dampbad, ligzetels, handdoekenservice en rustruimte. Fitness
• Privéparking
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In het plaatsje Rivoltella, aan het wondermooie Gardameer en
op ca. 2 km van Desenzano. Het historisch centrum van Sirmione
ligt op 6 km en is gemakkelijk met de fiets of met de auto te
bereiken.

FACILITEITEN

BIJZONDERHEID
Korting op een toegangsticket voor het wellnesscentrum
Aquaria in het historisch centrum van Sirmione (20% in het
weekend, 30% op weekdagen)

KAMERTYPES
80 kamers.
kamer 2-3 personen, superior, ca. 24m2 • balkon, lateraal
meerzicht • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 24m2 • balkon, meerzicht
• bad of douche, haardroger, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen, ca. 23m2 • balkon, tuinzicht • bad of
douche, haardroger, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer, ca. 23m2 • balkon, tuinzicht • bad of douche,
haardroger, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 11)
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Italië | Gardameer | Peschiera del Garda

WELLNESS

HOTEL LE ALI DEL FRASSINO ★★★★
Het prachtige 4 sterrenhotel Le Ali del Frassino ligt midden
in een groot park, langs de oevers van het Frassinomeer.
Luxe en natuur zijn hier in harmonie. Je kan er dan ook
heerlijk relaxen aan het openluchtzwembad, dineren met
zicht op het meer, de mooie omgeving verkennen per fiets,
bijzondere vogels spotten,... voluit genieten!

FACILITEITEN
Bars, restaurants. Lift. Massage, schoonheidssalon. Fietsverhuur.
Mooi vakantiecomplex bestaande uit 4 gerenoveerde gebouwen
en 2 recente gebouwen

KAMERTYPES

92 kamers.
kamer 2-3 personen, comfort tuinzicht, ca. 16-20m2 • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezet• Maaltijden: ontbijtbuffet
faciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
• Gratis wifi
kamer 2-4 personen, comfort tuinzicht, ca. 16-20m2 • douche,
• Extra: 3x/dag gratis shuttle bus van en naar Peschiera del
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetGarda
faciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
• Sport en ontspanning: 3 openluchtzwembaden (400 m2 +
kamer 2-3 personen, superior, ca. 16-20m2, meerzicht • douche,
110 m2 en 22 x 7 m, open ca. 1/4-6/10) met apart kinder2
zwembad (90 m ), ligstoelen, parasols en handdoekenservice. haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetminisafe (type 21)
Wellness (toegankelijk vanaf 16 jaar) met sauna’s, dampbaden, faciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
kamer 2-4 personen, luxe, ca. 18-24m2 • balkon of terras,
erlebnisdouches en relaxruimte
meerzicht • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• Privéparking
• thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis
LIGGING
minisafe (type 22)
In een park van ca. 7 hectare groot, op ca. 2000 m van het
suite 2-4 personen, ca. 25-35m2 • douche, haardroger, badGardameer en ca. 1.500 m van het centrum van Peschiera del slippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
Garda (3x per dag gratis shuttleservice).
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
kamer 2-5 personen, executive (max. 4 volw.+1 kind t.e.m.
10 jaar), ca. 30m2 • terras, meerzicht • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • op de benedenverdieping (type 26)
suite 3-5 personen Belvedere (max. 4 volw.+1 kind t.e.m. 10 jaar),
ca. 60m2 • balkon of terras, meerzicht • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 28)
1 persoonskamer, ca. 16m2, tuinzicht • douche, toilet • minibar
• gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling • extra kinderbedje
mogelijk (type 10)

INBEGREPEN
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WELLNESS

Italië | Gardameer | Peschiera del Garda

kamervoorbeeld
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Italië | Gardameer | Padenghe sul Garda

EXCLUSIVE | WELLNESS

HOTEL SPLENDIDO BAY LUXURY SPA RESORT ★★★★★ LUXE
Hotel Splendido Bay ligt direct aan het Gardameer, een droomdecor, en dompelt je onder in één en al luxe. De kamers zijn
in 2018 vernieuwd en het eten is tot in de puntjes verzorgd.
Er zijn verschillende restaurants bij het hotel zodat je elke
avond voor een topdiner kan kiezen. Dit is echt het summum
van genieten!

LIGGING

INBEGREPEN

Bar, snackbar, poolbar, 2 à-la-carterestaurants (Rivellino en
B-Bay), roomservice. Gasten kunnen ook eten in visrestaurant
Acquariva op 500 m van dezelfde eigenaar. Massage en
schoonheidssalon

• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: tussen Pasen en oktober: 1x gratis gebruik van de
shuttle naar Desenzano of Padenghe
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (ca. 250 m3, open
ca. 1/5-30/9) met ligstoelen, parasols en handdoekenservice.
Luxueuze wellness met overdekt zwembad (ca. 140 m3), sauna
en dampbad. Fitness
• Privéparking
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Tegenover het Gardameer en het strand, op 500 m van het
centrum van Padenghe sul Garda. Tussen Pasen en oktober
dagelijks shuttle naar het centrum van Desenzano en
Padenghe (tussen 10u-19u).

FACILITEITEN

BIJZONDERHEID
Korting op de green fee van verschillende golfterreinen in de
omgeving (info bij de receptie te verkrijgen)

KAMERTYPES

kamervoorbeeld

76 kamers.
kamer 2 personen, classic, ca. 22-24m2 • terras • bad of
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • theeen koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • minisafe
tegen betaling (type 25)
kamer 2 personen, superior Palazzo, ca. 28-30m2 • bad of
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • theeen koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • minisafe
tegen betaling (type 26)
juniorsuite 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 17 jaar),
ca. 27-28m2 • terras, lateraal meerzicht • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 22)
suite 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 17 jaar),
ca. 40m2 • terras, lateraal meerzicht • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten
• minibar • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 23)
suite 2-4 personen, executive, ca. 60m2 • terras, lateraal
meerzicht • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas,
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis
wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 24)
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Italië | Venetiaanse Kust | Bibione

WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

LAGUNA PARK HOTEL ★★★★ SUP
Het vernieuwde Laguna Park Hotel biedt een brede waaier aan
ontspanningsfaciliteiten. Je hebt er een privéstrand, openluchtzwembad, panoramische wellness, wijnkelder, animatie voor
klein en groot en juniorsuites voor families. Bezoek ook het
mooie achterland van Bibione met natuurgebieden. Je kan
er boottochten maken, paardrijden of wandelen.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijt- en dinerbuffet
• Gratis wifi
• Extra: 2 ligstoelen en 1 parasol per kamer op het privéstrand
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (223 m2) met
geïntegreerd bubbelbad (84 m2) en kinderbad (32 m2). Badhanddoeken, ligstoelen en parasols aan het zwembad.
Panoramische wellness op de 7de verdieping met sauna,
dampbad, ontspanningsruimte en fitness. (Kinder)fietsen en
kinderzitjes. Nordic-walkingstokken
• Animatie: tussen ca. 22/5-17/9, niet op zaterdag: animatieprogramma voor kinderen van 4-12 jaar (tussen 10u-12u en
16u-18u), 2x/week avondanimatie met shows, livemuziek,...
• Privégarage
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LIGGING
Rustig in Bibione Pineda, direct aan het privéstrand, gescheiden
door de wandelpromenade. Winkels op ca. 100 m.

FACILITEITEN
Restaurant Hemingway, à-la-carterestaurant, wijnkelder met
meer dan 500 wijnen, bar, amfitheater, kinderspeelruimte, poolbar,
zonneterras. Lift. Massages en schoonheidsbehandelingen in
de wellness op de 7de verdieping

BIJZONDERHEID
je ontvangt een Europacard waarmee je 10% korting geniet in
verschillende winkels, restaurants en de thermaalbaden van
Bibione.

KAMERTYPES
146 kamers.
kamer 2-3 personen, ca. 20m2 • balkon • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 20)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • balkon • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 10)
kamer 2-3 personen, ca. 20m2 • balkon, lateraal zeezicht • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 21)
juniorsuite 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 13 jaar),
ca. 27m2 • balkon, lateraal zeezicht • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer (type 22)

kamervoorbeeld
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Italië | Venetiaanse kust | Bibione

FAMILIEVRIENDELIJK

LINO DELLE FATE ECO VILLAGE RESORT ★★★★ LUXE
Het nieuwe Lino delle Fate Resort (2019) heeft een luxueuze
uitstraling, is volledig autovrij en heeft een bijzonder hart
voor de natuur. De kamers en appartementen zijn prachtig
ingericht en vormen een ideale plek voor wie op zoek is naar
rust, midden in de natuur. Voor families zijn er kamers tot
7 personen en de kinderen beleven pret in de miniclub. Het
nabijgelegen natuurgebied Val Grande is mooi om te bezoeken.
Maar ook liefhebbers van cultuur en gastronomie kunnen
hier hun hart ophalen.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijt- en dinerbuffet. Avondkledij gewenst
• Gratis wifi
• Extra: tussen ca. 8/5-24/9: 2 ligstoelen en 1 parasol per
kamer/appartement op het strand
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad met kindergedeelte
(weersafhankelijk), handdoekenservice, parasols en ligzetels.
Bubbelbad. Uitleendienst nordic walking wandelstokken en
kinderzitjes voor fiets. Speeltuin
• Animatie: tussen ca. 22/5-17/9: 6x/week miniclub ‘La Maison
de Mario’ (3-12 jaar) met o.a. ontdekkingstochten in het bos
• Privéparking en -garage
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LIGGING
Op ca. 1,5 km van het centrum van Bibione. Het strand ligt op
ca. 300 m.

FACILITEITEN
Restaurant, poolbar, snackbar en zonneterras. Wasserette.
Fietsverhuur, ook elektrische fietsen en kinderfietsen

BIJZONDERHEDEN
20% korting op de greenfee van Golfclub Lignano. Met de
Europacard ontvang je 10% korting in het thermaal centrum
van Bibione en in verschillende shops en restaurants

KAMERTYPES
316 kamers en appartementen.
kamer 2-3 personen Primula, ca. 28m2 • balkon met tuinmeubelen, zwembadzicht, hoofdgebouw • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe • parket (type 20)
2 kamerappartement 2-5 personen Bungalow Pino Nero, ca.
40m2 • terras met tuinmeubelen, tuinzicht, tuingebouw • woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 1 pers. en
bed 2 pers. • douche, haardroger, toilet • airco • kitchenette,
2 gaspitten, microgolfoven • koffiezetapparaat • minikoelkast
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 22)
3 kamerappartement 3-7 personen Bungalow Leccio, ca. 50m2
• terras met tuinmeubelen, tuinzicht, tuingebouw • woonkamer
met slaapbank 2 pers., slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 3 slaapplaatsen • douche, haardroger, toilet • airco
• kitchenette, 2 gaspitten, microgolfoven • koffiezetapparaat
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 23)

Code 74417: prijzen en promoties: p. 205
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Italië | Venetiaanse Kust | Lignano Sabbiadoro

WELLNESS | GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

GREEN VILLAGE RESORT ★★★★ LUXE
Een waaier aan ontspanningsfaciliteiten, stijlvolle kamers en
een uitstekende keuken. Stuk voor stuk sterke troeven van het
kindvriendelijke Green Village Resort midden in een prachtig
stuk mediterrane natuur. Lignano is niet alleen strand. Het
achterland met de grote laguna, de vele wandel- en vaarmogelijkheden en het duikersparadijs la Trezza zijn zeer de
moeite waard. Golfliefhebbers halen dan weer hun hart op
op het golfterrein van golfclub Lignano (18 holes).
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: tussen 8/5-15/9: 2 ligbedden en 1 parasol aan het
strand per kamer/appartement en gratis shuttle naar het
strand (op aanvraag)
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (450 m2) met
kinderbad (78 m2), verwarmd openluchtzwembad (90 m2),
openluchtbubbelbad, ligstoelen, parasols en handdoekenservice.
Wellness (enkel toegankelijk voor volwassenen) met sauna,
dampbad, fitness en ontspanningszone met ligbedden. Nordicwalkingstokken en tafeltennis. Speeltuin en kinderspeelruimte
• Animatie: tussen ca. 22/5-17/9: 2 tot 3x/week animatie voor
volwassenen (o.a. openluchttheater of livemuziek), miniclub
(3 t.e.m. 12 jaar, dagelijks behalve op zaterdag)
• Privéparking en -garage

FACILITEITEN
Restaurant met ontbijtruimte, bar, poolbar, zonneterras, tuin,
wasserette. Lift. Fietsverhuur. De kamers liggen in het hoofdgebouw, de appartementen zijn ondergebracht in een 20-tal
gebouwen

BIJZONDERHEID
• ca. 20% korting op de greenfee in de golfclub van Lignano
(op ca. 100 m). Bagagevervoerdienst met golfkarretje
• elke gast ontvangt een Europa Card met 10% korting bij
verschillende shops, restaurants en thermen in Bibione

KAMERTYPES

123 kamers.
kamer 2-3 personen Gold • balkon, hoofdgebouw • bad of
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 24)
2 kamerappartement 2-4 personen Suite • gemeubileerd
terras of balkon, tuingebouw • woonkamer met slaapbank
2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • douche, haardroger,
toilet • airco • kitchenette, 2 gaspitten, microgolfoven • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe • tegelvloer • extra
kinderbed mogelijk (type 20)
3 kamerappartement 3-6 personen Royal, ca. 60m2 • gemeubileerd
terras of balkon, tuingebouw • woonkamer met slaapbank 2 pers.,
slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers.
• 2 badkamers met douche, haardroger, toilet • airco • kitchenette,
LIGGING
2 gaspitten, microgolfoven • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis
In een rustige, groene omgeving. Op ca. 1,5 km van het centrum
minisafe • tegelvloer • extra kinderbed mogelijk (type 22)
van Lignano Riviera en op ca. 1,8 km van het strand. Bushalte
gekoppelde woning 4-7 personen Villa, ca. 100m2 • gemeubileerd
voor het resort en golfclub op ca. 100 m. Deze moderne badplaats
terras of balkon, tuingebouw • woonkamer met slaapbank 2 pers.,
ligt tussen Venetië (op ca. 107 km) en Trieste (op ca. 100 km).
slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met 3 slaapplaatsen
• 2 badkamers: 1 met douche en 1 met bad of douche, haardroger, 2x toilet • airco • open keuken, 2 gaspitten, microgolfoven • vaatwas • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• tegelvloer (type 23)
1 persoonskamer Gold • balkon, hoofdgebouw • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 10)
Code 74469: prijzen en promoties: p. 205
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Italië | Adriatische Riviera | Rimini

EXCLUSIVE | UNIEK LOGEREN

GRAND HOTEL RIMINI ★★★★★ LUXE
In het Grand Hotel Rimini wordt service met een hoofdletter
geschreven. Dit statige hotel met een geweldige geschiedenis,
die op verschillende plaatsen in het hotel is te zien, is de thuishaven van “the rich and the famous” als ze in de omgeving
zijn. Voorbeelden? Te over! De wereldberoemde Italiaanse filmregisseur Federico Fellini, maar ook Lady Di waren hier te gast.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad met apart kinderbad, handdoekenservice, ligstoelen en parasols
• Animatie: tussen ca. 1/7-1/9: kinderclub (5-11 jaar)

120

LIGGING
Grand Hotel Rimini ligt direct aan zee in de wijk Marina Centro.
Het hotel wordt omgeven door het Federico Fellini-park waardoor
er een rustige sfeer heerst in deze verder toch bedrijvige omgeving.

FACILITEITEN
Restaurant, bar en tv-lounge. Strandservice tegen betaling
(verhuur ligstoelen en parasol). De kamers liggen verspreid over
een hoofdgebouw en het op ca. 25 m verder gelegen bijgebouw

KAMERTYPES
113 kamers.
kamer 2 personen standard, niet gerenoveerd, ca. 18m2, hoofdgebouw • slaapkamer met bed 2 pers. • douche, haardroger,
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, executive gerenoveerd, ca. 19m2, hoofdgebouw • slaapkamer met bed 2 pers. • douche, haardroger,
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • zeezicht mogelijk tegen betaling (type 21)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 25m2, hoofdgebouw • slaapkamer
met bed 1 pers. en bed 2 pers. • douche, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • zeezicht mogelijk
tegen betaling (type 22)
kamer 3 personen, classic, ca. 16m2, bijgebouw op 25 m van
het hoofdgebouw • slaapkamer met bed 1 pers. en bed 2 pers.
• douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 23)

kamervoorbeeld
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Italië | Bloemenriviera | Diano Marina

GRAND HOTEL DIANA MAJESTIC ★★★★ SUP
Eén van de beste hotels aan de Italiaanse Rivièra met moderne
kamers, goede service, uitgebreide buffetten én een topligging
vlak aan de zee. Grand Hotel Diana Majestic heeft een
charmant restaurant met verbluffend zeezicht en een mooie
tuin. Dolce far niente aan de Bloemenrivièra!

LIGGING

INBEGREPEN

Restaurant, bar, tv-salon, snackbar bij het zwembad, heerlijk
terras ( juni-september), tuin, privéstrand. Internethoek tegen
betaling. Lift. Tennis (op ca. 2 km), zeilen (op ca. 200 m), duiken
(op ca. 8 km) en golf (op ca. 35 km).

• Maaltijden: Amerikaans ontbijtbuffet, ‘s avonds een 3 gangenkeuzemenu met saladebuffet
• Gratis wifi
• Extra: 2 ligstoelen en 1 parasol per kamer aan het strand
tussen ca. 1/5-18/10
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (ca. 300 m2) en
klein verwarmd openluchtzwembad (ca. 52 m2, beide open
tussen ca. 1/5-18/10) met bubbelbad en waterval. Fietsverhuur
• Privéparking (volgens beschikbaarheid)
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Op ca. 800 m van het centrum van Diano Marina, direct aan
het strand. Gelegen in een straat die doodloopt op het strand.
San Remo ligt op ca. 45 km.

FACILITEITEN

KAMERTYPES
86 kamers.
kamer 2-3 personen • balkon, lateraal zeezicht • bad of douche,
haardroger, badslippers, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, executive • balkon, lateraal zeezicht • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2 personen, superior • balkon, frontaal zeezicht • bad
of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2 personen, deluxe • balkon, frontaal zeezicht • bad
of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer • balkon, lateraal zeezicht • bad of douche,
haardroger, badslippers, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 10)
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Italië | Toscane | Montecatini Terme

GRAND HOTEL FRANCIA & QUIRINALE ★★★★
De attente service, de uitstekende keuken en de prachtige
inrichting met waardevolle kunstobjecten maken het luxueuze
Grand Hotel Francia & Quirinale tot een van de beste van
Montecatini Terme. Stijlvol en toch familievriendelijk. Kinderen
worden getrakteerd op een gratis ijsje!
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet, 4 gangendiner met salade- en dessertbuffet
• Gratis wifi
• Extra: een lekker Italiaans ijsje voor kinderen t.e.m. 14 jaar
(dagelijks in de loungebar tussen 17u-19u)
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (17 x 10 m, open
ca. 1/5-30/9) met ligbedden en parasols. Fietsen

122

LIGGING
In het gezellige centrum van Montecatini Terme. Op ca. 500 m
van het park en vlak bij het verkeersvrije winkelcentrum. Perfecte
uitvalsbasis voor excursies. Het gezellige Pistoia ligt op ca. 20 km,
Lucca op ca. 30 km, Pisa en Firenze elk op 50 km. Onze tip: de
trein brengt je in drie kwartier naar het hart van Firenze.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Restaurant met traditionele Toscaanse keuken, mooie loungebar,
zonneterras aan het zwembad. Lift

KAMERTYPES
112 kamers
kamer 2-3 personen, classic, ca. 16m2 • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 18m2 • bad of douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 22m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 23)
juniorsuite 2-4 personen (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 10 jaar), ca. 30m2 • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 22)
suite met 2 slaapkamers 2-4 personen (max. 3 volw. of 2 volw.+
2 kinderen t.e.m. 14 jaar), ca. 40m2 • woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv, iPod dockingstation • gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer, ca. 15m2 • bad of douche, haardroger, toilet
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
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Italië | Toscane | Montecatini Terme

GRAND HOTEL BELLAVISTA PALACE ★★★★★
Het familiaal geleid klassehotel Grand Hotel Bellavista Palace LIGGING
is ondergebracht in een statige villa die herinnert aan glorierijke Rustig gelegen, vlak bij het grote park van Montecatini Terme,
tijden. Grote suitekamers. Rustig gelegen nabij Parco dell Terme. een gezellig stadje dat tijdens de zomermaanden ‘s avonds
INBEGREPEN

verkeersvrij gemaakt wordt. Hierdoor is het gezellig flaneren
langs de winkels die laat open blijven. Bovendien erg gunstig
voor uitstappen naar Pistoia (20 km), Lucca (30km) en natuurlijk
Firenze (50 km).

• Maaltijden: ontbijtbuffet en 4 gangendiner
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (open ca. 15/5-15/9)
FACILITEITEN
met handdoekenservice, ligstoelen en parasols. Fitness
Restaurant en terras. Lift. Wellness met bubbelbad, sauna,
overdekt zwembad, schoonheidssalon, massage en dampbad.

KAMERTYPES
75 kamers.
kamer 2 personen, classic • balkon of terras • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
suite met 1 slaapkamer 2-3 personen • woonkamer met slaapbank 1 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
suite met 1 slaapkamer 2-4 personen • woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • 2 badkamers met
bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, 2x toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
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Italië | Toscane | Castelfalfi

EXCLUSIVE | WELLNESS | GOLF

TUI BLUE IL CASTELFALFI ★★★★★
Luxueus vijfsterrenhotel volgens het TUI BLUE concept in
een prachtig landschap. Geniet van het moderne comfort en
de uitstekende lokale keuken. Zin om een balletje te slaan?
Castelfalfi beschikt over gerenommeerde 9 en 18 holesgolfterreinen. Op de World Luxury Hotel Awards 2019 ontving
het hotel voor de tweede keer op rij de award voor ‘Best
Luxury Golf Resort’. In 2018 kreeg het de prijs ‘Europe’s
best Luxury Wine Estate Hotel’.

KAMERTYPES

120 kamers.
kamer 2 personen, classic, ca. 30m2 • slaapkamer met 2x bed
1 pers. of bed 2 pers. • douche, haardroger, badslippers, badjas,
toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, luxe, ca. 35m2 • slaapkamer met 2x bed
1 pers. of bed 2 pers. • douche, haardroger, badslippers, badjas,
apart toilet • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
INBEGREPEN
kamer 2-3 personen, executive, ca. 42m2 • slaapkamer met
• Maaltijden: Amerikaans ontbijtbuffet
bed 1 pers. en bed 2 pers. of 3x bed 1 pers. • badkamer met
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: op het domein Castelfalfi zijn in totaal bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
5 openluchtzwembaden (open ca. 15/5-15/9) met ligstoelen • airco • thee- en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 22)
en parasols, waarvan 1 (15 x 6 m) bij het hotel. In het hotel:
wellness van 1.000 m2 met een overdekt zwembad met massage- 1 persoonskamer, classic, ca. 30m2 • slaapkamer met bed 2 pers.
jets (12 x 7 m), sauna, fitness, 2 ontspanningsruimtes, terras • douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • theein de tuin in een prachtig decor. Kinderen jonger dan 16 jaar en koffiezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
moeten vergezeld zijn door een volwassene
• Privéparking

kamervoorbeeld

LIGGING
Erg mooi en rustig, in het gehucht Castelfalfi, op ca. 11 km van
Montaione. Je bevindt je hier in het klassieke Toscane van de
glooiende heuvels, wijn- en olijfgaarden en cypressen. San
Gimignano ligt op ca. 22 km, Volterra op ca. 30 km en Firenze
en Siena elk op ca. 65 km.

124

AUTHENTIEKE MOMENTEN

FACILITEITEN

! LOKALE EXPERTS

4 bars, 3 restaurants, zonneterras in de tuin. Lift in het hoofdgebouw. Massages, yoga en schoonheidsbehandelingen. Twee
golfterreinen in het prachtige Toscaanse landschap: uitdagend
18 holesgolfterrein voor experts en een 9 holesgolfterrein voor
beginners. Pakketten voor trektochten in het natuurreservaat
van Castelfalfi

! PERSOONLIJKE SERVICE
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! SUPERIEURE,
PLAATSELIJKE KEUKEN
! EXCLUSIEVE UITSTAPPEN EN
ERVARINGEN

‘Met TUI BLUE For All ontdek je de plaatselijke
cultuur in een comfortabele omgeving. Authentieke
vakantie-ervaringen, perfect voor de moderne
lifestyle reiziger!’
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Italië | Toscane | Castelfalfi
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Italië | Toscane | San Gimignano

WELLNESS

HOTEL VILLA SAN PAOLO ★★★★
Stijlvolle luxe, uitstekende service, een uitgebreide wellness
en een prachtige panoramische ligging maken van Villa San
Paolo een aanrader voor de meerwaardezoeker in Toscane.
Ideale uitvalsbasis voor je excursies.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 3 gangenkeuzediner
• Gratis wifi
• Extra: 1 welcome card per persoon vanaf 12 jaar met 1x toegang
tot de wellness (3u). Fles Italiaanse schuimwijn op de kamer
bij een verblijf van min. 4 nachten
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (12 x 6 m, open
ca. 1/5-30/9) met ligstoelen en parasols. Fitness, tennis en biljart
• Privéparking

126

LIGGING
Rustig, tussen San Gimignano met zijn middeleeuwse torens
en gezellige centrum (ca. 5 km) en Certaldo. Prachtig uitzicht
op de streek en op San Gimignano. Volterra ligt op ca. 35 km,
maar alleen al de autorit is de moeite waard. Siena en Firenze
liggen beide op ca. 50 km.

FACILITEITEN
Restaurant, poolbar. Roomservice. Lift. Wellnesscentrum (ca.
1.000 m2, toegankelijk vanaf 12 jaar) met binnen- en buitenzwembad met bubbelbaden, warme en koude watervallen, sauna,
dampbad, Toscaans aromabad, kneippbad en relaxatieruimte

KAMERTYPES
78 kamers
kamer 2-3 personen, classic • bad of douche, haardroger,
toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv, pay-tv (type 22)
kamer 2-3 personen, superior • gemeubileerd terras of balkon
• bad, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv,
pay-tv (type 23)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv, pay-tv (type 11)

kamervoorbeeld
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Italië | Toscane | Rignano Sull'Arno

HOTEL TORRE A CONA WINE ESTATE ★★★★
Hier verblijf je in een authentieke 18de-eeuwse historische
villa op een 200 hectare groot wijn- en olijfbomendomein.
Vorig jaar werden er nieuwe luxueuze kamers ingericht in
Toscaanse stijl met veel hout en terracottavloeren. Torre a
Cona maakt zijn eigen wijnen en olijfolie. Maar bovenal zal
je er genieten van de schitterende uitzichten vanaf de villa
en vanaf het openluchtzwembad.
INBEGREPEN
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad (11 x 5 m, open
ca. 1/5-30/9) met ligstoelen en parasols
• Privéparking

LIGGING
Sublieme locatie in Rignano sull’Arno, te midden van een
200 hectare groot wijn- en olijfbomendomein. Vanuit Torre a
Cona heb je een mooi panoramisch uitzicht over de groene
omgeving. Firenze is op slechts 15 km gelegen.

FACILITEITEN
Salons, restaurant, terras, ommuurde tuinen. Lift. Wijntours,
kooklessen, truffel zoeken,...

KAMERTYPES
25 kamers.
kamer 2 personen, classic in bijgebouw op 20 m • douche,
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • gratis minisafe
• extra kinderbed mogelijk (type 20)
kamer 2 personen, superior Romantic • bad en douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • gratis minisafe • extra
kinderbed mogelijk (type 21)
kamer 2 personen, superior Romantic, Toscaans uitzicht • bad
en douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 22)

kamervoorbeeld
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Kroatië

MEDJIMURJE
9$5$á',1
KRAPINAZAGORJE

Meer dan 6.000 km kust aan de Middellandse Zee met kiezel- of
zandstranden en rotsbaaien, meer dan 1.000 eilanden, nationale Istrië
parken en historische steden met Venetiaanse en Romeinse
invloeden. Per boot dolfijnen spotten, wandelen van waterval naar
waterval, snorkelen en raften, slenteren op een boulevard met
palmbomen langs een kleurrijk haventje,… Bestel na dit alles zwarte
risotto en inktvis in een taverne en proef de lokale wijn. Ruil je
euro’s in voor kunas en ga naar het gastvrije Kroatië: Dobar Dan!
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ŠIBENIK-KNIN

Slovenië

POMURSKA

Klimmen en wandelen in de ruige bergen, watersporten en bootje
varen op smaragdgroene meren, roadtrippen door dichte bossen of
langs de rotskusten… Slovenië is een verrassend veelzijdige outdoorbestemming! Ontdek het donkere kantje van het land in de karstgrotten van Postojna met decors als in griezelfilms. Liever relax? Ga
dan chillen in de natuurlijke thermen van Oost-Slovenië, cultuur
opsnuiven in Ljubljana of een luieren aan de Adriatische kust. Zeker
proeven: Primorje-wijn en gevulde deeghapjes of štruklji.

128

128_V1_LUXE OVERLAND_NL 128

Sloveense Riviera
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Sloveens binnenland

16/12/20 15:12

Kroatië - Istrië

Kroatië - Kvarnerbaai

De Romeinen noemden het ‘Terra Magica’ door het
zonnige klimaat en de ideale grond voor wijnbouw
en olijfbomen. De wijn en olijfolie zijn nog altijd
uitstekend, ook de truffels zijn een delicatesse. Laat je
hart veroveren door de helderblauwe zee, het groene
binnenland met ‘kazunen’ (stenen ronde huisjes), de
Romeinse arena in de stad Pula en de badplaatsen.
De ‘Umag Riviera’ is een paradijs voor zonnebaders
en het oude centrum van Poreč is een juweeltje. Proef
de beste visgerechten in het betoverende Rovinj en
flaneer in Opatija op de Lungomare promenade langs
de zee.

Dankzij het mediterrane klimaat, de gevarieerde stranden
en het kristalheldere zeewater is de Kvarnerbaai een
magneet voor wie houdt van zon, watersporten en
natuur. Kuier door het oude centrum en langs de
gezellige promenade van badplaats Novi Vinodolski.
Verken in het binnenland de wijngaarden van de Vinodolvallei en het nationaal park Plitvice met watervallen en
meren. Het Gouden eiland Krk in de baai is via een
brug bereikbaar en betovert je met lieflijke
havenplaatsjes.

Sloveense Riviera

Sloveens binnenland

De 46 km lange kust van Slovenië is een parel aan de
Adriatische Zee met een mediterraan klimaat en schilderachtige baaien met rotspartijen. Flaneer op de
strandpromenade van de mondaine badstad Portoroz.
Het ommuurde stadje Piran, op 2 km van Portoroz, zal
je charmeren met zijn Venetiaanse architectuur. Maak
een roadtrip door het weelderige achterland met wijnen olijfgaarden en rij ook eens langs de zoutpannen
van Strunjan.

Kies voor een verkwikkende vakantie in de beste kuuroorden van het Sloveense binnenland. In Moravske
Toplice, helemaal in het groene noordoosten, aan de
grens met Hongarije kan je baden in zwart thermaal
water maar ook fietsen in een licht glooiend landschap.
De thermen van Rimske Toplice zijn gebouwd door de
Romeinen in een bosrijk, heuvelachtig gebied. Wil je
wat meer animo, dan ben je snel met de auto in de
fascinerende steden Ljubljana, Maribor en Ptuj.
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Kroatië | Kvarnerbaai | Novi Vinodolski

WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

WYNDHAM GRAND NOVI VINODOLSKI RESORT HOTEL ★★★★ SUP
Dit prachtige vijfsterrenhotel is onlangs gerenoveerd en
heropend onder het Wyndham Grand-merk. Hier word je
ondergedompeld in pure luxe en kan je zalig relaxen in het
grootste wellnesscentrum van Europa! Het hotel is zeer
ruim opgezet en heeft vele gastronomische mogelijkheden
en bars. Kinderen beleven onvergetelijke avonturen in het
speelparadijs Kids Town.

130

LIGGING
Vlak bij het kiezelstrand. Op slechts 2 km van het centrum van
Novi Vinodolski en verschillende historische bezienswaardigheden
zoals het Frankopanski Kaštel en het eiland St. Martin. Het
hotel ligt direct aan de zee met uitzicht op het eiland Krk.

FACILITEITEN

Enjoy buffetrestaurant met panoramisch terras, Sea Breeze
Restaurant, Balance Restaurant, à-la-carterestaurant, loungebar,
INBEGREPEN
Sky Bar met panoramisch terras. Roomservice, lift. In wellness• Maaltijden: ontbijt- en dinerbuffet
centrum Novi Spa (min. 16 jaar): schoonheidsbehandelingen,
• Gratis wifi
massages, privéspa, thalasso. Tenniscourts, waterfietsen,
• Sport en ontspanning: zwembadencomplex Sea Breeze
waterskiën, volleybal, huur fietsen, duiken. Excursies, transfers
(ca. 15/6-15/9, weersafhankelijk) met twee openluchtzwembaden, en autoverhuur op aanvraag
twee bubbelbaden, handdoekenservice, ligstoelen en parasols.
Openluchtzwembad Splash ‘adults only’ bij het hotel (ca. 15/6-15/9, KAMERTYPES
weersafhankelijk) met handdoekenservice, ligstoelen en parasols. 75 kamers met haardroger, badslippers, badjas, toilet, airco,
Kiezelstrand (ca. 1/6-30/9) met handdoekenservice, ligstoelen thee- en koffiezetfaciliteiten, minibar, gratis wifi, tv, gratis minisafe.
2
en parasols. Wellnesscentrum Novi Spa (14.000 m2, min. 16 jaar) kamer 2 personen, ca. 28m • balkon • slaapkamer met
met overdekt zwembad (zeewater, kinderen toegelaten indien 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of inloopdouche
(type 20)
de buitenzwembaden gesloten), bubbelbad, relaxruimte,
kamer 2 personen, ca. 28m2 • balkon, zeezicht • slaapkamer
sauna, dampbad, grote fitness. Tafeltennis
• Animatie: Kids Town (4.000 m2, ca. 15/6-15/9, weersafhankelijk): met 2x bed 1 pers. of bed 2 pers. • bad of inloopdouche
(type 26)
binnen- en buitenspeelparadijs, met twee openluchtkinderjuniorsuite 2 personen, ca. 40m2 • gemeubileerd terras of
zwembaden met glijbanen, speeltuin, miniclub en indooranimatie. Kinderspeelruimte Pirates Island (350 m2, open in balkon • slaapkamer met bed 2 pers. (200 cm) en woonkamer
• bad en douche • extra kinderbed mogelijk
voor- en naseizoen). ‘s Avonds animatie voor volwassenen
(type 21)
juniorsuite 2 personen, ca. 40m2 • gemeubileerd terras of
balkon, zeezicht • slaapkamer met bed 2 pers. (200 cm) en
woonkamer • bad en douche • extra kinderbed mogelijk
(type 22)
juniorsuite 2-3 personen, ca. 40m2 • gemeubileerd terras of
balkon • slaapkamer met bed 2 pers. (200 cm) en woonkamer
met slaapbank 1 pers. • bad en douche • extra kinderbed
mogelijk (type 27)
juniorsuite 2-3 personen, ca. 40m2 • gemeubileerd terras of
balkon, zeezicht • slaapkamer met bed 2 pers. (200 cm) en
woonkamer met slaapbank 1 pers. • bad en douche • extra
kinderbed mogelijk (type 28)
Code 79228: prijzen en promoties: p. 208
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kamer 2-4 personen, communicerende kamers, ca. 50m2
• balkon • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met
bed 2 pers. • 2 badkamers met douche 2x toilet (type 29)
1 persoonskamer, ca. 28m2 • balkon • bad of inloopdouche
(type 10)
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Kroatië | Istrië | Umag

WELLNESS | ADULTS ONLY

HOTEL MELIA CORAL FOR PLAVA LAGUNA ★★★★★
Hotel Melia Coral is een Adults only hotel van topkwaliteit.
Puur relaxen aan het zwembad, de tuin of het strand.
Genieten in de spa- en wellnessafdeling. Smaakvol ontbijten
en dineren in stijl. Overgoten met een vleugje luxe zorgt dit
alles gegarandeerd voor een ontspannen vakantiegevoel.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en dinerbuffet met showcooking
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: twee openluchtzwembaden met zeewater
(ca. 15/6-15/9), ligbedden en parasols aan de zwembaden en
het strand, overdekt zwembad met zeewater (ca. 27/3-15/6
en 15/9-25/9). Wellness Fusion Spa met sauna, biosauna,
dampad, bubbelbad en fitness. In de omgeving: strandvolley,
tafeltennis
• Animatie: tussen ca. 23/5-10/9: activiteitenprogramma met
fitness (o.a. gym, aquagym, pilates, zumba en spinning),
socio-culturele activiteiten met o.a. kookdemonstraties,
proeverijen van wijn en olijfolie, avondanimatie
(jazz-, lounge- en soulmuziek)

LIGGING
Zeer rustig gelegen, omgeven door mediterraanse begroeiing,
op 3 km van het centrum van Umag. Hier zit je direct aan zee:
je loopt van het hotel door de tuin en komt uit op het strand
met beachbar en loungeterras.

FACILITEITEN
Lobbybar, buffetrestaurant Magnolia met showcooking, à-lacarterestaurant ‘Taverna Mediterran’, snackbar bij het zwembad,
beachclub met bar, zonneterras, Automat Club Elite, kapsalon,
shop. Lift. Schoonheidssalon, massage, kneipp-behandelingen,...
In de omgeving: watersporten (surfen, waterfietsen, zeilen,
motorboten,...), verhuur fietsen en e-bikes, tennis, paardrijden

KAMERTYPES
250 kamers. Minimumleeftijd 16 jaar.
kamer 2 personen, ca. 24m2 parkzijde • bad, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, ca. 25m2 • balkon, parkzijde • bad, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 21)
kamer 2 personen, ca. 25m2 • balkon, zeezijde • bad, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 22)

kamervoorbeeld
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Kroatië | Istrië | Porec

FAMILIEVRIENDELIJK

VALAMAR COLLECTION MAREA SUITES ★★★★★
Valamar Collection Marea Suites is een perfect familiehotel
met de volle focus op jonge en oudere gezinnen. Alle suites
liggen op een steenworp van het zandstrand. Veel gezellige
activiteiten en mooie zwembaden. De accommodatie
opende haar deuren in 2019.

LIGGING
Direct aan zee. Het centrum van Porec ligt op ca. 2 km.

FACILITEITEN

Twee restaurants, drie bars (Beat Beach Club, Splash bar en
Poolbar), zonneterras, kiosk, souvenirshop, fietsenstalling.
Uitgebreide fietsservice (verhuur en reparatie, transport,...).
INBEGREPEN
Waterskiën. Fitness in het nabijgelegen Valamar Pinia Hotel.
• Maaltijden: ontbijt- en dinerbuffet. Kids corner met kindermenu Tenniscentrum op ca. 100 m
• Dranken: bij het diner: water, sappen, thee en koffie
BIJZONDERHEID
• Gratis wifi
‘Dine Around’-service: het halfpensiondiner kan je vervangen
• Sport en ontspanning: twee openluchtzwembaden met
voor een barbecue op het strand of een thematisch diner in
apart kinderzwembad (met glijbanen en waterattracties) en
een van de à-la-carterestaurants op de site (ter plaatse te
apart peuterbad. Gebruik fietsen. Speeltuin
reserveren)
• Animatie: tussen het hoogseizoen: dagelijks fitprogramma
voor volwassenen.Tijdens het hoogseizoen in het nabijgelegen
KAMERTYPES
Valamar Pinia Hotel: kinderclub (van 3 tot 12 jaar)
108 kamers.
juniorsuite 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 13 jaar),
ca. 32m2 • balkon met tuinmeubelen, tuinzicht • slaapkamer met
bed 2 pers. en slaapbank 1 pers. • bad en douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • theezetfaciliteiten • koffiezetapparaat • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 20)
familiesuite 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 13 jaar),
ca. 40m2 • balkon met tuinmeubelen, zeezicht • slaapkamer
met bed 2 pers. en woonkamer met 2x bed 1 pers. • bad en
douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco
• theezetfaciliteiten • koffiezetapparaat • minikoelkast • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
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Kroatië | Istrië | Rovinj

EXCLUSIVE | WELLNESS

HOTEL LONE ★★★★★
ROVINJ • 1.336 KM

Het designhotel Lone is een vijfsterrenhotel en dat zie je in
alles terug: de vormgeving, de grootte van de kamers, de
ruime balkons, het prachtige zwembad en de professionaliteit
van het personeel. In hotel Lone wacht je een onvergetelijk
verblijf in stijl.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: twee openluchtzwembaden (zeewater),
apart kinderbad, zonneterrassen, ligstoelen, parasols en
handdoekenservice. Overdekt zwembad, sauna, dampbad en
fitness. Ligstoelen en parasols aan het strand (tegenover
hotel Monte Mulin). Kinderspeelruimte (van half juni tot half
september), speeltuin
• Animatie: van half juni tot half september: kinderclub (4-11 jaar)
• Privéparking
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LIGGING
Gelegen tussen hotel Eden en Monte Mulini, op wandelafstand
van het centrum van Rovinj (ca. 10 tot 15 minuten wandelen).
Het strand ligt op ca. 200 m en wordt gedeeld met hotel Eden,
net als het zwembad dat met hotel Eden wordt gedeeld.

FACILITEITEN
Restaurant ‘ResoLution Signature’, restaurant ‘On’, lobbybar, bar
aan het zwembad, bar in de wellness, nachtclub (occasioneel
geopend), zonneterras, krantenkiosk, shop, lift. Verhuur kinderfietsen. Wellness met hydromassagejets, erlebnisdouches en
schoonheidssalon met een ruim aanbod aan behandelingen en
massages. Op 300 m: tennisbaan en bowling

KAMERTYPES
248 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 33m2 • balkon • bad en douche,
haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 20)
kamer 3 personen, superior (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar),
ca. 33m2 • balkon of terras • bad en douche, haardroger, toilet
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
1 persoonskamer, ca. 33m2 • balkon • bad en douche, haardroger, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 10)
kamer 1-2 personen, superior (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar),
ca. 33m2 • balkon of terras • bad en douche, haardroger, toilet
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

kamervoorbeeld
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Kroätie | Istrië | Opatija

EXCLUSIVE | GASTRONOMIE | WELLNESS

HOTEL AMBASADOR ★★★★★
Het prestigieuze vijfsterrensterrenhotel werd voor het seizoen
2019 gerenoveerd. Hotel Ambasador biedt modern design
in een intieme sfeer met alle faciliteiten die je van een
vijfsterrenhotel mag verwachten, zoals een uitgebreide wellness,
binnen- en buitenzwembad en eigen strandfaciliteiten. Ook
op gastronomisch vlak word je er verwend, met bijvoorbeeld
een galadiner op vrijdag.

LIGGING

INBEGREPEN

Cocktailbar, buffetrestaurant, à-la-carterestaurant met terras.
Oplaadpunt voor elektrische wagens. Lift. Schoonheidssalon,
minigolf, fietsverhuur

• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (15 x 5 m, zoutwater), openluchtzwembad (21 x 11 m), bubbelbad, biosauna,
dampbad. Fitness. Ligstoelen, parasols en handdoekenservice
(aan het zwembad en het privéstrand). Uitleendienst nordic
walkingstokken. Speeltuin
• Animatie: voor volwassenen (5 à 6/week): yoga, stretching,
jogging, Pilates, arts & crafts, aquagym. Avondanimatie
(muziek). Miniclub (4 t.e.m. 12 jaar)
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Centraal, maar toch rustig gelegen hotel in Opatija, direct aan
zee, met eigen strand. De lange Lungomare wandelpromenade
langs de kust begint bij het hotel. De verbindingswegen liggen
op 10 minuten rijden zodat ook andere delen van Kroatië
gemakkelijk bereikbaar zijn.

FACILITEITEN

KAMERTYPES
243 kamers.
kamer 2 personen, ca. 23m2 • balkon, parkzicht • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 23m2 • balkon, zeezicht • bad
of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 23m2 • balkon, zeezicht
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer, ca. 23m2 • balkon, parkzicht • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
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Kroätie | Istrië | Opatija
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Slovenië | Sloveense Riviera | Portoroz

WELLNESS

GRAND HOTEL BERNARDIN ★★★★★
Het klassevolle Grand Hotel Bernardin heeft een uitstekende
ligging aan de Adriatische Zee, nabij het aquapark Laguna
Bernardin dat voor hotelgasten gratis toegankelijk is. Hier
geniet je in stijl van een ruim aanbod aan faciliteiten en een
uitstekende keuken.

LIGGING

INBEGREPEN

FACILITEITEN

• Maaltijden: ontbijt en diner in buffetvorm
• Gratis wifi
• Extra: toegang tot het aquapark Laguna Bernardin (op ca. 200 m)
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (80 m2, gesloten
ca. 15/7-20/8), privéstrand (exclusief voor gasten van het
Grand Hotel, met toezicht tussen ca. 15/6-15/9), ligstoelen,
handdoekenservice en parasols. Fitness
• Privéparking
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Rustig gelegen tussen Portoroz en Piran, direct aan de promenade.
De kamers bevinden zich op ca. 150 m van het centrum van
het vakantiedomein Bernardin. De hotellift brengt je naar het
lagergelegen privéstrand waar er enkele snackbars en terrasjes
zijn. Het centrum van Portoroz bevindt zich op ca. 1,5 km.
Buffetrestaurant en twee à-la-carterestaurants, grote lounge
met cocktail- en pianobar, ‘Grand Garden’ met overdekt terras,
kapsalon en souvenirwinkeltje. Lift. Wellness ‘Paradise Spa’
met sauna’s, solarium, massage en tenniscourt

KAMERTYPES
242 kamers.
kamer 2 personen • balkon, zeezicht • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen • balkon, zeezicht • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
ruime kamer 4 personen, ca. 45m2 • slaapbank 2 pers. en 2x
bed 1 pers. • balkon • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 22)
1 persoonskamer • balkon, zeezicht • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 11)
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Slovenië | Sloveense Riviera | Portoroz

WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

LIFECLASS HOTEL SLOVENIJA ★★★★★
LifeClass Hotel Slovenija is een luxueus klassehotel voor wie
houdt van moderne architectuur en uitstraling. De fijnproevers
laten zich graag verwennen in het panoramische restaurant
met terras. Breng zeker ook eens een bezoek aan het
LifeClass-thermencomplex voor pure verwennerij en
ontspanning.

LIGGING

INBEGREPEN

Hotelrestaurant, restaurant Tree Top, trendy restaurant Istrian
Tapas, Café Central. Lift. Saunapark (gesloten ca. 6/7-6/8). Alle
LifeClass-hotels zijn onderling met elkaar verbonden

• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: wellness (1.500 m2, verwarmd zeewater)
met twee overdekte zwembaden, kinderbad en zwembad in
openlucht (open ca. 15/6-15/9) met terras. Toegang tot
LifeClass-thermencomplex (2.000 m2, thermo-mineraalwater,
direct verbonden met het hotel, gesloten 5/7-15/7) met
ondermeer relaxpool, kinderbad en bubbelbaden. Toegang
tot privéstrand (ca. 1/6-15/9) met ligstoelen, parasols en
handdoekenservice
• Animatie: tussen ca. 1/7-31/8: kinderclub op het strand en
in het hotel
• Privéparking
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Direct in het mondaine centrum van Portoroz, aan de strandboulevard
met zijn vele eet- en drinkgelegenheden. Op slechts 3 km van
het pittoreske Piran. Het hotel is direct verbonden met het
LifeClass-thermencomplex.

FACILITEITEN

KAMERTYPES
144 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 25m2 • balkon, lateraal zeezicht
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2 personen, superior, ca. 25m2 • balkon, frontaal zeezicht
• douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
ruime kamer 3-4 personen, ca. 38m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
juniorsuite 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 14 jaar),
ca. 50m2 • balkon, frontaal zeezicht • woonkamer met slaapbank
2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet, apart toilet • airco • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
1 persoonskamer, ca. 25m2 • balkon, zeezicht • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 10)
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Slovenië | Sloveense Binnenland | Rimske Toplice

WELLNESS

HOTEL RIMSKE TERME ★★★★ SUP
Subliem gelegen hotel met bijhorend luxueus spa- en thermencomplex, uitkijkend over de prachtige, groene vallei. Verwennen,
ontspannen en genieten. Hier laat je vermoeidheid en stress
achter je. Geniet van de gezonde berglucht met een glaasje
wijn vanop het terras of ga heerlijk relaxen rondom de vele
zwembaden en wellnessfaciliteiten. Van Rimske Terme kom
je zeker en vast als herboren terug.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijt- en dinerbuffet
• Gratis wifi
• Extra: toegang tot Terme Museum
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad, overdekt
zwembad, ligstoelen en parasols. Bubbelbaden (3 overdekt,
2 in openlucht), panoramische fitnessruimte, fietsen.
Speelruimte en speeltuin
• Animatie: dagelijks programma met ondermeer aquagym,
begeleide nordic walkingtochten, ‘s avonds live muziek,...
Kinderclub in juli en augustus
• Privégarage
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LIGGING
In Rimske Toplice, verscholen in het groene, heuvelachtige
binnenland van Slovenië. Dicht bij het stadje Lasko, bekend van
zijn gelijknamige brouwerij en jaarlijks festival. Bezienswaardige
steden zoals Maribor, Ljubljana en Ptuj zijn van hieruit vlot
bereikbaar met de wagen. Wandelen en fietsen kan je gemakkelijk
in de buurt van dit thermenhotel, in de vallei van de Savinja.

FACILITEITEN
Meerdere restaurants, loungebar, café. Lift. Massage, dampbad,
schoonheidssalon, sauna en biosauna. Wijn- en bierdegustatie
mogelijk

KAMERTYPES
187 kamers.
kamer 2-3 personen, superior (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 8 jaar)
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, superior • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 21)
kamer 3-4 personen, superior • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 10)
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Slovenië | Sloveense Binnenland | Moravske Toplice

WELLNESS | GOLF

TERME 3000 HOTEL LIVADA PRESTIGE ★★★★★
Hotel Livada Prestige is een prachtig, luxueus vijsterrensterrenhotel op het ‘Terme 3000’-resort. Hier vind je alles voor een
relaxvakantie. Je komt volledig tot rust in het unieke zwarte
wellnesswater. Wil je het meer actief, dan heb je onbeperkt
toegang tot het aquapark ‘Terme 3000’ met verschillende
zwembaden en glijbanen. Op wandelafstand vind je het
centrum van Moravske Toplice waar je kan shoppen.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijt- en dinerbuffet
• Gratis wifi
• Extra: onbeperkt toegang tot het waterpark (3.127 m2)
met binnen- en buitenzwembaden, kinderzwembaden,
waterglijbanen, duikbad, speeltuin met springkasteel en
trampolines
• Sport en ontspanning: buitenzwembaden met ligstoelen en
parasols (open ca. 27/4-15/9), binnenzwembaden, 6 sauna’s
en fitness
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LIGGING
In Moravske Toplice, op ca. 50 km van Ptuj en ca. 60 km van
Maribor. Murska Sobota met zijn winkels ligt op ca. 8 km.

FACILITEITEN
Restaurant, bar. Massage, solarium

KAMERTYPES
122 kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 11 jaar), ca. 32m2
• balkon • bad of douche, badjas, toilet • airco • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • bubbelbad (type 20)
kamer 2-4 personen, comfort (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m.
11 jaar), ca. 39m2 • balkon • bad of douche, badjas, toilet
• airco • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • bubbelbad
(type 21)
suite 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 11 jaar),
ca. 40m2 • balkon • bad of douche, badjas, toilet • airco
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • bubbelbad
(type 22)
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Oostenrijk
Bergliefhebbers kunnen hun geluk niet op in Oostenrijk. Rij langs slingerende bergwegen en vergaap je aan pieken en dalen,
alpenweides, riviertjes en kletterende watervallen. Vakantie in de Alpen betekent gezelligheid, familieplezier en veel outdooractiviteiten.
Daag de rivier uit tijdens het raften of trap op je e-bike tegen de berg op. Trakteer jezelf op een zoete lunch met heerlijke kaiserschmarrn,
een variant op onze pannenkoek, en hike daarna weer verder over kleine paden, turend door de groene dalen. In Oostenrijk bestaat 80%
van het landschap uit bergen, maar elk Bundesland heeft zijn eigen touch: het ruige Salzburgerland of de vrolijke dorpen in Tirol.
Welke regio past het best bij jouw vakantiewensen?

LINZ

NIEDERÖSTERREICH
WIEN

OBERÖSTERREICH
SALZBURG

Vorarlberg

SALZKAMMERGUT

BURGENLAND
VORARLBERG

INNSBRUCK

SALZBURGERLAND
STEIERMARK

TIROL

GRAZ

OST-TIROL
KÄRNTEN

Tirol
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Vorarlberg

Tirol

Salzburgerland

In het uiterste westen van Oostenrijk, vlak bij de Duitse
grens, weet Vorarlberg je te verrassen met veelzijdige
landschappen: maak eindeloze wandelingen in het
Bregenzerwald, ga biken in het Brandnertal of klimmen
met een gids in het imposante Arlberggebied bij Lech.
Volg de Silvretta Hochalpenstraße, een 25 km lange
panoramaweg met 30 haarspeldbochten tussen het
prachtige Montafondal in Vorarlberg en het Paznaundal
in Tirol. Geniet van de charme van de traditierijke boerendorpen en snuif cultuur op in Bregenz aan de Bodensee.

Met gletsjers, bossen, groene alpenweiden en de leuke
stad Innsbruck bekoort Tirol actievelingen en rustzoekers.
Ga klimmen in de Kitzbüheler Alpen en het Zillertal of
watersporten aan de Achensee. Op de spectaculaire
voetgangershangbrug Highline 179 zweef je tussen
kastelen boven de Fernpass bij de Zugspitze. Ontdek
de hartige lokale keuken langs de Tiroler 'Genuss' routes
en proef de beste brandewijn langs de Tiroler Schnapsroute
of in een oergezellige stube. In de Swarovski Kristallwelten
in Wattens vind je zeker een fonkelend souvenir.

Of je nu houdt van natuur, dol bent op klassieke
muziek, actief bezig wil zijn of je gewoon wil laten
verwennen, het kan allemaal in Salzburgerland. Bergwandelaars vinden er eindeloze wandelroutes tussen
glooiende heuvels, groene weides en steile bergtoppen.
Mountainbikers voelen zich de koning te rijk in SaalbachHinterglemm-Leogang met het grootste mountainbikepark van Europa terwijl waterratten kiezen voor de
prachtige meren van Zell am See of Flachau. Niet te
missen: de Krimmler watervallen in het Nationaal Park
Hohe Tauern op de grens van Tirol en Salzburgerland!

Oost-Tirol
Met op de achtergrond de Grossglockner, Oostenrijks
hoogste berg in het natuurpark Hohe Tauern, geniet je
in Oost-Tirol van een totaalpakket met natuur, cultuur,
authenticiteit en veel sportieve mogelijkheden. Tijdens
je bergwandelingen langs klaterende watervallen spot je
marmotten, gemzen en steenbokken. Het Hochpustertal
is het ideale decor voor een ontspannen fietstocht of
een wandeling over alpenweides. Golfliefhebbers slaan
een balletje op het schitterende 27 holesgolfterrrein
van Dolomiten Golf Club Lienz en voor een adrenalineboost maak je een rit in de spectaculaire alpenachtbaan Osttirodler op de Lienzer Hochstein.
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Oostenrijk | Vorarlberg | Fontanella

WELLNESS | GASTRONOMIE | ADULTS ONLY

HOTEL DAS SCHÄFER ★★★★ SUP
Dit adults only-boetiekhotel (vanaf 16 jaar) onder de dynamische
leiding van de familie Schäfer staat garant voor een relaxte
atmosfeer en een hedendaagse inrichting. De keuken geniet
een uitstekende reputatie, met enkel verse producten uit de
regio. Actievelingen komen er aan hun trekken dankzij de
dagelijkse begeleide wandelingen, en wie op zoek is naar
rust kan terecht in de wellness verspreid over 2 verdiepingen,
een echte blikvanger van het hotel. Kies je bovendien voor één
van de grotere kamertypes, dan verwent hotel Das Schäfer
je met een extra massage, zalig toch?
INBEGREPEN
• Maaltijden: rijkelijk warm en koud vital-ontbijtbuffet met live
cooking (langslaperontbijt mogelijk tot 11u30), vieruurtje
(gebak, salade...), verfijnd 6 gangenkeuzediner (veganistisch
en vegetarisch mogelijk)
• Gratis wifi
• Extra: dagelijks bronwater op de kamer. In types 21 en 22
per kamer en per verblijf: 1 massage (ca. 40 min.)
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad verbonden door
een bubbelbank met het openluchtbassin, ligstoelen, parasols. Wellness van 1.600 m2 verspreid over twee verdiepingen
met sauna, biosauna, dampbad, meerdere ontspanningsruimtes, panoramisch terras met bergzicht, thee en koffie.
Handdoekenservice
• Animatie: wisselend ‘Aktif’-programma zowel indoor als outdoor
• Bregenzerwald Card: gebruik bergliften (indien geopend),
zwembaden, gebruik van openbaar vervoer in de regio (onder
voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)
• Privéparking en -garage
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LIGGING

In het idyllische dorpje Fontanella, aan het kerkplein. Het
panorama op de uitzonderlijke natuurpracht van het Grosswalsertal
is adembenemend. 230 km aan wandelwegen wachten op je.
Damüls ligt op ca. 6 km, Au op ca. 16 km. Gratis transfer naar
het hotel van het station Bludenz op ca. 25 km.

FACILITEITEN
Restaurant met regionale producten, bar met open haard, terras,
bibliotheek, tuin, lift. Winkel met kruiden uit de kruidentuin
van het hotel, fietsenstalling. Schoonheidssalon met massage.
Verhuur van elektrische fietsen. Wandeluitrusting te koop of te
huur. Oplaadpunt voor elektrische wagens

KAMERTYPES
49 kamers. Minimumleeftijd 16 jaar.
kamer 2 personen Walserzimmer, ca. 30m2 • balkon, valleizicht
• bad of douche, haardroger, badjas, toilet • gratis wifi • tv
• parket (type 20)
kamer 2 personen Walserzimmer, ca. 35m2 • balkon, valleizicht
• douche, haardroger, badjas, toilet • gratis wifi • tv • parket
(type 21)
suite 2 personen Bergsuite, ca. 47m2 • balkon, valleizicht
• woonkamer en slaapkamer met bed 2 pers. • douche, haardroger,
badjas, toilet • koelkast • gratis wifi • tv • parket (type 22)

kamervoorbeeld
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Oostenrijk | Vorarlberg | Lech am Arlberg

GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL SONNENBURG ★★★★★
Luxueus familiehotel met een lange traditie, bestaande uit
het 5*-gedeelte ‘Stammhaus’ en het 4*-superiorgedeelte
‘Landhaus’, ondergronds met elkaar verbonden. Geniet in
hotel Sonnenburg van een ongedwongen sfeer met alle
nodige comfort en luxe. Het ideale uitgangspunt voor je
familievakantie in de bergen met directe verbindingen tot
wandel- en mountainbikeroutes.
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet, 5 gangendiner. Kindermenu.
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (10 x 4 m) met zicht
op de bergen, familiewellness met sauna en dampbad, apart
gedeelte (toegankelijk vanaf 14 jaar) met hooibad, laconium,
nevelgrot, dampbad en sauna. Fitness. Kinderspeelruimte,
tienerruimte
• Animatie: 5x/week kinderopvang (vanaf 2 jaar, 5u/dag)
• Privéparking

LIGGING
In Oberlech, midden in de fascinerende Arlberger bergen,
hoog boven Lech am Arlberg (ca. 3 km). Door zijn ligging op
1.750 m hoogte geniet je hier van de zuivere berglucht en is
het steeds aangenaam slapen, ook bij zomerse hitte. Je hoeft
niet steeds met de auto de baan op, je kan gemakkelijk met
de berglift Lech-Oberlech (op enkele stappen van het hotel)
naar Lech am Arlberg beneden in het dal.
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FACILITEITEN
Lobby, restaurant, loungebar, bibliotheek met open haard,
zonneterras, tuin, cinema, lift. Verhuur fietsen en elektrische
fietsen, biljart, tafelvoetbal

BIJZONDERHEID
Te koop aan de receptie: de Lech Card met gebruik van kabelbanen
(indien geopend), openlucht- en overdekte zwembaden...
(onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke
overheid)

KAMERTYPES
70 kamers.
kamer 2 personen Landhaus 4* superior, ca. 17m2 • bad of
douche, haardroger, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen, comfort Landhaus 4* superior, ca. 28m2
• zithoek • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
juniorsuite 2-5 personen Landhaus 4* superior, ca. 40m2
• woonkamer en slaapkamer • bad of douche, haardroger,
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-3 personen Stammhaus 5*, ca. 25m2 • bad of douche,
haardroger, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 23)
juniorsuite 2-4 personen Stammhaus 5*, ca. 42m2 • woonkamer
en slaapkamer • bad of douche, haardroger, badjas, toilet
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
suite 2-5 personen Stammhaus 5*, ca. 50m2 • woonkamer en
slaapkamer • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 25)
suite 2-6 personen Stammhaus 5*, ca. 60m2 • woonkamer en
slaapkamer • bad of douche, haardroger, badjas, toilet • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 26)
1 persoonskamer Landhaus 4* superior, ca. 14m2 • bad of
douche, haardroger, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 10)
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Oostenrijk | Tirol | See/Paznaun

GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL WEISSES LAMM ★★★★
Culinair genieten, verwennen, relaxen, dit vat alles samen
wat je in Hotel Weisses Lamm mag verwachten met als
trekpleister het grote openluchtzwembad met zonneterras.
Voor mountainbikers en wandelaars, maar ook voor families?
want het hotel maakt deel uit van ‘Family Select Hotels’.
Kinderen verblijven hier gratis t.e.m. 12 jaar. De gratis
Silvretta Card is ideaal om de streek te verkennen.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en uitstekend 4 gangendiner met
keuze van het hoofdgerecht + saladebuffet. In de namiddag:
kleine snack
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: wellnessoase (420 m2) met overdekt
zwembad (9,5 x 5 m), dampbaden, sauna, biosauna, infraroodcabine, leesruimte met warmtebanken, panoramarustruimte. Tuin met openluchtzwembad (18 x 5,5 m) en zonneterras met relaxzetels en parasols. Fitness. Speeltuin en
-ruimte
• Silvretta Card: gebruik bergliften (indien geopend), openbaar
vervoer in de regio, tolweg Silvretta-Hochalpenstraße, toegang tot zwembaden en diverse attracties en musea in de
omgeving (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de
plaatselijke overheid)
• Privéparking

144

LIGGING
Zeer rustig en zonnig gelegen, uitkijkend over See en het
mooie Paznaundal, op 600 m van het centrum en 1 km van de
berglift.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Lobby, stube, uitstekend restaurant met terras, lounge, bar.
Fietsenstalling. Lift. Oplaadpunt voor elektrische wagens. Massage
en schoonheidssalon

BIJZONDERHEID
Het hotel maakt deel uit van ‘Mountainbike Holidays’ en
‘Family Select Hotels’.

KAMERTYPES
48 kamers.
kamer 2-3 personen Landhaus, ca. 25m2 • balkon • bad of
douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen Alpine, ca. 25m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 35m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 22)
kamer 4 personen, luxe, ca. 35m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 23)
suite 3 personen, ca. 35-45m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 24)
suite 4 personen, ca. 35-45m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 25)
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Oostenrijk | Tirol | Nauders

WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL MEIN ALMHOF ★★★★ SUP
Hotel Mein Almhof is één van onze favoriete hotels in Oostenrijk met een schitterend zicht op de bergen en het imposante kasteel Schloss Naudersberg. De attente service, de
geraffineerde keuken, de grandioze wellnessafdeling en de
sfeervolle inrichting zijn slechts enkele troeven van dit
mooie, gastvrije hotel onder leiding van de hartelijke familie
Kröll. Ook families zijn van harte welkom, er zijn mooie kinderkortingen. Hier spreekt men ook Engels en Frans.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet met biohoek en
regionale producten. 4 gangendiner met keuze van het hoofdgerecht (ook vegetarisch) + salade- en kaasbuffet. Kindermenu
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: openluchtzwembad ‘Sky Pool’ (18 x
8 m, kinderen enkel toegelaten tussen 10u-14u) met panoramisch zicht, ligstoelen, thee- en sappenbar. Familiewellness
(kinderen welkom) met o.a. overdekt zwembad (12,5 x 8 m),
sauna, dampbad, infraroodcabine en biosauna. Grote panoramawellness (vanaf 16 jaar, textielvrije zone) en spa met o.a.
warmwatermassagebad, koudwaterbad, kneippbad, panoramische relaxatieruimtes, verschillende dampbaden en sauna’s
(o.a. blokhutsauna), openluchtbubbelbad, wellness- en relaxtuin met ligstoelen en parasols. Fitness, PlayStation, tafeltennis, elektrische fietsen (1 dag/verblijf). Kinderspeelruimte,
speeltuin
• Animatie: dagelijks activiteitenprogramma. In juli-augustus:
6 dagen/week kinderprogramma met sappenbar
• Summercard Gold: (bij een minimumverblijf van 7 nachten,
kaart 6 dagen geldig) toegang kabelbanen (indien geopend),
lokale bus, tolweg ‘Kaunertaler Gletscherstrasse’, zwembaden,... (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)
• Privéparking volgens beschikbaarheid
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LIGGING
Zeer centraal en rustig, op ca. 200 m van het centrum van
Nauders. Schloss Naudersberg ligt op enkele minuutjes wandelen. De Mutzkopfberglift ligt op ca. 1 km, de Bergkastelgondellift op ca. 2 km. Op zo’n 40 km van Landeck.

FACILITEITEN
Lobby, restaurant, salon met open haard, bar, à-la-carterestaurant, stube, pizzeria. Lift. Solarium, massage, schoonheidssalon. Mountainbikeverhuur. Rafting, paragliding, klimmen,
canyoning,... De kamers zijn verdeeld over 2 met elkaar verbonden gebouwen: Residenz A (4 *) en hoofdgebouw (4 *sup)

KAMERTYPES
82 kamers.
kamer 2 personen, promokamer Residenz A, ca. 20m2 • balkon • bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar •
gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-4 personen Residenz A (max. 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 10 jaar), ca. 30m2 • balkon • bad, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 26)
kamer 2 personen, superior, ca. 35m2 • balkon • bad, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 27)
kamer 3-4 personen, superior (max. 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 16 jaar), ca. 40m2 • balkon • bad, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 28)
appartementskamer met 1 slaapkamer 2-4 personen,
superior (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 16 jaar), ca. 43m2 •
balkon • woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer
met bed 2 pers. • bad en douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 31)
kamer 1-2 personen Residenz A (max. 1 volw.+1 kind t.e.m.
16 jaar), ca. 23m2 • balkon • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
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Oostenrijk | Tirol | Mandarfen im Innerpitztal

GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

VERWOHNHOTEL WILDSPITZE ★★★★ SUP
Schitterend 4* superior hotel met een persoonlijke service,
uitstekend comfort en een gewaardeerde keuken. De infinity
pool en de ‘Gletcher Spa’ (1.600 m2) met panoramasauna
en relaxlounge zijn perfect geïntegreerd in de mooie tuin.
Ontspan in deze prachtige oase van rust terwijl de kinderen
ravotten in de kinderclub of speeltuin. Wellness-Verwöhnhotel
Wildspitze is één van de betere 4 sterrenhotels in ons aanbod.
Op-en-top kwaliteit van de bovenste plank.
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet met gezondheidshoek,
vitaminebar en theebuffet. Ca. 13u-16u zoet (gebak en strudel)
en hartig (snacks en salades) buffet. 6 gangenkeuzediner met
saladebuffet en kaas. Kindermenu. 1x/week: galadiner, visbuffet,
ijsbuffet, dessertbuffet, streekspecialiteiten
• Gratis wifi
• Extra: gebruik van wandelrugzak en -stokken
• Sport en ontspanning: wellness (1.600 m2) met panoramasauna, rustruimtes met ligzetels, openlucht infinity pool (14 x 6
m, 32°C) met bubbelbanken, midden in mooie tuin met ligweide
en ligstoelen, soledampbad, ijsgrot, voetbubbelbad, overdekt
zwembad (12 x 10 m), sauna’s, kristalbad, infraroodcabine.
Vitalbar in de wellness tussen ca. 13u-18u: fruitsap, thee,
mineraalwater, bronwater en (gedroogd) fruit. Het saunagedeelte
is voor kinderen t.e.m. 15 jaar enkel toegankelijk tussen 13u-15u.
Tafeltennis, fitness. Kinderspeeltuin
• Animatie: kinderclub vanaf 3 jaar van maandag tot vrijdag.
Wellness-, wandel- en fitnessprogramma met aquajogging,
meditatieoefeningen, begeleide wandelingen, nordic walking.
1x/week muzikale avond
• Privéparking
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LIGGING
Heel rustig, in Mandarfen, aan het uiteinde van het Pitztal, op ca.
1 km van de ‘Pitzexpress’: vertrekpunt voor talrijke wandelingen
naar de mooiste plekjes van het Pitztal. Wil je genieten van
echte bergpracht, dan ben je hier aan het juiste adres.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Restaurant, bar, salon, stube, relaxpaviljoen, zonnig terras, tuin
met ligweide, fietsenstalling. Lift. Kinderspeelruimte met biljart,
tafelvoetbal, computerspelletjes, PlayStation. Activiteitenprogramma om de regio te ontdekken en kinderclub voor kinderen
vanaf 3 jaar van maandag tot vrijdag (ca. 10u-18u van juli tot
september, ca. 15u-21u vanaf oktober) met talrijke activiteiten
zoals ponyrijden, alpincoaster, klimmen, canyoning. Bepaalde
activiteiten zijn gratis, andere betalend. Verhuur mountainbikes.
Tirools ontspanningscentrum met hooi-, kruiden- en modderbaden, Aziatische thermen, schoonheidssalon, massages,
kapsalon

familiekamer met aparte slaapkamer 2-4 personen Landhaus
(max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 15 jaar), ca. 60m2
• woonkamer met stapelbed en slaapkamer met bed 2 pers.
• bad, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk
BIJZONDERHEID
(type 23)
het hotel maakt deel uit van Naturpark Kaunergrat:
kamer 4-5 personen, communicerende kamers (max. 4 volw.
themawandelingen (fotografie, kruiden,...)
of 3 volw.+2 kinderen t.e.m. 15 jaar), ca. 45m2 • slaapkamer met
• aan de receptie van het hotel kan je een ticket voor de wandelbus bed 2 pers. en slaapkamer met 3 slaapplaatsen • 2 badkamers
tot Imst kopen (ticket: ca. € 5/persoon vanaf 16 jaar, gratis
met douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet, apart toilet
indien jonger; geldig voor de volledige duur van je verblijf)
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
suite 2-5 personen Tirol, ca. 70m2 • balkon • slaapkamer met
KAMERTYPES
bed 2 pers. en woonkamer met bed 1 pers. en slaapbank 2 pers.
55 kamers.
kamer 2 personen, comfort Alpdesign of Landhaus, ca. 25m2 • bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • koffiezetapparaat • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• parket (type 25)
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 20)
2
kamer 2-4 personen, superior Romantik (max. 3 volw. of 2 volw.+ 1 persoonskamer, ca. 20m • bad of douche, haardroger,
2 kinderen t.e.m. 15 jaar), ca. 40m2 • balkon • slaapkamer met bed badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
2 pers. en slaapbank 2 pers. • douche, haardroger, badslippers, minisafe • parket (type 10)
badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• parket (type 21)
familiekamer met aparte slaapkamer 2-4 personen Wildspitze,
ca. 50m2 • woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer
met bed 2 pers. • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• parket • extra kinderbed mogelijk (type 22)
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Oostenrijk | Tirol | Mandarfen im Innerpitztal

GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL VIER JAHRESZEITEN ★★★★ SUP
Hotel Vier Jahreszeiten weet wat verwennen is! Geniet op en
top van je vakantie dankzij de perfecte service en de warme,
vriendelijke sfeer. De sublieme wellnessoase (1400 m2) dompelt
je onder in pure ontspanning. Sport en plezier of heerlijk
onthaasten, lekker eten of de omgeving verkennen... Hier
kan het allemaal. ‘s Avonds is er tussen 18u-20u30 opvang
voorzien voor de kinderen, met een apart kindermenu. Extra
troef: geniet van de vele voordelen van de inbegrepen
Pitztal Summer Card.

LIGGING
In het centrum van Mandarfen (op 1.682 m), op het einde van
het Pitztal, onmiddellijk naast de berglift. Je bent hier op enkele
stappen van de gletsjerliften, die jou comfortabel tot op 3.000 m
hoogte brengen. Daar is het volop genieten van de adembenemende
gletsjerpracht rond de Wilspitze. Grote kinderspeeltuin
(kabelbaan, schommel, glijbaan,...) op ca. 100 m van het hotel.

FACILITEITEN

Lounge, bar, restaurant. Lift. Schoonheidssalon, massage.
Privéverhuur wellness mogelijk. Verhuur mountainbikes en
INBEGREPEN
elektrische fietsen. In het dorpje Mandarfen: Pitzi’s kinderclub
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet met showcooking.
in samenwerking met de toeristische dienst voor kinderen van
Tussen 12u30-17u: lunchbuffet met hoofdgerecht, soep, salade 3 t.e.m. 12 jaar, van maandag tot vrijdag
en dessert. ‘s Avonds 4 gangenkeuzediner met saladebuffet.
2x/week kaasplank. Ook vegetarische/vegan maaltijden mogelijk. KAMERTYPES
Tussen 18u-20u30: kinderopvang en -menu. 1x/week: galadiner, 71 kamers.
3 volw. of
voorgerechtenbuffet, dessertbuffet met huisgemaakt gebak, kamer 2-4 personen, comfort Wohlfühl (max.
2 volw.+2 kinderen t.e.m. 10 jaar), ca. 25m2 • balkon • douche,
regionaal buffet en diner bij kaarslicht
haardroger, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• Gratis wifi
• Extra: elke dag fles water op de kamer. Welkomstavond met (type 20)
kamer 2-4 personen, superior Elemente, ca. 35m2 • bad,
de familie Walser
haardroger, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• Sport en ontspanning: wellnessoase (1.400 m2) met
overdekt zwembad (ca. 90 m2), binnen- en buitenbubbelbad, (type 27)
2
meditatiebad, twee sauna’s, twee dampbaden, infraroodcabine, familiekamer met aparte slaapkamer 2-4 personen, ca. 45m
fitness, vitaminebar en panoramische rustruimte. Zonneter- • balkon • woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer
ras met ligstoelen en parasols. Tafeltennis. Kinderspeelruimte, met bed 2 pers. • bad, haardroger, badjas, apart toilet • gratis
wifi • tv (type 22)
tuin met trampoline
kamer 2-4 personen, luxe Sky, ca. 37m2 • balkon • douche,
• Animatie: 5x/week begeleide wandelingen met wandelgids.
Ochtendgymnastiek, coördinatie- en evenwichtsoefeningen, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 25)
aquagym, Qi Gong, yoga, meditatie, indoor cycling classes
2
• Pitztal Sommer Card: gebruik kabelbanen (indien geopend), kamer 2-5 personen, comfort, ca. 50m • balkon • douche,
haardroger,
badjas,
2x
apart
toilet
•
gratis
wifi • tv • gratis
gebruik wandelbus, toegang tot diverse musea en attracties,
begeleide wandelingen (onder voorbehoud, kaart uitgegeven minisafe • 2 kamers naast of tegenover elkaar (type 26)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 16 jaar), ca. 20m2
door de plaatselijke overheid)
• balkon • douche, haardroger, badjas, toilet • gratis wifi • tv
• Privéparking en -garage
(type 10)
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Oostenrijk | Tirol | Sölden

EXCLUSIVE | GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

DAS CENTRAL - ALPINE.LUXURY.LIFE ★★★★★
Laat je verrassen door het unieke en hoog aangeschreven
vijfsterrenhotel Das Central. Het verenigt charme en karakter
met stijlvolle luxe, zonder de Tiroolse gastvrijheid te vergeten.
Als kers op de taart staan je een weldadige wellness en culinaire
hoogstandjes in de bekroonde keuken te wachten. Hier ontdek
je de echte alpine luxury lifestyle en voel je je een echte vip.
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet met biohoek,
5 gangendiner met keuze van hoofdgerecht (ook vegetarisch)
+ saladebuffet. Regelmatig voorgerechten- en dessertbuffet.
Tussen 14u30-17u: koffie, thee, gebak, salades, snack, soep,
ijs. 1x/week 6 gangengaladiner met muziek
• Gratis wifi
• Extra: ‘turn-down’ service en zoetigheden op bed, Planet
Digital, SuitePad, toegang tot het watergedeelte van AREA 47,
begeleide wandelingen (verschillende moeilijkheidsgraden),
wandelrugzak
• Sport en ontspanning: exclusief wellnesscentrum ‘Venezia’
(3 verdiepingen!) met overdekt zwembad, 10 sauna’s, dampbaden,
bubbelbad, meerdere rustzones, vitaalbuffet (thee, noten, fruit),
ligstoelen en handdoekenservice. Ligweide. Fitness, tafeltennis
• Animatie: fitness- en sportprogramma voor volwassenen.
Kinderclub (vanaf 3 jaar, 6 dagen/week)
• Ötztal Premium Card: gebruik van kabelbanen (indien geopend),
toegang tot zwembaden, gebruik van openbaar busvervoer,
korting op wandeltochten en diverse musea (onder voorbehoud,
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)
• Privéparking en -garage
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LIGGING
Op ca. 50 m van het centrum van Sölden, maar toch rustig, in
het prachtige berglandschap van de Ötztaler Alpen.

FACILITEITEN
Restaurant, stuben, bar, wijnkelder, terras, fietsenstalling.
Roomservice (7u-24u). Lift. Solarium, massage, schoonheidssalon. Verhuur (elektrische) fietsen

KAMERTYPES
120 kamers, de kamers liggen verspreid over 2 gebouwen die
onderling met elkaar verbonden zijn.
kamer 2-4 personen Alpine Standard, ca. 35m2 • balkon,
hoofdgebouw • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers.
• bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 26)
kamer 2 personen Sölden, ca. 35m2 • balkon, bijgebouw • bad
of douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket • extra kinderbed
mogelijk (type 20)
kamer 2-4 personen, superior Alpine Classic, ca. 35m2 • balkon,
hoofdgebouw • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers.
• bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
juniorsuite 2-4 personen Surprise, ca. 45m2 • balkon,
hoofdgebouw, zuidkant • slaapkamer met bed 2 pers. en
slaapbank 2 pers. • bad en douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 24)
juniorsuite 2-4 personen Chalet Ötztal, ca. 45m2 • hoofdgebouw,
noordkant • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers.
• bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 25)
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Oostenrijk | Tirol | Berwang

EXCLUSIVE | GASTRONOMIE | WELLNESS | GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL SINGER - RELAIS & CHATEAUX ★★★★ SUP
Dit charmante hotel met ‘Relais & Châteaux’-label is een
paradepaardje in ons aanbod. De uitstekende Frans-Belgische
keuken, het knusse comfort van de gerenoveerde kamers en
suites, het warme onthaal voor families, de uiterst attente en
persoonlijke service en de stijlvolle wellness zijn extra’s
bovenop de perfecte ligging in het gezellige Berwang. Bij
mooi weer is het heerlijk dineren op het terras met een
wondermooi zicht op de omringende bergwereld. Niet voor
niets is hotel Singer het favoriete adres van vele van onze
gasten!
INBEGREPEN
• Maaltijden: kwaliteitsvol warm en koud ontbijtbuffet met
showcooking en sekt, uitstekend 5 gangenkeuzediner (vegetarisch
of vitalmenu mogelijk) met saladebuffet, kindermenu t.e.m. 9 jaar,
1x/week galadiner, 1x/week cocktail als aperitief, regelmatig
thema-avonden
• Gratis wifi
• Extra: gebruik van een wandelkit (rugzak, wandelstokken en
-kaart). 1 wellnessbon t.w.v. € 50 per volwassene bij verblijf
van min. 7 nachten
• Sport en ontspanning: groot wellnesscentrum (3 verdiepingen)
in een prachtige tuin van 10.000 m2 met verwarmd openluchtzwembad (12 x 7 m), panoramaterras, ligstoelen, parasols en
handdoekenservice, overdekt zwembad (11 x 8 m), sauna’s
(toegankelijk vanaf 16 jaar), dampbad, watervalgrot, belevenisdouche, rustruimte met open haard en ligstoelen, relaxatieruimte met waterbedden. Fitness. Kinderspeelruimte
• Animatie: gevarieerd animatieprogramma voor volwassenen
met begeleide wandelingen, yoga, ...
• Privéparking
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LIGGING
Op ca. 100 m van het centrum van het idyllische Berwang,
direct naast de kabellift ‘Sonnalmbahn’, die je zo in de ongerepte natuur van de bergen brengt. Ontspannen kan in de zeer
mooie hoteltuin met ligweide, een kleine waterval en zelfs een
blotevoetenpad. Golfbaan op ca. 14 km. Vlot en vignetvrij te
bereiken vanuit België.

FACILITEITEN
Restaurant, à-la-carterestaurant, stube, buitenbar, bar, spabistro,
vinotheek, panoramaterras. Roomservice. Oplaadpunt voor
elektrische wagens. Lift. Fietsenstalling. Solarium, massage,
schoonheidssalon. Verhuur van fietsen en e-bikes.

BIJZONDERHEID
20% korting op de green fee van golfterrein Zugspitze (op ca. 14 km)

kamervoorbeeld

KAMERTYPES
58 kamers.
kamer 2-3 personen (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 14 jaar), ca. 25m2
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
kamer 2-3 personen, luxe, ca. 33m2 • bad en douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 22)
juniorsuite 2-4 personen, deluxe, ca. 45m2 • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 28)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 22m2
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 11)
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Oostenrijk | Tirol | Ehrwald

WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL ZUGSPITZ RESORT ★★★★ SUP
EHRWALD • 798 KM

Welkom in een uniek familieparadijs. Het Zugspitz Resort
onderging in 2019 een totale metamorfose en biedt families
een uniek totaalpakket: ruime suites vanaf 45m2, kinderwaterwereld met verschillende glijbanen en zwembaden, ruime
buffetten op maat van jong en oud, en niet te vergeten: een
ligging midden in de natuur, vlak bij de Zugspitzbahn. Of je
nu kiest voor een dag vol wandelplezier of totale ontspanning
in het hotel, verveling is hier uitgesloten.
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet. Thematisch
dinerbuffet met live cooking en kinderbuffet. Tussen 14u-16u30:
gebak en snacks
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad, overdekt
zwembad en waterparadijs voor kinderen glijbanen, piratenschip,
peuterbad,... . Ligstoelen en handdoekenservice. Twee sauna’s
(ook textielsauna), biosauna, dampbad, infraroodcabine, bubbelbad, rustruimte, sanarium, zoutgrot, Kneippbad en frisseluchtruimte. Fitness. Kinderspeelwereld, tienerruimte met biljart,
tafeltennis en speelautomaten. Speeltuin
• Animatie: kinderclub (7x/week, vanaf 3 jaar), activiteitenprogramma voor jongeren (vanaf 12 jaar), sport- en ontspanningsprogramma voor volwassenen met ondermeer begeleide
wandelingen
• Privéparking

150

LIGGING
Midden in het bos, op ca. 400 m van de Zugspitzbahn. Centrum
Ehrwald op ca. 3 km. Diverse wandelpaden vanaf het hotel.

FACILITEITEN
Restaurant, stuben, bar, zonneterras. Fietsenstalling. Lift.
Oplaadpunt voor elektrische wagen. Verhuur kinderwagen. De
kamers zijn verdeeld over twee gebouwen die met elkaar
verbonden zijn

KAMERTYPES
80 kamers.
familiekamer met aparte slaapkamer 2-4 personen Edelweiss
(max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 14 jaar), ca. 60m2
• balkon of terras, hoofdgebouw • slaapkamer met bed 2 pers.
en woonkamer met slaapbank 2 pers. • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minikoelkast • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 20)
familiesuite 3-4 personen, ca. 45m2 • balkon, nieuwere gedeelte
• slaapkamer met bed 2 pers. en slaapkamer met stapelbed
• bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket
(type 21)
juniorsuite 2-4 personen (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 14 jaar), ca. 50m2 • balkon, nieuwere gedeelte • slaapkamer met bed 2 pers. en woonkamer met slaapbank 2 pers.
• bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket
(type 22)
1 persoonskamer Edelweiss, ca. 60m2 • balkon of terras • bad
of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minikoelkast
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
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Oostenrijk | Tirol | Seefeld

GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

BERGRESORT SEEFELD ★★★★ SUP
SEEFELD • 855 KM

Zeer volledig vakantieresort op een hele mooie plek, net buiten
de gezellige drukte van Seefeld. Hier vind je voor elk wat
wils. Kinderen zijn dol op de speelwereld en het openlucht–
zwembad. De wellnesszone en de verfijnde keuken van
Bergresort Seefeld betoveren de ouders. Het is heerlijk
genieten in de grote tuin. Neem je hond mee op vakantie, je
viervoeter wordt hier extra verwend.

LIGGING

INBEGREPEN

Restaurant, à-la-carterestaurant, lobby, bar, poolbar, terras,
vinotheek, rokerslounge, uitgestrekte tuin (150 are). Spa, solarium,
massages, schoonheidssalon, games

• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet met biohoek (tot 11u),
5 gangenkeuzediner + saladebuffet. Tussen 13u30-16u30:
soep, brood, salade en gebak. Wekelijks programma met
o.a. cocktail, galadiner, buffet van voor- en nagerechten,
specialiteiten
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (7 x 3 m),
zwemvijver, 2 overdekte zwembaden (13 x 7 m en 15 x 8 m),
ligbedden en parasols, saunacomplex (vanaf 16 jaar) met stubensauna, solesauna, almsauna, bubbelbad, dampbad, infraroodcabine, erlebnisdouches, rustruimte met waterbedden en
handdoekenservice. De hele dag fruit en thee in de wellness.
Fitness, tafeltennis. Indoorspeelparadijs voor kinderen en
speeltuin. Uitleenservice van fietsen en nordic walkingstokken
• Animatie: activiteitenprogramma voor volwassenen
• Privéparking
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Midden in een grote tuin, aan de rand van het gezellige Seefeld.
De gezellige winkel-wandelzone met restaurants, bars en boetieks
ligt op ca. 800 m, het station op ca. 1 km. De groene bosrijke
omgeving leent zich perfect voor wandel- en fietstochten, en is
ook een uitstekend terrein voor mountainbikers.

FACILITEITEN

BIJZONDERHEID
Absolute verwennerij voor je hond met: een knusse slaapplek,
hondenspeelweide met agiltyparcours, hondenhokken, hondenzwemvijver, voederzone alsook een uitleenservice van drink- en
voerbak, afvalzakjes, halsband en riem. Op aanvraag ter plaatse
kan je dineren met je hond in de tirolerstube. Ter plaatse te
regelen: dogsittingservice, hondentraining, hondenvoer en
speciaal hondenmenu aan de bar

KAMERTYPES
80 kamers.
kamer 2 personen Bergblick, ca. 30m2 • slaapkamer met bed
2 pers. • bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen, superior Steinbock, ca. 40m2 • balkon
• slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • bad,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
familiesuite 2-5 personen Bergkristall, ca. 55m2 • balkon • woonkamer met bed 1 pers. en slaapbank 2 pers. en slaapkamer met
bed 2 pers. • bad, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• theezetfaciliteiten • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 22)
1 persoonskamer Alpspitz, ca. 18m2 • slaapkamer met bed 1 pers.
• bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 10)
151
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Oostenrijk | Tirol | Seefeld

GASTRONOMIE | WELLNESS | GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

KRUMERS ALPIN RESORT & SPA ★★★★ SUP
Uitstekend hotel van de familie Albrecht die ook eigenaar is
van de hotels Karwendelhof en Krumers in Seefeld. Het is
ronduit genieten in de prachtig vernieuwde wellness en de
mooie zwembaden. Ook op gastronomisch vlak worden de
gasten in de watten gelegd. Met gratis verblijf voor kinderen
t.e.m. 12 jaar geniet het hele gezin hier van een luxueuze
vakantie. Mooi meegenomen voor golfliefhebbers: het hotel
ligt op slechts een paar minuten rijden van de prestigieuze
golfterreinen van Seefeld. Wacht dus niet langer en reserveer
nu je verblijf. Het wordt vast en zeker top!

LIGGING

INBEGREPEN

BIJZONDERHEID

• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet; dinerbuffet of
5 gangenkeuzediner op basis van streekproducten met saladebuffet (vegetarisch mogelijk) en vieruurtje met huisgemaakt gebak
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd zwembad, overdekt en in
openlucht (242 m2) met ligstoelen en handdoekenservice,
wellness (3500 m2, vanaf 16 jaar) met kruidensauna, Finse sauna,
biosauna, bergkristalgrot, ijskamer, dampbad, rustruimte met
waterbedden, keramische ligbedden, douches, fitness.
Kinderspeeltuin
• Animatie: programma met fitnessactiviteiten
• Privéparking en -garage

152

Aan de rand van Seefeld, direct naast de kabelbaan van de
Rosshütte. Hier verblijf je rustig en in het groen, en toch op
wandelafstand van de winkels en cafés in het centrum. Station
op 1 km, Innsbruck op 20 km.

FACILITEITEN
Nieuw restaurant, stubes, zonneterras, bistro in de wellness,
nieuwe hotelbar met open haard en wintertuin, bibliotheek, tuin
met ligbedden, fietsenstalling, lift. In de wellness: privésauna,
spa, schoonheidszorgen, solarium, massage
5% korting in de Albrechtshops in Seefeld. 30% korting op de
greenfee van de golfs van Wildmoos en Seefeld

KAMERTYPES
126 kamers
kamer 2 personen, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 27)
kamer 2-3 personen, luxe (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar),
ca. 35m2 • balkon, bergzicht • bad, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 28)
juniorsuite 2-3 personen, ca. 45m2 • balkon of terras, bergzicht
• bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
suite 2-4 personen, ca. 50m2 • balkon • woonkamer met
slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed 2 pers. • bad, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 29)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 12)
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Oostenrijk | Tirol | Neustift im Stubaital

GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

WELLNESSRESIDENZ SPORTHOTEL NEUSTIFT ★★★★ SUP
Prachtig viersterrensuperiorhotel met een uiterst sfeervolle
uitstraling, voortreffelijke wellnessvoorzieningen en een
uitmuntende keuken. Hier gaan gezonde ontspanning en
pure verwennerij hand in hand. Gastheer en wijnliefhebber
Herr Pfurtscheller stelt jou graag persoonlijk zijn wijnkaart
voor. Wellnessresidenz Sporthotel Neustift draagt het label
‘Big Family Stubai Premium Homes’, wat staat voor kindvriendelijke hotels. Familiekamers tot 5 personen, kinderclub,
kinderbad... Extra troef is de gratis Stubai Super Card.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet met showcooking
en ‘s avonds 5 gangengourmetkeuzemenu of ‘vital’-menu
(soms themabuffet, vegetarische keuken mogelijk), 2x/week
6 gangendegustatiemenu, tussen ca. 15u-17u: soep met
brood, koffie, thee, gebak en sappenbar
• Gratis wifi en internethoek
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (16 x 6 m)
verbonden met een openluchtbubbelbad, kinderbad, Finse
sauna, amethistgrot, infraroodcabine, meerdere ontspanningsruimtes, aromadampbad, kruidenbad, bubbelbad, buitensauna,
ijsgrot, fitness, ligweide met ligstoelen en parasols, fietsen.
Kinderspeelruimte, speeltuin
• Animatie: wekelijks activiteitenprogramma met vitaltrainer:
gym, wandelingen, nordic walking, mountainbiking... Kinderclub
voor kinderen vanaf 4 jaar van maandag tot vrijdag, tussen ca.
9u-17u.
• Stubai Super Card: tussen ca. 28/5-16/10: gebruik van
kabelbanen (indien geopend) en openbaar vervoer (bus en
trein) in de regio, toegang tot zwembaden, 1x zomerrodelbaan
(onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke
overheid)
• Privéparking volgens beschikbaarheid
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LIGGING
Rustig, zonder doorgaand verkeer, op ca. 300 m van het centrum
van Neustift en ca. 150 m van de Elfer-bergliften, zodat je snel
in het prachtige wandelgebied van de Stubaier Alpen komt.
Innsbruck ligt op 20 km, een must voor een culturele uitstap of
shoppingdagje. De Stubai-gletsjer ligt op een kwartiertje rijden.
Transfer tussen hotel en het station van Innsbruck mogelijk.

FACILITEITEN
Restaurant, à-la-carterestaurant ‘Weinseelig’ met bergzicht,
salon, stube, bar met open haard, orangerie ‘Kristallgarten’ met
zicht op de Stubaigletsjer. Lift. Schoonheidssalon, massage,
solarium, e-bikes. Oplaadpunt voor elektrische wagens. Het
hotel beschikt over een uitgebreide internationale wijnkelder:
1x/week bezoek mogelijk met wijndegustatie

kamervoorbeeld

KAMERTYPES
75 kamers.
kamer 2-3 personen, ca. 29m2 • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 23)
kamer 2-4 personen, superior Junior Appartement, ca. 35m2
• balkon • zithoek • bad, haardroger, badslippers, badjas, toilet
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
kamer 2-5 personen, luxe Luxussuite, ca. 65m2 • balkon
• woonkamer met slaapbank 1 pers., slaapkamer met bed 2 pers.,
slaapkamer met bed 2 pers. en zithoek • bad, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 24)
1 persoonskamer, ca. 20m2 • balkon • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 10)
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Oostenrijk | Tirol | Pertisau

WELLNESS | GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL ENTNERS AM SEE ★★★★
In hotel Entners am See geniet je van een uitzonderlijke ligging
langs de Seepromenade van Pertisau. Uniek is het verwarmde
openluchtzwembad dat drijft in het meer. Andere troeven zijn
de prachtige luxueuze kamers en een verfijnde keuken met
gevarieerde gerechten die bij iedereen in de smaak vallen.
Voeg er nog een hartelijke ontvangst aan toe, een uniek
saunadorp, een overdekt zwembad en meerdere bars en
lounges en je weet dat je goed zit voor een ontspannen
vakantie. Entners am See staat synoniem voor op en top rust.
Twijfel niet en reserveer nu. Kinderen t.e.m. 12 jaar verblijven
hier bovendien gratis.
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet met
vitaalhoek, 4 gangendiner met keuze van het hoofdgerecht
(vegetarisch mogelijk) + saladebuffet. Kindermenu. Wisselend
themabuffet. 1x/week galadiner
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: luxueuze privésteiger ‘See Lounge’
(ca. 700 m2) met verwarmd openluchtzwembad in het meer
(14 x 7 m), ligzetels, parasols en handdoekenservice. Overdekt
zwembad (10 x 5 m) met bubbelbad. Saunalandschap (toegankelijk vanaf 16 jaar) met sauna’s, dampbad, ijsgrot, rustruimte
met waterbedden en theebar. Fitness. Kinderspeelruimte
• Animatie: gevarieerd activiteitenprogramma (o.a. 3x/week
livemuziek met dans)
• Gastenkaart: gebruik van de regionale bus
(onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)
• Privéparking

LIGGING
Schitterend, langs de promenade tegenover de Achensee.
Alle kamers bieden panoramisch zicht op het water of op het
Karwendelgebergte. Activiteiten in de buurt: wandelen, fietsen,
zwemmen, zeilen, kitesurfing en zelfs boottochtjes naar andere
dorpen die langs het meer liggen. En wat zou je zeggen van
een rit met een stoomtrein?
154

FACILITEITEN
Restaurant, stubes, restaurant ‘Tiroler Wirtshaus Am See’ aan
het meer, lounge, panoramabar, strandbar/bistro, bibliotheek,
fietsenstalling. Lift. Massage, schoonheidssalon, solarium. Biljart,
verhuur van fietsen, mountainbikes en e-bikes, golf (op ca. 1 km)

BIJZONDERHEID
20% korting op de greenfee van de golfclub in Pertisau

KAMERTYPES
83 kamers
kamer 2-4 personen, promokamer comfort, ca. 30m2 • balkon,
hoofdgebouw • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 2 pers.
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen, comfort bergzicht, ca. 45m2 • balkon,
bergzicht, hoofdgebouw • slaapkamer met bed 2 pers. en
slaapbank 2 pers. • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 22)
kamer 2-4 personen, comfort meerzicht, ca. 30m2 • balkon,
meerzicht, hoofdgebouw • slaapkamer met bed 2 pers. en
slaapbank 2 pers. • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 23)
kamer 2-4 personen, superior bergzicht, ca. 35m2 • balkon,
bergzicht, hoofdgebouw • slaapkamer met bed 2 pers. en
slaapbank 2 pers. • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 27)
kamer 2-4 personen, superior meerzicht, ca. 35m2 • balkon,
meerzicht, hoofdgebouw • slaapkamer met bed 2 pers. en
slaapbank 2 pers. • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 24)
kamer 1-2 personen comfort, meerzicht (max. 1 volw.+1 kind
t.e.m. 14 jaar), ca. 30m2 • balkon, bergzicht, hoofdgebouw
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• minikoelkast • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 12)
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Oostenrijk | Tirol | Mayrhofen

WELLNESS | ADULTS ONLY

ELISABETHHOTEL ★★★★ SUP
Recent gerenoveerd luxehotel met een lange traditie en stijlvolle
wellness. ElisabethHotel is een verwenadres, waar volwassenen
(Adults only, vanaf 16 jaar) ten volle kunnen genieten van
alle rust en ontspanning in een romantisch kader. Sinds
generaties staat de familie Moigg garant voor een hoogst
kwalitatieve hotelbeleving.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 5 gangenkeuzediner met saladebuffet en selectie kazen. Vieruurtje tussen 15u-17u. 1x/week
galadiner of thema-avond
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: wellness met overdekt zwembad
(17 x 4 m), bubbelbad, Finse sauna, biosauna, aromadampbad,
solebad, infraroodcabine. Fitness
• Animatie: begeleide wandelingen van maandag tot vrijdag
• Privéparking

Code 71165: prijzen en promoties: p. 215
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LIGGING
Bij het binnenrijden van Mayrhofen op ca. 200 m van het centrum
en de gezellige winkelstraat met vele terrasjes.

FACILITEITEN
Lounge met open haard, bar, restaurant met meerdere stuben,
vinotheek, terras, zonneterras met ligstoelen. Lift. Massage en
beautysalon

KAMERTYPES
70 kamers. Minimumleeftijd 16 jaar
kamer 2 personen Authentic, ca. 30m2 • balkon • douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv
• gratis minisafe • parket (type 21)
kamer 2 personen, superior Premium, ca. 42-50m2 • balkon
• bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket (type 22)
1 persoonskamer Authentic, ca. 30m2 • balkon • douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv
• gratis minisafe • parket (type 11)
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Oostenrijk | Tirol | Hintertux

GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL ALPENHOF NATUR - SPORT & SPA ★★★★ SUP
Hotel Alpenhof Natur - Sport & Spa is een prachtig luxehotel
met ruime kamers tot 5 personen, een superdeluxe wellnessafdeling (1.600 m2) en veel oog voor detail. Je geniet er ook van
een creatieve, excellente keuken op basis van de beste producten
uit de regio (2de koksmuts in de Gault&Millau 2021!): 's avonds
is er een 5 gangengourmetdiner en voor de kinderen is er een
apart buffet. Hier beleef je wondermooie vakantiedagen met
dat bijzondere tikkeltje meer. Ook voor de allerkleinsten en de
tieners zijn er heel wat voorzieningen, zoals een tienerlounge
en een kinderspeelruimte en -tuin.
LIGGING
Midden in het betoverende berglandschap van de gletsjer, aan
de rand van Hintertux.

INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet met eigen hoeveproducten. Tussen
15u-17u: buffet met o.a. soep, brood en gebak. 5 gangengourmetdiner met groot salade- en groentenbuffet, alsook
kaasbuffet (mits toeslag ter plaatse: aangepaste maaltijden).
Regelmatig verrassende specialiteitenavonden (buffetten).
Kinderbuffet tot 10 jaar
• Gratis wifi en internethoek
• Extra: gebruik van wandelrugzak en -stokken
• Sport en ontspanning: de mooie wellnessafdeling ‘Vitalis’
(1.600 m2) met overdekt zwembad (128 m2) en apart kinderbad,
ligweide met ligstoelen en parasols, groot openluchtbubbelbad,
erlebnisdouches, Finse sauna, biosauna, diverse dampbaden.
Vitamine-, thee- en sappenbar. Videospelletjes. Sporthal (162 m2)
met o.a. volleybal, badminton, basketbal en voetbal. Fitness.
Tienerlounge met biljart, tafelvoetbal, PlayStation en Wii.
Kinderspeelruimte en speeltuin
• Animatie: wekelijks 5 tot 10 begeleide bergwandelingen (van
maandag tot vrijdag, 2 moeilijkheidsgraden). 1x/week wandeling
bij zonsopgang
• Privégarage en -parking

156

FACILITEITEN
Lounge met open haard, stuben, restaurant, bar, vinotheek,
havanakamer, relaxatieruimte met panoramisch zicht en open
haard, tuin, fietsenberging. Lift. Oplaadpunt voor elektrische
wagens. Solarium, massage en schoonheidssalon
Hier spreekt men Frans

BIJZONDERHEID
Mogelijkheid om wandelkaarten te kopen of te huren.

KAMERTYPES
63 kamers.
juniorsuite 2-4 personen, ca. 38m2 • balkon • bad en douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv
• gratis minisafe • tegelkachel (type 23)
appartementskamer met 1 slaapkamer 2-4 personen, ca. 42m2
• balkon • woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer
met bed 2 pers. • bad en douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket
• tegelkachel (type 21)
appartementskamer met 1 slaapkamer 4-5 personen
(max. 4 volw. of 3 volw.+2 kinderen t.e.m. 12 en 10 jaar), ca. 60m2
• balkon • woonkamer en slaapkamer • bad en douche, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• parket • tegelkachel (type 22)
kamer 1-2 personen (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 16 jaar), ca. 25m2
• balkon • douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

kamervoorbeeld

Code 71129: prijzen en promoties: p. 215
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Oostenrijk | Tirol | Hintertux

GASTRONOMIE | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL BERGHOF CRYSTAL SPA & SPORT ★★★★
De familie Dengg leidt het moderne en stijlvol ingerichte
Berghof Crystal Spa & Sport. Hier is het vooral genieten van
het indrukwekkende wellnesscentrum met op het dak het
openluchtzwembad met panoramisch zicht en zonneterras.
‘s Avonds word je verwend met een heerlijk 5 gangenkeuzediner
in het restaurant.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet en 5 gangenkeuzediner met saladeen dessertbuffet. Kindermenu’s of -buffet.
Tussen 15u-17u: snacks. 1x/week thema-avond
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: binnen- en buitenzwembad (onderling met elkaar verbonden, 25 x 6 m), ligstoelen en parasols.
Familiespa met Finse sauna, dampbad, thee- en sappenbar.
Premium Spa (vanaf 18 jaar) met sauna, panorama sauna,
biosauna, dampbad, sole dampbad, infraroodcabine, buitenbubbelbad en zonneterras. Fitness. Tafeltennis. Kinderspeelruimte en -speeltuin
• Privégarage en -parking

Code 71130: prijzen en promoties: p. 216
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LIGGING
In het centrum van Hintertux op ca. 1.500 m hoogte, omgeven
door de indrukwekkende Zillertaler Alpen en de Hintertux gletsjer.
De Zillertaler Gletscherbahn ligt op ca. 800 m. Bushalte voor
het hotel.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Restaurant, bar, lounge, zonneterras met gletsjerzicht. Lift.
Schoonheidssalon, massage, solarium, biljart.
Begeleide wandelingen

KAMERTYPES
60 kamers.
kamer 2 personen, ca. 27m2 • bad of douche, haardroger,
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, ca. 30m2 • bad of douche, haardroger,
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
suite 2 personen Olperer, ca. 49m2 • douche, haardroger,
badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
suite 2-4 personen Olperer, ca. 49m2 • douche, haardroger,
badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
suite 2 personen Gamskar, ca. 52m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 24)
suite 2-4 personen Gamskar, ca. 52m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 25)
familiekamer met aparte slaapkamer 3-5 personen,
ca. 80-100m2 • balkon of terras • bad of douche, haardroger,
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 26)
familiekamer met aparte slaapkamer 4-6 personen,
ca. 80-100m2 • balkon of terras • bad of douche, haardroger,
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 27)
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Oostenrijk | Tirol | Hopfgarten im Brixental

WELLNESS

RESORT HOHE SALVE ★★★★
Klasse, luxe en exclusiviteit met chique kamers, strak design en
een grote wellnesswereld. Je ontwaakt in alle rust en na het
ontbijt met fenomenaal uitzicht ga je naar een spinning-les
of mee op wandeltocht. Je leest een boek aan één van de
drie zwembaden en dineert ‘s avonds in het voortreffelijke
restaurant. Een dagje in het Resort Hohe Salve staat voor
tijd voor jezelf en aandacht voor elkaar. Het is ontspannen
genieten in een moderne omgeving op een prachtlocatie.
Laat je leiden door een blanco agenda in dit schitterende
vakantieresort.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet. 5 gangendiner met
keuze uit 3 hoofdgerechten, saladebuffet en kaasbuffet.
1x/week themabuffet
• Gratis wifi
• Extra: deelname aan het trainingsprogramma
(1u/persoon/verblijf)
• Sport en ontspanning: grote wellness (1.400 m2) met twee
verwarmde openluchtzwembaden (waarvan één deels overdekt,
19 x 6 m en 25 x 6 m), 2 infraroodcabines, panoramische
sauna, biosauna, dampbad, natuurvijver, rustruimte en fitness
(400 m2)
• Gastenkaart: gebruik bus en trein in de regio, korting op
kabelbanen en diverse musea en attracties in de omgeving
(onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke
overheid)
• Privéparking

158

LIGGING
Op ca. 200 m van het gezellige centrum van Hopfgarten. Met
de bergbaan (direct aan het hotel) bereik je zo de top van de
Hohe Salve. Daar ben je in een bergwereld die steeds weer
het decor is in films en series: van Bollywood-blockbusters,
over crimireeksen als ‘SOKO Kitzbühel’, tot romantische soaps
als ‘Der Bergdoktor’. Kies voor één van de vele wandelwegen,
spring op de fiets en waag je aan een tochtje naar Kelchsau, rij eens
naar de ongerepte Schönanger Alm in de Wildschonau of neem
deel aan één van de vele sportactiviteiten of fitnesscursussen
die het hotel organiseert. Ook het mondaine shoppingparadijs
Kitzbühel ligt niet ver af (ca. 20 km).

FACILITEITEN
Restaurant, stube (à la carte) met terras, bar met bibliotheek,
lounge, zonneterras, sportshop, lift. Massage, beautysalon en
spa. Dagelijks trainingsprogramma: yoga, aerobics, wandelen,
krachttraining... Verhuur elektrische fietsen

kamervoorbeeld

KAMERTYPES
104 kamers.
kamer 2 personen, ca. 24m2 • balkon • douche, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 20)
kamer 2-3 personen Plus (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 12 jaar),
ca. 28m2 • balkon • douche, haardroger, badslippers, badjas,
apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, superior, ca. 32m2 • balkon met
tuinmeubelen • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank 1 pers.
• bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer, ca. 24m2 • balkon • douche, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 10)

Code 71331: prijzen en promoties: p. 216
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Oostenrijk | Tirol | Kirchberg

WELLNESS | GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL ELISABETH ★★★★ SUP
Op en top luxe in traditionele stijl, dat mag je tijdens jouw
verblijf in hotel Elisabeth verwachten. Genieten en relaxen
staan centraal, zo getuigen de prachtige kamers en suites,
de voortreffelijke keuken, het grote ontspanningsaanbod en
de panoramische wellnessafdeling (2000 m2). Voor kinderen is
er o.a. een kinderbioscoop, een apart kindermenu en interessante
kortingen. Het verwenadres bij uitstek in Kirchberg.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet met producten uit de eigen boerderij.
Tussen 15u-16u: uitgebreid vieruurtje in buffetvorm. ‘s Avonds
een 4 gangenmenu met keuze van het hoofdgerecht + voorgerechten- en saladebuffet (ook vegetarisch menu mogelijk).
Kindermenu. 1x/week streekbuffet, dessertbuffet en tuinfeest
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (open
ca. 14/5-25/9, 12 x 8 m), biologische zwemvijver omgeven door een
mooie tuin, ligweide met ligstoelen. Indrukwekkende wellness
(2000 m2) met overdekt zwembad (12 x 8 m), verschillende sauna’s,
infraroodcabine, 2 bubbelbaden, dampbad met aromacabine
en solegrot. Fitness, tafeltennis, fietsen (mountain- en citybikes).
Kinderspeelruimte en speeltuin
• Animatie: 5x/week begeleide wandeltochten (ook familiewandelingen), 1x/week begeleide fietstocht (zaterdag).
1x/week sauna onder begeleiding
• Privéparking

FACILITEITEN
Grote lobby met salon, verschillende restaurants en stube, bar,
ontspanningszaal, kinderbioscoop, veranda, zonnig terras, lift.
Solarium, schoonheidsbehandelingen, massage, speelautomaten,
begeleide fietstochten (1x/week gratis op zaterdag, zie ‘Inbegrepen’),
biljart en verhuur elektrische fietsen. Bezoek aan de eigen
kaasmakerij mogelijk. De kamers zijn verdeeld over verschillende
gebouwen die met elkaar verbonden zijn

BIJZONDERHEDEN
• je geniet korting op de greenfees van verschillende golfterreinen
in de omgeving. Deze regio staat overigens bekend als een
waar golfmekka. Op nog geen tien minuten rijden van hotel
Elisabeth vind je maar liefst zes golfterreinen
• late check-out mogelijk (mits toeslag ter plaatse)

KAMERTYPES

91 kamers.
kamer 2 personen Zeinlach, ca. 25m2 • balkon • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-4 personen Gaisberg (max. 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 15 jaar), ca. 30m2 • balkon • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 21)
kamer 2 personen, superior Elisabeth, ca. 20m2 • balkon
• douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
LIGGING
suite 2-3 personen Residenz (max. 2 volw.+1 kind t.e.m. 15 jaar),
Op ca. 2 km van Kirchberg en een 8-tal km van Kitzbühel. Het ca. 40m2 • balkon of terras • bad en douche, haardroger,
bevindt zich in het Spertental richtung Aschau (5 km), een mooi badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv
zijdal vanuit het centrum van Kirchberg en biedt vele wandelroutes • gratis minisafe (type 24)
in ongerepte natuur en naar gezellige berghutten waar je kunt 1 persoonskamer Zeinlach, ca. 25m2 • balkon • douche, haardroger,
genieten van een lekkere Kaiserschmarrn, Apfelstrudel of
badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
andere Tiroolse specialiteiten.
minisafe (type 10)
1 persoonskamer Elisabeth, ca. 20m2 • balkon • douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 11)
Code 71529: prijzen en promoties: p. 216
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Oostenrijk | SalzburgerLand | Leogang

EXCLUSIVE | GASTRONOMIE | WELLNESS | GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

DIE RIEDERALM GOOD LIFE RESORT ★★★★
Wat een hotel! De familie Herbst heeft werkelijk aan alles
gedacht om je een perfecte vakantie te bieden in Die Riederalm
Good Life Resort. Alles is tot in de puntjes verzorgd: ontvangst,
comfort, gastronomie, wijnkaart, wellness, activiteiten
(met de gratis Saalfelden Leogang Card) en kinderspeeltuigen.
Dankzij de twee aparte wellnessafdelingen kunnen zowel
jonge gezinnen als koppels ongestoord genieten. De waterglijbaan van maar liefst 55 m lang, de kartbaan en de vele
activiteiten garanderen plezier voor jong en oud. Beslist één
van onze beste hotels in Oostenrijk!

LIGGING

INBEGREPEN

Op minder dan een uur rijden van Leogang liggen maar liefst 8
golfterreinen waar liefhebbers van de golfsport zich kunnen
uitleven: golfclub Urslautal (18 holes, op ca. 10 km), golfclub
Brandlhof (op ca. 8 km), golfclub Zell am See (36 holes, op ca.
20 km), enz.

• Maaltijden: ontbijtbuffet, langslapersontbijt tot 11u30,
sappenbar tussen 10u30-17u30, tussen 14u30-17u afwisselend
soep, salade en gebak. 5 gangengourmetdiner met keuze van
het hoofdgerecht en saladebuffet (vegetarisch mogelijk).
1x/week galadiner en kaiserschmarrnparty
(Oostenrijkse pannenkoek)
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (20 x 6 m)
verbonden met overdekt zwembad met glijbaan (50 m lang) en
kinderplonsbad. Handdoekenservice en ligstoelen. Wellness met
familietextielsauna en aparte wellnesszone voor volwassenen
(toegankelijk vanaf 16 jaar) met kuurbad (20 m lang),
verschillende sauna’s, dompelbad, dampbaden, erlebnisdouche,
rustruimte, lounge,... . Panoramische fitness, tafeltennis. Groot
outdoor speelpark: verkeerspark met CatCars en MoonHarleys
(karts), trampolines, enz. en een Motorik-Park voor klimmers vanaf
3 jaar. Drie indoor speelruimtes (ondermeer met klimwand).
Tienerruimte met Wii en PlayStation. Speeltuin
• Animatie: 1x/week avondanimatie, 1x/week begeleide wandeling
• Saalfelden Leogang Card: kabelbanen en stoeltjeslift (indien
geopend), zwembaden, begeleide wandelingen (juni-sept),
kinderanimatie (juli-aug) (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)
• Privéparking en -garage 1 plaats per kamer in de garage
160

Prachtig gelegen aan de cabinelift van Ansitz en het grootste
bikepark van Europa (met een mountainbike de berg afdalen
is echt fantastisch!). Op ca. 3 km van het centrum van Leogang
met indrukwekkende vergezichten op de omringende bergen.

FACILITEITEN
Bar, stube, restaurant, terras, wijnkelder en fietsenstalling. Lift.
Oplaadpunt voor elektrische wagens en fietsen. Massage.
Wijndegustatie (1x/week)

BIJZONDERHEID

KAMERTYPES
66 kamers met minikoelkast, gratis wifi, tv, gratis minisafe, parket.
kamer 2-4 personen, comfort Die Pinzgauerin (max. 3 volw.+
1 kind t.e.m. 12 jaar), ca. 27m2 • balkon of terras, nieuwere
gedeelte • bed 2 pers. en slaapbank 2 pers. • douche, haardroger,
badjas, apart toilet (type 25)
kamer 2-4 personen, luxe Panorama (max. 3 volw.+1 kind
t.e.m. 12 jaar), ca. 31m2 • balkon of terras • bed 2 pers. en
slaapbank 2 pers. • bad of douche, haardroger, badjas, apart
toilet (type 23)
familiesuite met aparte slaapkamer 2-5 personen Salzburger,
ca. 40m2 • balkon, nieuwere gedeelte • woonkamer met 2x bed
1 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. + bijstelbed • douche,
haardroger, badjas, toilet (type 21)
suite met aparte slaapkamer 2-5 personen Good Life, ca. 40m2
• balkon of terras • woonkamer met 2x bed 1 pers. en slaapkamer met 2x bed 1 pers. + bijstelbed • douche, haardroger,
badjas, apart toilet (type 20)
1 persoonskamer Die Pinzgauerin • balkon of terras • bad of
douche, haardroger, badjas, apart toilet (type 10)

Code 71668: prijzen en promoties: p. 217
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Oostenrijk | SalzburgerLand | Hinterglemm

WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL THE ALPINE PALACE LUXUS RESORT ★★★★★ SUP
HINTERGLEMM • 968 KM

The Alpine Palace Luxus Resort is een modern luxehotel. Na
een actieve dag in de bergen kan je je hier op en top laten
verwennen in de wellness. Ook de maaltijden zijn erg verzorgd
en lekker. Kinderen zijn van harte welkom en kunnen zich
bedienen aan hun eigen buffet.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: wellness van 2.000 m2: overdekt
zwembad met massagedouches en tegenstroom, verwarmd
openluchtzwembad, kristal- en saunacomplex met 9 sauna’s,
dampbad, rustruimtes met waterbedden, tepidarium met
alpenstrand, blokhutsauna, infraroodcabine, bubbelbad in
openlucht, openluchtsolebad. Ligstoelen en handdoekenservice. Fitness, tafelvoetbal. Kinderspeelruimte en tienerruimte
• Animatie: tussen ca. 1/7-31/8: kinderclub vanaf 3 jaar
(maandag-vrijdag)
• Joker Card: o.a. gebruik kabelbanen (indien geopend),
wandelbus, waterparadijs Käpt’n Hook (binnen- en buitenzwembad), begeleide wandeltochten (onder voorbehoud,
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)

Code 71663: promoties en prijzen: p. 217
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LIGGING
Op ca. 100 m van het centrum van Hinterglemm, direct naast
de Reiterkogellift.

FACILITEITEN
Restaurant (casual-elegante kledij gewenst), lobbybar, lounge,
zonneterras, wijnkelder. Babysitservice. Lift. Solarium, massage,
schoonheidsbehandelingen. Tussen ca. 1/7-30/9: sport- en
activiteitenprogramma voor volwassenen (deels tegen betaling,
maandag-vrijdag)

BIJZONDERHEID
25% korting op schoonheidsbehandelingen en massage tussen
ca. 11u-15u. 10% korting in het à-la-carterestaurant

KAMERTYPES
81 kamers.
kamer 2-4 personen, luxe (max. 3 volw. of 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 14 jaar), ca. 45m2 • balkon • bad en douche, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 25)
juniorsuite 2-4 personen, ca. 55m2 • balkon • bad en douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe • extra kinderbed mogelijk (type 22)
juniorsuite 2-5 personen (max. 3 volw.+2 kinderen t.e.m. 14 jaar),
ca. 60m2 • balkon • bad en douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe
• extra kinderbed mogelijk • afscheidbaar slaapgedeelte (type 20)
suite 2-4 personen, ca. 85m2 • balkon • woonkamer met 2 slaapplaatsen en slaapkamer met 2 slaapplaatsen • bad en douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 23)

kamervoorbeeld
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Oostenrijk | SalzburgerLand | Zell am See

WELLNESS | GOLF

HOTEL TIROLERHOF ★★★★ SUP
ZELL AM SEE • 954 KM

Tirolerhof is een sfeervol luxehotel met een uitstekende ligging, LIGGING
veel ontspanningsmogelijkheden en een hoogstaande keuken. In het hart van Zell am See, maar toch zeer rustig. Het meer
ligt op ca. 100 m.
Hier wacht je een hartelijk onthaal.
INBEGREPEN
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: 2x/week livemuziek
• Sport en ontspanning: ‘Aquarena Vitalwelt’ met overdekt
zwembad, bubbelbad, sauna, biosauna, dampbad, sole-inhalatiegrot, bloementuin, rustruimte, tepidarium, massagedouches
en fitness
• Privéparking

162

FACILITEITEN
Restaurant en bar. Lift. Roomservice (7u-22u). Solarium, massage,
schoonheidssalon. Verhuur Segway

KAMERTYPES
91 kamers.
kamer 2 personen, ca. 25m2 • balkon • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe • gerenoveerd (type 20)
kamer 2 personen, luxe, ca. 30m2 • Frans balkon, rivierzicht
• bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
juniorsuite 2-4 personen, ca. 38m2 • balkon, tuinzicht • zithoek
• bad en douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer, ca. 25m2 • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld

Code 71741: promoties en prijzen: p. 217
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Oostenrijk | SalzburgerLand | Zell am See

GASTRONOMIE | WELLNESS | GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

GRAND HOTEL ★★★★ SUP
ZELL AM SEE • 955 KM

Grand Hotel Zell am See is een superior viersterrenhotel.
Het beschikt over een eigen strand met een ligweide en een
moderne spa op het dak met een panoramisch uitzicht. Het
restaurant met uitzicht op het meer serveert internationale
gerechten en typische specialiteiten uit Pinzgau. Voor snacks
en drankjes kan je terecht in het stijlvolle café Imperial.
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet
• Gratis wifi
• Extra: 1x/week proefsessie zeilen (1u), meermaals per week
livemuziek met dans
• Sport en ontspanning: wellness Classic (ca. 500 m2) met
overdekt zwembad (met toegang tot de ligweide met ligstoelen
en parasols), apart kinderzwembad, bubbelbad en 2 sauna’s.
Wellness Grand Spa (vanaf 16 jaar, ca. 1.000 m2) met Finse
sauna, kruidensauna, tepidarium, Sole-dampbad, hammam,
infraroodcabine, rustruimte, terras met zicht op het meer,
vitaalhoek met thee, fruit en water. Fitness. Waterfietsen, fietsen,
mountainbikes, kinderfietsen (volgens beschikbaarheid)
• Animatie: kinderopvang vanaf 3 jaar (ma.-vr.), kinderclub

Code 71752: promoties en prijzen: p. 218
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LIGGING
Uniek gelegen, op een eigen schiereiland aan de oever van het
meer van Zell, direct aan de voetgangerszone en het station
van Zell am See.

FACILITEITEN
Twee restaurants, grand café met zonneterras, elegante bar,
tuin, casino, privéstrand met ligstoelen en ligbedden aan het
meer. Lift. Activiteitenprogramma voor volwassenen

KAMERTYPES
131 kamers.
kamer 2 personen, comfort, ca. 21m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
kamer 2-3 personen, comfort, ca. 30m2 • slaapkamer met bed
2 pers. en slaapbank 1 pers., haardroger, badslippers, badjas, apart
toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 21)
juniorsuite 2-4 personen (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 18 jaar),
ca. 46m2 • balkon • slaapkamer met bed 2 pers. en slaapbank
2 pers. • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, apart
toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 22)
familiekamer met aparte slaapkamer 2-4 personen (max.
2 volw.+2 kinderen t.e.m. 15 jaar), ca. 44m2 • balkon • woonkamer
met slaapbank 2 pers. of stapelbed en slaapkamer met bed
2 pers. • bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, apart
toilet • thee- en koffiezetfaciliteiten • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 23)
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Oostenrijk | Oost-Tirol | Kals

WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

GRADONNA MOUNTAIN RESORT ★★★★ SUP
KALS-MATREI • 999 KM

Kies voor een verblijf in het ‘Europe’s Leading Green Resort
2015’. Word één met de natuur in dit luxeresort. Hier werd
modern design perfect geïntegreerd in de natuurlijke omgeving
rond de Grossglockner met zijn indrukwekkende gletsjer.
Gradonna Mountain Resort biedt pure verwennerij in een
rustgevend kader met optimale, persoonlijke service, luxe in
ongedwongen sfeer met een exclusief wellnessparadijs en
een verfijnde keuken. Families waarderen de kamers voor vier
personen en de kinderen zijn uren zoet in de kinderclub.
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet met streekspecialiteiten.
Diner met meerdere gangen of dinerbuffet. Versnapering
vanaf ca. 13u
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: verwarmd openluchtzwembad (10 x 5 m),
overdekt zwembad (18 x 6 m), apart kinderzwembad (12,5 x 3,5 m)
en familiesauna, prachtige wellnesszone (3.000 m2) met overdekt
zwembad (9 x 3 m), bubbelbanken, sauna, dampbad, familiesauna,
zwemvijver, meditatie- en yogaruimte. Fitness met bergzicht
• Animatie: dagelijks sport- en activiteitenprogramma met wellness
en fitness. Teenieclub vanaf 12 jaar (van zondag t.e.m. vrijdag).
Kinderclub vanaf 3 jaar (van zondag t.e.m. vrijdag). Kinderspeelruimte en -speeltuin
• Osttiroler Gipfelticket: gebruik van de bergliften (indien
geopend) in Sillian, Kals am Grossglockner, Matrei en St. Jakob
Im Defereggentall (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door
de plaatselijke overheid)
• Privégarage 1 plaats per kamer

Verborgen in een van de mooiste en meest rustgevende plaatsen
van Osttirol. Het Gradonna Resort ligt op ca. 1.400 m hoogte
op ca. 1,5 km van het kleine bergdorpje Kals, omgeven door
de adembenemende bergwereld van het Nationalpark Hohe
Tauern met de Grossglockner, de hoogste berg van Oostenrijk
(ca. 3.798 m), om de hoek. Hier ga je voor eindeloos genieten,
prachtige bergwandelingen, spotten van marmotten, gemzen
en steenbokken, klaterende watervallen en gezellige berghutten.

kamervoorbeeld

FACILITEITEN
Lobby, bar, restaurant, à-la-carterestaurant, souvenirwinkel,
rokerslounge, wijnkelder, sportshop, fietsenstalling. Babysitservice.
Lift. Schoonheidssalon, massage. Fietsverhuur

KAMERTYPES
125 kamers.
kamer 2-4 personen, classic, ca. 30m2 • balkon met tuinmeubelen
• douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • gratis
wifi • tv • gratis minisafe • parket • relax/slaaphoek optisch
gescheiden door een gordijn (type 20)
juniorsuite 2-4 personen, ca. 39m2, met infraroodcabine • terras
met tuinmeubelen • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe • parket
• relax/slaaphoek optisch gescheiden door een gordijn • extra
kinderbed mogelijk (type 21)
1 persoonskamer, ca. 30m2 • balkon met tuinmeubelen • bad
of douche, haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • gratis
wifi • tv • gratis minisafe • parket • extra kinderbed mogelijk
(type 10)

LIGGING
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Oostenrijk | Oost-Tirol | Sillian

WELLNESS | GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

DOLOMITEN RESIDENZ SPORTHOTEL SILLIAN ★★★★ SUP
SILLIAN • 1.036 KM

Dit klassehotel met zijn zeer ruime kamers en vele faciliteiten
voor kinderen is uitstekend geschikt voor families met kinderen.
Groot en klein vindt er totale ontspanning in de uitgebreide
wellness en ‘s avonds geniet je in Dolomiten Residenz Sport–
hotel Sillian van een heerlijke keuken.
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet met vers geperste fruiten groentesappen en streekspecialiteiten. Diner met meerdere
gangen of dinerbuffet + saladebuffet. Klein snackbuffet
tussen 13u-16u
• Gratis wifi
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad, verwarmd openluchtzwembad, apart overdekt kinderbad met reuzenglijbaan,
babybassin met glijbaan. Natuurlijke zwemvijver. Groot wellnesscentrum (3.000 m2) met Finse sauna, biosauna, 2 dampbaden,
fitness, solegrot, tepidarium, ruime rustzone. De hele dag fris
bronwater in het wellnesscentrum. Gebruik fietsen
• Animatie: dagelijks sportprogramma met begeleiding in de
wellness- en fitnessruimte. ‘Häppi Päpi’ miniclub voor kinderen
vanaf 3 jaar (zondag t.e.m. vrijdag, 9u-21u), met middageten
en sappenbar. Dagelijks activiteitenprogramma voor tieners
vanaf 12 jaar (zondag t.e.m. vrijdag). Kinderspeelkamer,
speelweide naast het hotel
• Osttiroler Gipfelticket: gebruik van de bergliften (indien
geopend) in Sillian, Kals am Grossglockner, Matrei en St. Jakob
Im Defereggental (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door
de plaatselijke overheid)
• Privéparking
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LIGGING
Direct naast het dalstation van de gondellift op ca. 1 km van
het centrum van Sillian. Langs de fietsroute ‘Drauradweg’. Ideaal
om met de familie mooie fietstochten te ondernemen in het
mooie Pustertal of te wandelen in de betoverende bergwereld
rondom. Golfliefhebbers opgelet, op ca. 35 km ligt de Dolomiten
Golf Club Lienz met een 27 holesgolfterrrein, een schitterend
golfparcours aan de voet van de Lienzer Dolomieten.
FACILITEITEN
Bar, restaurant, terras, fietsenstalling. Lift. Privésessie in de
wellness. Schoonheidssalon, massage

KAMERTYPES
104 kamers.
kamer 2 personen Residenz, ca. 25m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 20)
ruime kamer 2-4 personen Landleben (max. 2 volw.+2 kinderen
t.e.m. 17 jaar), ca. 35m2 • balkon • bad of douche, haardroger,
badslippers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 23)
familiekamer met aparte slaapkamer 2-4 personen Studio
Dolomiten (max. 2 volw.+2 kinderen t.e.m. 17 jaar), ca. 45m2
• balkon • 2 slaapkamers met bed 2 pers. • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, apart toilet • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 24)
kamer 1-2 personen Residenz (max. 1 volw.+1 kind t.e.m. 17 jaar),
ca. 25m2 • balkon • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 10)

kamervoorbeeld
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Zwitserland
Een tópbestemming voor je wandelvakantie: 65.000 km paden. In het land met 50 bergtoppen van 4.000 m is de wandelaar
koning! Maar ook mountainbikers, parapente- en raftingfans en klimmers zijn hier in hun sas tussen de bergen. Lager lonken de
meren voor een boottocht of allerlei watersporten. Maar het is niet al natuur wat de klok slaat. Mooie steden, knusse dorpjes én
de koekoeksklok zijn een must. Vergeet niet je Zwitserse franken mee te nemen. Fijn extraatje: veel hotels in ons aanbod betalen je
Zwitsers autowegenvignet terug. Smul van de raclette, drink een ‘Zirbenschnaps’ en toost in het Duits, Frans, Italiaans of RetroRomaans op een fijne reis!
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Berner Oberland

Wallis

Graubünden

Gstaad biedt een fijne combinatie van traditie en mondaine
stijl. Geniet na het shoppen van een terrasje op de
Kapalliplatz, een diner in een gastronomisch restaurant
en waag een gokje in het casino. Golf Club GstaadSaanenland zal elke golfer weten te bekoren. In het
wandelparadijs Saanenland brengen kabelbanen trekkingliefhebbers naar de hoger gelegen wandelpaden.
Avonturiers kiezen voor mountainbiking, rafting, canyoning
en paragliding.

Saas-Fee, de ‘Parel van de Alpen’, charmeert met zijn
houten chalets en wandelroutes in de vallei van het
Saastal. Nostalgie ten top: reis terug in de tijd met de
historische smalspoortrein Furka die start in Oberwald.
Het chique Crans-Montana verleidt met vier golfparcours,
waaronder de prestigieuze ‘Severiano Ballesteros’, een
uitgebreid wellnessaanbod, de winkelstraat ‘Rue du Prado’
met luxe kledijmerken en de mogelijkheid om de Alpen
vanuit een luchtballon of een helikopter te bekijken,
Crans-Montana heeft alles in huis voor een topvakantie.

In het mondaine Davos word je verwend met een
waaier aan sportactiviteiten, boetieks, restaurants en
een bruisend uitgaansleven. Bezoek BierVision Monstein,
de hoogstgelegen bierbrouwerij van Europa, en voor
een dagje wellness is het erlebnisbad ‘Eau-là-là’ een
aanrader. St. Moritz is de speeltuin van de jetset, misschien
nipt er naast je op het terras een beroemdheid van een
cocktail. Glamour, gastronomie en kunstgalerieën gaan
hand in hand met sportieve avonturen in één van de
mooiste valleien van de Alpen: de Engadinvallei. Met
wat geluk kom je een steenbok tegen.
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Zwitserland | Berner Oberland | Saanen-Gstaad

WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL HUUS ★★★★ SUP
In hotel HUUS staan ‘taste, comfort & adventure’ centraal. Er
werd werkelijk aan alles gedacht om jouw verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken. Qua kamerinrichting is dit absoluut top,
getuige zijn de fantastische Hästens boxspringbedden voor
een zalige en optimale nachtrust. Het ontbijt is werkelijk
super uitgebreid en qua sfeer gaat men voor casual chic.
Daarnaast zijn er leuke extra’s die net dat tikkeltje meer
bieden: aantrekkelijke dagactiviteiten voor jong en oud,
SuitePads-tablet in elke kamer,... . Kortom: een resem aan
inbegrepen activiteiten die het aanbod uiterst interessant
maken en waar je nog lang kan van nagenieten. Probeer
het uit deze zomer en wedden dat je bij thuiskomst al direct
een volgende HUUSvakantie wil boeken?
INBEGREPEN
• Maaltijden: ontbijtbuffet. Kinderbuffet met opvang
• Gratis wifi
• Extra: gebruik van SuitePad (iPad met hotel- en toeristische
info) op de kamer, gebruik van wandelrugzak met drinkfles en
wandelstokken
• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (15 x 6 m),
aromasauna, panoramasauna en belevenisdouche. Kids spa +
sauna voor kinderen. Fitness. Mountainbikes. Wii Station,
speeltuin en kinderspeelruimtes
• Animatie: kinderopvang (3-12 jaar). 5x/week begeleide wandeling.
1x/week: rafting (vanaf 8 jaar), klimtuin (vanaf 1m20), begeleide
fietstocht, klimmen (vanaf 8 jaar), flying fox
• Privéparking

168

LIGGING
Op ca. 1.100 m hoogte, met een schitterend uitzicht op het
mondaine Gstaad dat zich op ca. 4 km bevindt. Van hieruit kan je
prachtige wandeltochten maken in de directe omgeving. Ook
daguitstapjes naar Interlaken aan het meer met zijn cosmopolitische
uitstraling, Thun en Gruyères behoren allemaal tot de mogelijkheden.
Zelfs het meer van Genève met het aantrekkelijke Montreux
ligt slechts op een uurtje autorijden.

FACILITEITEN
Restaurant, à-la-carterestaurant, tapasrestaurant, chalet
(raclette en fondue), kinderrestaurant, imposante lounge met
open haard en bar, tuin (10.000 m2). Sigarenlounge en bibliotheek.
Lift. Fietsenstalling. Oplaadpunt elektrische voertuig. Massage

KAMERTYPES

kamervoorbeeld

136 kamers met Hästens boxspringbedden.
kamer 2-4 personen nord, ca. 28m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi
• tv • minisafe tegen betaling (type 20)
kamer 5 personen nord, ca. 28m2 • balkon • bad of douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar • gratis wifi
• tv • minisafe tegen betaling (type 21)
kamer 2-4 personen sud, ca. 20m2 • balkon of terras, valleizicht
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar
• gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 22)
kamer 5 personen sud, ca. 20m2 • balkon of terras, valleizicht
• bad of douche, haardroger, badslippers, badjas, toilet • minibar
• gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling (type 23)
1 persoonskamer • bad of douche, haardroger, badslippers,
badjas, toilet • minibar • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling
(type 10)

Code 80561: prijzen en promoties: p. 219
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Zwitserland | Wallis | Crans-Montana

EXCLUSIVE | WELLNESS | GOLF

HOTEL CRANS AMBASSADOR ★★★★★
Het prestigieuze Crans Ambassador met een adembenemend
panoramisch uitzicht en uitstekende reputatie, bezorgt je al
bij aankomst een relaxerend en ontspannen gevoel. Geniet van
de uiterst comfortabele kamers Alpina Prestige en probeer
de culinaire specialiteiten uit; ook het ontbijt is zeer compleet
en voortreffelijk! De perfect uitgeruste en rustgevende spa
is de kers op de taart!

Mooi gelegen met een panoramisch uitzicht over de imposante
Rhônevallei. Het centrum van Montana ligt op 500 m, het centrum
van Crans met zijn mondaine boetieks en luxueuze winkels op
ca. 1,5 km. Gratis shuttle voor vervoer in het bergstation tussen
8u-19u.

INBEGREPEN

FACILITEITEN

• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet
• Gratis wifi en internethoek
• Autowegenvignet terugbetaald
• Explorer Card: toegang tot of korting op tal van activiteiten
in de regio (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de
lokale overheid). Let op: op voorhand melden indien je deze
kaart wenst
• Sport en ontspanning: wellness (1.300 m2) met overdekt
zwembad, sauna, dampbad. Fitness (120 m2).
• Animatie: dj in de bar op vrijdag- en zaterdagavond

Code 80214: prijzen en promoties: p. 219
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• Privéparking

LIGGING

Gezellige bar/lounge, restaurant en terras met prachtig,
panoramisch zicht. Lift. Massage. Fietsverhuur

BIJZONDERHEID
Golfliefhebbers kunnen in Crans-Montana terecht op twee
golfterreinen (1x 9 holes en 1x 18 holes). Om er te gaan golfen,
kan je gebruik maken van de gratis shuttle.

kamervoorbeeld

KAMERTYPES
56 kamers.
kamer 2 personen, luxe Forêt Deluxe, ca. 22m2 • balkon
• bad, haardroger, toilet • minibar • gratis wifi • tv • minisafe
tegen betaling (type 23)
kamer 2-3 personen, luxe Alpine Deluxe (max. 2 volw.+1 kind
t.e.m. 18 jaar), ca. 28m2 • balkon, bergzicht • bad, haardroger,
toilet • minibar • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling
(type 21)
kamer 2-3 personen Alpine Prestige (max. 2 volw.+1 kind
t.e.m. 18 jaar), ca. 35m2 • balkon, bergzicht • bad, haardroger,
toilet • minibar • gratis wifi • tv • minisafe tegen betaling
(type 22)
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Zwitserland | Graubünden | Davos

EXCLUSIVE | GASTRONOMIE | WELLNESS | GOLF
Davos

HOTEL SEEHOF ★★★★★
Al 150 jaar is het luxehotel Seehof de poort naar Davos.
Volg het voorbeeld van de vele grootheden die hier te gast
waren, zoals Bono, Richard Branson, Angelina Jolie, Filip &
Mathilde, Bill Gates, Richard Gere, Ban Ki-Moon en de Dalai
Lama. De kosmopolitische flair gaat hand in hand met een
uitgesproken familiaal karakter. Hier vier je ongestoord vakantie.
De mooie kamers, de zeer goede ligging, het wellnesscentrum
en de hoog aangeschreven restaurants bezorgen het hotel
zijn 5de ster!
INBEGREPEN
• Maaltijden: uitgebreid warm en koud ontbijtbuffet en verfijnd
4 gangendiner (deels in buffetvorm, deels aan tafel geserveerd)
• Gratis wifi
• Extra: bij verblijf van min. 7 nachten, per kamer 1 bon ter waarde
van 20 CHF te spenderen in hotel (bar, wellness, restaurant).
Bij een verblijf van min. 7 nachten, per kamer 2x ticket voor
bergtrein
• Autowegenvignet terugbetaald
• Sport en ontspanning: wellnessruimte met sauna, biosauna,
dampbad, relaxbad (6 x 3 m), erlebnisdouche, rustruimte en
fitness. Voor kinderen jonger dan 16 jaar: toegang tot wellness
tot 16u30, begeleid door 1 volwassene.
• Davos-Klosters Card: gebruik openbaar vervoer (lokale bus,
trein Klosters-Davos-Filisur), korting op diverse activiteiten
en attracties (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de
plaatselijke overheid)

170

LIGGING
Op ca. 1.570 meter hoogte, in het centrum van Davos. Direct naast
de Parsenn-kabelbaan. Het adembenemende berglandschap leent
zich tot wandelen, mountainbiken, zeilen op het meer (ca. 1 km)
of gewoon genieten. Op ca. 2 km van het 18 holesgolfterrein
van Davos, op ca. 11 km van het 9 holesgolfterrein van Klosters.

FACILITEITEN
Restaurant met wintertuin, brasserie met streekspecialiteiten,
loungebar, terras. Lift in het hoofdgebouw (geen lift in het bijgebouw). Massage en schoonheidssalon. Babysitting mogelijk.

KAMERTYPES
98 kamers.
kamer 2 personen in hoofd- of bijgebouw, ca. 16m2 • bad of
douche, haardroger, toilet • gratis minibar (enkel water)
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 21)
kamer 2-3 personen, superior • bad of douche, haardroger,
toilet • gratis minibar (enkel water) • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 23)
kamer 2-4 personen, deluxe, ca. 38m2 • bad of douche,
haardroger, toilet • gratis minibar (enkel water) • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 25)
1 persoonskamer in hoofd- of bijgebouw, ca. 16m2 • bad of
douche, haardroger, toilet • gratis minibar (enkel water)
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 13)

kamervoorbeeld

Code 80425: prijzen en promoties: p. 219
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Zwitserland | Graubünden | Davos

UNIEK LOGEREN | WELLNESS | FAMILIEVRIENDELIJK

HARD ROCK HOTEL DAVOS ★★★★ SUP
Hard Rock HOTEL Davos combineert de kracht van muziek
met de schoonheid van de Zwitserse Alpen om een onvergetelijke
ervaring te creëren. Wat je ook naar Davos brengt, je zult
nooit meer weg willen als je jezelf onderdompelt in de Hard
Rock-levensstijl. Alle kamers zijn ingericht in een moderne
alpinestijl met veel hout en steen en elementen van legendarische muziekhelden. Heerlijk ontspannen kan in de spa
van 1000 m2 met zwembad, dampbad, een kneippbad en
een sauna. Geniet van je ontbijt, een kop koffie of een diner
in het fraai ingerichte restaurant. Proef klassieke Hard
Rock-menu-items zoals de beroemde Hard Rock Burger of
de decadente cheesecake. In voor een feestje? Er treden
regelmatig artiesten op!

FACILITEITEN
Restaurant, bar & lounge met terras, Hard Rock Shop, dakterras.
Lift. Schoonheidssalon, massage

KAMERTYPES

94 kamers.
kamer 2 personen, superior, ca. 22m2 • kingsize bed • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 21)
kamer 2 personen, luxe, ca. 27m2 • kingsize bed • balkon
met tuinmeubelen • douche, haardroger, badslippers, badjas,
toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 20)
2 kamerappartement 2-4 personen Silver (max. 2 volw.
+2 kinderen t.e.m. 11 jaar), ca. 65m2 • balkon met tuinmeubelen
• woonkamer met slaapbank 2 pers. en slaapkamer met bed
2 pers. (200 cm) • douche, haardroger, badslippers, badjas,
INBEGREPEN
toilet • open keuken, elektrisch fornuis, oven • waterkoker
• Maaltijden: warm en koud ontbijtbuffet
• koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi • tv • gratis mini• Gratis wifi
safe (type 24)
• Autowegenvignet terugbetaald
2
• Sport en ontspanning: overdekt verwarmd zwembad, sauna, 3 kamerappartement 2-4 personen Gold, ca. 75m • balkon
dampbad, fitness, yogaruimte, relaxzone en erlebnisdouches met tuinmeubelen • woonkamer met slaapbank 2 pers., slaap• Davos-Klosters Card: gebruik openbaar vervoer (lokale bus, kamer met bed 2 pers. (200 cm) en slaapkamer met bed 2 pers.
(180 cm) • 2 badkamers: 1 met douche en 1 met bad of douche,
trein Klosters-Davos-Filisur), korting op diverse activiteiten
haardroger, badslippers, badjas, 2x toilet • open keuken, elektrisch
en attracties (onder voorbehoud, kaart uitgegeven door de
fornuis, oven • waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis
plaatselijke overheid)
wifi • tv • gratis minisafe (type 27)
LIGGING
4 kamerappartement 2-6 personen Platinum, ca. 110m2
Hard Rock Hotel Davos is rustig en toch centraal gelegen, op
• balkon met tuinmeubelen • woonkamer, slaapkamer met bed
slechts 100 meter van de kabelbaan Schatzalpbahn, op 400 meter 2 pers. (200 cm) en 2 slaapkamers met bed 2 pers. (180 cm)
van het ijshockeystadion Vaillant Arena en op 10 minuten
• 2 badkamers: 1 met douche en 1 met bad, haardroger, badwandelen van het treinstation van Davos-Platz en de Jakobshorn- slippers, badjas, 2x toilet • open keuken, elektrisch fornuis,
kabelbaan.
oven • waterkoker • koffiezetapparaat • vaatwas • gratis wifi
• tv • gratis minisafe (type 26)
1 persoonskamer, superior, ca. 18m2 • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • gratis wifi • tv • gratis minisafe
(type 11)

Code 80431: prijzen en promoties: p. 220
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Zwitserland | Graubünden | Sankt Moritz

GASTRONOMIE | WELLNESS | GOLF | FAMILIEVRIENDELIJK

HOTEL CRESTA PALACE ★★★★ SUP
In dit fascinerend vakantieparadijs betovert Cresta Palace al
110 jaar lang met zijn art-nouveaucharme. Een ongelofelijke
ervaring in het prachtige Sankt Moritz. Luxe betekent hier
natuurlijk: gastronomie op hoog niveau, een unieke wellness en
ruime kamers, maar vooral persoonlijk advies, vertrouwdheid,
privacy en genieten in alle rust. Beleef vakantie met al je
zintuigen in één van de mooiste dalen van de Alpen met
gletsjers, mondaine dorpjes en spiegelgladde bergmeren.
In het ‘Base Camp’ van het hotel geven ze je alle tips om de
fantastische wandel- en mountainbikepaden te ontdekken.

LIGGING

• Sport en ontspanning: overdekt zwembad (18 x 10 m),
handdoekenservice, ligweide, wellnessafdeling met dampbaden,
Finse sauna, biosauna, coralliumsauna, bubbelbad, rustruimte,
belevenisdouches, dompelbad, buitenruimte, yogaruimte,
kneippbad, solarium, fitnessprogramma (stretching, blackroll,
bodyforming, core training,...), uitleenservices van
mountainbikes, kinderspeelruimte
• Engadin-Sankt Moritz Card: gebruik bergliften en openbaar
vervoer (bus en trein) in het Engadindal (onder voorbehoud,
kaart uitgegeven door de plaatselijke overheid)
• Privéparking

KAMERTYPES

In een mooie tuin, in de exclusieve Engadin-vallei. Het hotel is
het bekendste gebouw van het dorpsdeel Celerina, op ca. 2 km
van het historische centrum van Sankt Moritz. Kabelbaan op
50 m, en tal van wandelpaden, downhill trails en fietspaden
passeren vlak langs het hotel.

FACILITEITEN

Bar, rokerslounge, art-nouveauhall, verschillende restaurants
(Grand Restaurant, Giacomo’s,, Intermezzo Fondue) , boetiek,
winkel met sportgerief en luxegoederen. Lift. Schoonheidssalon,
spa, massage. Verhuur van e-bikes. Oplaadpunt voor elektrische
INBEGREPEN
auto’s (Tesla en andere), oplaadpunten voor e-bikes, afgesloten
• Maaltijden: rijkelijk warm en koud ontbijtbuffet, kinderbuffet, fietsenstalling, droogkuis
4 gangendiner met deels buffet. Tussen 15u en 17u: buffet
BIJZONDERHEID
met gebak
• picknickservice mogelijk
• Gratis wifi
• de Engadin-vallei verwent de golfliefhebber met maar liefst
• Extra: welkomstgeschenk, minibar (dagelijks gevuld),
drie golfterreinen: Samedan (18 holes), Zuoz/Madulain (18 holes)
wandelrugzak op de kamer
en Kulm (9 holes).
• Autowegenvignet terugbetaald

172

100 kamers.
kamer 2 personen, ca. 18m2, tuinzicht • douche, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • gratis minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 23)
kamer 2-3 personen, comfort, ca. 25m2, tuinzicht • bad,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 24)
kamer 2-4 personen, luxe, ca. 35m2, valleizicht • bad, haardroger,
badslippers, badjas, toilet • gratis minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 22)
1 persoonskamer, ca. 16m2, zicht op de skipistes • douche,
haardroger, badslippers, badjas, toilet • gratis minibar • gratis
wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

Code 80416: prijzen en promoties: p. 220
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VOORDELIG OP REIS: LAAT JE LEIDEN DOOR ONZE PROMO’S & PRIJZEN
EARLY BOOKING

KORTING 50% *

GRATIS NACHTEN

Geldig tussen 1/3-31/3:
-10% bij boeking vóór 1/3.

• Op elke 3de nacht voor een verblijf
binnen 15/3-15/4. (1)
• Op de zondagnacht bij een verblijf
binnen 1/4-30/4. (2)

2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/2-1/3.

Indien je vóór 1 maart een verblijf in
bovenvermelde periode boekt, krijg je
10% korting.
Pas op
• Cumuleerbaarheid: niet cumuleerbaar
met andere promo’s (tenzij anders
vermeld). Het is wel altijd cumuleerbaar
met de kinderkortingen en het
Alleenreisvoordeel.
• Limietdatum: elke wijziging na de
opgegeven limietdatum heeft tot gevolg
dat de promo vervalt.
• Prijsberekening: de Early Bookingpromo wordt pas op het laatst berekend.
Vb: accommodatie met 2 + 1 en Early
Booking promo’s: eerst wordt de 2 + 1
berekend, daarna de Early Booking-promo.

ALLEENREISVOORDEEL
Geldig tussen 10/3-8/4: geen toeslag.
Indien je alleen op een singlekamer
verblijft tussen 10/3-8/4, dan betaal je
geen toeslag.

(1) Om van deze promo te genieten,
moet je min. 3 opeenvolgende nachten
reserveren binnen de vermelde data. Je
krijgt 50% korting op elke 3de nacht die
binnen deze data valt. Indien je aankomt
op 15/3 voor 3 nachten, krijg je 50%
korting op de nacht van 17/3
(= 3de nacht van het verblijf).
Pas op
• Deze korting kan meermaals toegepast
worden op voorwaarde dat het verblijf
een veelvoud van 3 opeenvolgende
nachten omvat. Indien je aankomt op
15/3 voor 6 nachten, krijg je 50% korting
op de nacht van 17/3 (= 3de nacht) en op
de nacht van 20/3 (= 6de nacht).
• Wanneer geldt het voordeel niet? Als je
aankomt op 14/3 voor 3 nachten of op
14/4 voor 3 nachten: je verblijf bevat geen
3 nachten binnen boven–
staande data vermeld.
(2) Voor de zondagnacht wordt 50%
korting aangeboden.
Beide promo’s zijn geldig in combinatie
met arrangementen als de nacht waarop
de promo van toepassing is (bv. 3de
nacht of zondagnacht), een verlengingsnacht is.
* de korting kan variëren (Korting 10%,
25%, 35%...)

Je moet min. 3 opeenvolgende nachten verblijven binnen 1/2-1/3. Als je aankomt
op 30/1 voor 3 nachten, dan vervalt de promo. Als je op 28/2 aankomt voor een
verblijf van 3 nachten, dan vervalt de promo.
• Verblijf je (in dit geval) 6 dagen binnen de vermelde periode, dan geniet je 2 keer
van de promo 2 + 1 enz. Indien de verdubbeling (4 + 2) niet vermeld wordt in
het ‘PROMO’-kader is slechts 1 nacht per verblijf gratis.
• Deze promo is ook van toepassing op de toeslagen (vb. halfpension,...), tenzij
anders vermeld.
Pas op
• 3 nachten: om van deze promo te kunnen genieten moet je effectief 3 opeenvolgende nachten (of langer: dus 4 nachten boeken, betekent 3 nachten betalen
en 1 nacht, nl. de goedkoopste, gratis reserveren. Het is dus niet zo dat je bij
een verblijf van 2 nachten 1 nacht extra gratis wordt aangeboden! Op reis
alsnog verlengen (= ter plaatse een 3de nacht bijboeken) geeft je al evenmin
recht op de gratis 3de nacht. 3 nachten reserveren is dus de boodschap!
• Basisprijs: de promo geldt altijd op de basisprijs en op de toeslagen die op het
moment van de reservering te betalen zijn, tenzij anders vermeld.
• Goedkoopste: de gratis nacht is steeds de goedkoopste nacht, (tenzij anders
vermeld). Ter plaatse te betalen kosten moeten voldaan worden voor de
volledige duur van het verblijf.
55-PLUS *

KORTING 30% *

Geldig tussen 1/3-1/4:
-10% voor 55-plussers.

Op een verblijf van min. 7 nachten
binnen 11/4-25/4 en 7/10-21/10.

Indien je 55 of ouder bent op het
moment van het verblijf, dan geniet je
10% korting op een verblijf tussen
1/3-1/4.
* leeftijd kan variëren (50-plus, 60-plus,...)

Om van deze promo te genieten,
moet je minimum 7 opeenvolgende
nachten reserveren binnen de
vermelde data. Je krijgt 30% korting
op de nachten die in de vermelde
periode vallen.

Pas op

Wist je dat?
Onze promo’s altijd cumuleerbaar zijn met kinderkortingen en/of het Alleenreisvoordeel,
tenzij anders vermeld. Andere promo’s zijn nooit cumuleerbaar tenzij anders vermeld.
Indien meerdere promo’s tijdens dezelfde verblijfsperiode geldig zijn, krijg je de grootste
promo
• De promo’s niet geldig zijn op ter plaatse te betalen diensten (bv. kinderbedje, garage,
huisdieren, sauna ...) en op de niet inbegrepen toeristenbelasting.
• Promo’s vaak geldig zijn op de belevingsarrangementen, dan lees je ‘zie ook PROMO’
onderaan het arrangement. De ‘Gratis nachten’ gelden niet op een combinatie van
arrangementen: vb 3 + 1 geldt niet op 2 aaneensluitende arrangementen van 2 nachten.
174

Leeftijd melden: om van deze korting te
genieten, dien je op het moment van
reservatie de leeftijd van de reizigers te
melden.

* de korting kan variëren (Korting
10%, 20%,...)
Pas op
• Wanneer geldt het voordeel niet?
Als je aankomt op 9/4 voor
7 nachten of op 22/4 voor
7 nachten: je verblijf bevat geen
7 nachten binnen bovenstaande
data.
• De promo geldt altijd op de
basisprijs en op de toeslagen die
op het moment van de
reservering te betalen zijn, tenzij
anders vermeld.

• Je de volledige duur dient in hetzelfde kamertype en met hetzelfde aantal personen
te verblijven, anders vervalt het voordeel.
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KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)*
in half- of volpension

* tot en met 8 jaar, of ouder want de leeftijd kan variëren
KINDEREN IN APARTE KAMER
2 kinderen in een aparte kamer: t.e.m. 14 jaar: -50%

EENOUDERVOORDEEL
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10): t.e.m. 10 jaar: gratis in halfpension
• Kinderen gratis: kinderen van 8 jaar of ouder verblijven gratis op de kamer van 2 volbetalende personen, in het vermelde maaltijdregime. Geldig voor alle kinderen het hele seizoen,
tenzij anders vermeld.
• Leeftijd: enkel de leeftijd van het kind tijdens het verblijf zelf is van belang en niet die op het moment van de reservering. Hou er rekening mee dat als je kind op het ogenblik van je
verblijf de vastgestelde leeftijd heeft overschreden of overschrijdt, de hotelier de korting kan weigeren en het prijsverschil ter plaatse kan opeisen. De hotelier heeft het recht om het
identiteitsbewijs te vragen.
• Bed-indeling: kinderen worden van oud naar jong gerangschikt. Bv: 2 volwassenen, een kind van 8 en een kind van 5 jaar. Het oudste kind krijgt het voordeel in het derde bed, het
jongste het voordeel in het vierde bed.
• Regime: wanneer een kind gratis logeert of geniet van een voordeel, heeft de hotelier het recht kindermenu’s te serveren (ook al staat dat niet expliciet in de tekst vermeld).
Kinderen dienen altijd in hetzelfde regime als de ouders te verblijven.
• Kinderen in aparte kamer: deze korting wordt enkel toegekend als de ouders een kamer in hetzelfde hotel voor dezelfde periode boeken. Meestal geldt de korting voor max. 2 kinderen.
Bestaat de mogelijkheid om nog een 3de of 4de kind op de kamer te boeken, dan gelden dezelfde kinderkortingen als bij 2 volbetalende personen.
• Eenoudervoordeel: korting voor een alleenreizende volwassene met één of meerdere kinderen. Het is niet toegestaan de familie te splitsen. Elke reservering in strijd met deze regel
kan door de hotelier geweigerd worden en ter plaatse zal een toeslag gevraagd worden.

PRIJSVOORBEELD
Kamertypes: 79 kamers
kamer 2 personen Economy, ca. 20m2 • balkon • bad of
douche, haardroger, toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 25)
kamer 2 personen, comfort, ca. 20m2 • balkon • 2 badkamers met bad of douche, haardroger, toilet • minibar
• gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 28)
kamer 2-4 personen, superior, ca. 25m2 • balkon
• douche, haardroger, toilet • minibar • gratis wifi • tv
• gratis minisafe (type 22)
juniorsuite 2-5 personen, ca. 42m2 • balkon • douche,
haardroger, apart toilet • minibar • gratis wifi • tv • gratis
minisafe (type 26)
1 persoonskamer • balkon • douche, haardroger, toilet
• minibar • gratis wifi • tv • gratis minisafe (type 11)

EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 1/3 (cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 4/3-21/4.
Zie infopagina’s.

Voorbeeld:
Twee volwassenen gaan op reis, aankomst 4/4, vertrek 11/4 (7 nachten). Je reserveert een
kamertype 22, op basis van halfpension. Je boekt vóór 1/3, je hebt recht op de Early
Booking-promo van -10%. Maar ook de promo Gratis nachten 6 + 1 is geldig: 7 nachten
boeken = 6 nachten betalen. Je dient wel 7 nachten te boeken. De goedkoopste nacht is
gratis. In dit voorbeeld zijn promo’s onderling cumuleerbaar.
Prijs volwassenen:
Je betaalt per volwassene in halfpension:
€ 109 per persoon per nacht in halfpension
7x € 109 = € 763
€ 763 - € 109 (promo Gratis nachten) = € 654 per volwassene
TOTAAL 2 volwassenen in halfpension:
€ 654 x 2 volwassenen
= € 1.308
= € 1.308 -10% Early Booking
= € 1.308 - € 130,80 = € 1.177,20

7

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
04/03-20/04
21/04-15/05
16/05-23/05
24/05-30/06
01/07-16/08
17/08-20/09
21/09-30/10

25
89
109
143
84
110
89
84

28
105
116
164
100
117
105
99

22
109
119
167
104
120
109
104

26
122
132
180
117
133
122
117

11
120
128
178
115
130
120
112

* 04/03-30/06 en 21/09-30/10 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 4 nachten.
* 01/07-20/09 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting (ca. € 1,10/nacht/persoon vanaf
15 jaar, gratis indien jonger). Privégarage (ca. € 11/24u).
Huisdieren (ca. € 11/nacht).

1
2
3
4

5
6
7

2
3
4

5

6

Code accommodatie
Basisregime
Kamertype (zie tekst voor een meer gedetailleerde beschrijving).
Geldigheidsperiode van de prijs. De laatste datum van een periode is altijd
inbegrepen (voorbeeld: 04/03-20/04, d.w.z. dat de nacht van 20/04 ook in deze
prijsperiode valt.)
Info over de mogelijke aankomst- en vertrekdagen in de accommodatie. De laatste
datum van een periode is altijd inbegrepen.
Info over een aantal ter plaatse te betalen diensten
Geldigheidsperiode van het voordeel. In PROMO is de laatste datum van de periode
niet inbegrepen (tenzij anders vermeld). Voorbeeld: 4/3-21/4, d.w.z. dat de nacht van
21/4 niet meer in de periode valt.

Het aanbod in de brochure vervalt 91 dagen voor afreis. Voor onze meest actuele prijzen raadpleeg je reisagent.
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HOTEL RADISSON BLU BRUGGE

GRAND HOTEL CASSELBERGH ★★★★

78027-B / BKU

78056-B / BWV

78063-B / BWV

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

C-HOTELS ANDROMEDA

Types:
19/04-12/05
13/05-15/05
16/05-20/05
21/05-23/05
24/05-30/06
01/07-31/08
01/09-30/09
01/10-29/10
30/10-06/11
07/11-15/11

zon.- don.
vrij.- zat.
zon.- don.
vrij.- zat.
zon.- don.
vrij.- zat.
zon.- don.
vrij.- zat.
zon.- don.
vrij.- zat.
zon.- don.
vrij.- zat.

20
71
81
90
71
81
90
74
82
90
74
82
71
81
82
71
81

★★★★

21
94
104
115
94
104
115
97
105
115
97
105
94
104
105
94
104

27
115
131
137
115
131
137
117
131
137
117
131
115
131
132
115
131

11
118
138
155
118
138
155
121
139
155
121
139
118
138
139
118
138

10
205
237
250
205
237
250
208
238
250
208
238
205
237
239
205
237

Types:
19/04-30/06
01/07-10/11

zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.

20
97
102
77
100

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

21
117
122
97
120

11
174
182
133
176

* 19/04-10/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Bij aankomst op 01/05, 24/05, 15/08 of 31/10: min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,12/persoon/nacht, vanaf 1/1/21: ca. € 3/
persoon/nacht. Openbare parking ca. € 5,50/24u. Kinderbed gratis.
Huisdieren klein, ca. € 25/nacht, max. 1.

Types:
01/04-02/04 zon.-don.
vrij.-zat.
03/04-04/04
05/04-12/05 zon.-don.
vrij.-zat.
13/05-15/05
16/05-21/05 zon.-don.
vrij.-zat.
22/05-23/05
24/05-17/09 zon.-don.
vrij.-zat.
18/09-25/09
26/09-31/10 zon.-don.
vrij.-zat.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

KORTING 50%

EARLY BOOKING

EARLY BOOKING

Zie infopagina’s.

-5% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst (cumuleerbaar
met de andere promo’s).

21
112
128
148
112
128
148
112
128
148
112
128
148
112
128

22
112
128
186
112
128
186
112
128
186
112
128
186
112
128

23
128
144
206
128
144
206
128
144
206
128
144
206
128
144

24
177
193
244
177
193
244
177
193
244
177
193
244
177
193

25
93
108
137
93
108
137
93
108
137
93
108
137
93
108

26
85
95
122
85
95
122
85
95
122
85
95
122
85
95

10
166
204
232
166
204
232
166
204
232
166
204
232
166
204

* 01/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Bij een verblijf met aankomst op zaterdag: min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/nacht/persoon. Privégarage ca. € 25/24u.
Kinderbed ca. € 15/nacht. Huisdieren niet toegelaten.

* 19/04-12/05, 16/05-20/05, 24/05-30/06, 01/09-15/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
* 13/05-15/05, 21/05-23/05, 01/07-31/08 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/kamer/nacht. Overdekte privéparking
ca. € 20/24u, volgens beschikbaarheid. Privégaragebox ca. € 25/24u, volgens
beschikbaarheid. Openbare overdekte parking op 50 m, betalend. Kinderbed
gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht, op aanvraag.

In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

20
96
112
132
96
112
132
96
112
132
96
112
132
96
112

In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

Op elke 2de nacht met aankomst op zondag, maandag,
dinsdag of woensdag bij een verblijf binnen 1/7-1/9.

-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

GRATIS NACHTEN

3 + 1 / 6 + 2: indien de zondagnacht deel uitmaakt van je verblijf binnen 19/4-1/7 en 12/9-16/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner
€ 43 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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België | West-Vlaanderen | Brugge | p. 17

HOTEL RELAIS & CHATEAUX HOTEL HERITAGE

België | West-Vlaanderen | Brugge | p. 18

78062-B / BWV

HOTEL DUKES’ PALACE
78053-B / BWV

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
01/04-31/10

zo.-do.
vr.
za.

21
163
175
185

★★★★★

11
326
360
370

* 01/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Bij aankomst op zaterdag: min. 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. 2,12/nacht/persoon. Overdekte
privéparking ca. € 35/24u. Kinderbed gratis, op aanvraag. Huisdieren niet
toegelaten.

Types:
01/04-02/04 zo.-do.
vr.-za.
03/04-04/04
05/04-30/04 zo.-do.
vr.-za.
01/05-01/05
02/05-12/05 zo.-do.
vr.-za.
13/05-15/05
16/05-21/05 zo.-do.
vr.-za.
22/05-23/05
24/05-13/08 zo.-do.
vr.-za.
14/08-15/08
16/08-17/09 zo.-do.
vr.-za.
18/09-29/09
30/09-31/10 zo.-do.
vr.-za.

20
128
153
179
128
153
179
128
153
179
128
153
179
128
153
179
128
153
179
128
153

België | Limburg | Maasmechelen | p. 19

TERHILLS HOTEL ★★★★

★★★★★ SUP

78164-B / BLI
21
141
166
191
141
166
191
141
166
191
141
166
191
141
166
191
141
166
191
141
166

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

25
147
172
198
147
172
198
147
172
198
147
172
198
147
172
198
147
172
198
147
172

22
167
192
220
167
192
220
167
192
220
167
192
220
167
192
220
167
192
220
167
192

23
212
237
265
212
237
265
212
237
265
212
237
265
212
237
265
212
237
265
212
237

Types:
19/04-15/11

24
80

20
95

25
100

26
120

27
160

11
150

* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3,95/nacht/persoon. Openbare parking
gratis. Kinderbed gratis. Huisdieren niet toegelaten.

* 01/04-02/04, 05/04-30/04, 02/05-12/05, 16/05-21/05, 24/05-13/08,
16/08-17/09, 30/09-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 1 nacht. Bij aankomst op zaterdag: min. 2 nachten.
* 03/04-04/04, 13/05-15/05 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
* 01/05-01/05, 22/05-23/05, 14/08-15/08, 18/09-29/09 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/nacht/persoon. Privégarage ca. € 26/24u.
Kinderbed ca. € 15/nacht. Huisdieren niet toegelaten.

EARLY BOOKING

-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.

KORTING 15%

Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 19/4-16/11.

GRATIS NACHTEN

3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.
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België | Ardennen | Han-sur-Lesse | p. 20

HOTEL MERCURE HAN-SUR-LESSE

HOTEL BUTGENBACHER HOF

★★★★

78133-B / BAR

78140-B / BAR

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
19/04-30/06
01/07-31/08
01/09-31/10

zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.

01/11-15/11

20
86
102
102
86
102
73

21
105
121
121
98
120
86

Luxemburg | Luxemburgse Ardennen | Clervauxs | p. 22-23

België | Ardennen | Bütgenbach | p. 21
★★★★

10
152
183
184
152
183
126

Types:
19/04-31/10

CHATEAU D’URSPELT ★★★★ SUP
78240-B / LUX

20
103

25
123

24
153

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

10
138

* 19/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Opgelet: tijdens het weekend (vrijdag- en zaterdagnacht) dien je verplicht
‘Taste More’ te reserveren.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,50/persoon/nacht. Openbare parking
gratis. Kinderbed gratis. Huisdieren enkel in type 20, ca. € 15/nacht.

Types:
19/04-14/11

zo.-do.
vr.-za.

21
97
114

20
116
133

24
126
143

11
123
140

* 19/04-14/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: kinderbed gratis, op aanvraag. Kinderstoel gratis. Huisdieren op
aanvraag, max. 1, enkel in types 21 en 11, ca. € 25/nacht.

* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 0,30/persoon/nacht. Privégarage ca. € 15/24u.
Buurtparking gratis. Kinderbed niet beschikbaar. Huisdieren ca. € 20/nacht,
max. 6 kg, max. 1/kamer.

GRATIS PERSONEN
In kamer met ontbijt

EARLY BOOKING

Geldig tussen 19/4-1/7 en 1/9-16/11:
-20% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst boekt.
(Niet geldig op de toeslagen.)

60-PLUS

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

EENOUDERVOORDEEL

EARLY BOOKING

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 6 jaar: gratis in halfpension,
7 t.e.m. 12 jaar: -40%

Geldig tussen 19/4-1/7 en 1/9-16/11:
-20% indien min. 1 huurder 60-plusser is.
(Niet geldig op de toeslagen.)

GRATIS NACHTEN

KORTING 50%

Zie infopagina’s.

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
-15% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

3 + 1 / 6 + 2: met aankomst op woendag of donderdag bij een
verblijf binnen 19/4-13/5, 16/5-21/5, 24/5-1/7 en 1/9-1/11.

Op de 3de nacht bij een verblijf binnen 19/4-1/7 en 1/9-16/11.
(Niet geldig op de toeslagen.)

GRATIS NACHTEN

2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/7-1/9.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner.
€ 49 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

TASTE MORE MIDWEEK

Inbegrepen:
• aankomst: woensdag
• twee overnachtingen
• twee ontbijtbuffetten waarvan 1 met schuimwijn (sekt)
• een 4 gangendiner op de 1ste avond
• een 7 gangendiner op de laatste avond.
Vanaf € 215 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.

TASTE MORE WEEKEND

Inbegrepen:
• aankomst: vrijdag of zaterdag
• twee overnachtingen
• twee ontbijtbuffetten waarvan 1 met schuimwijn (sekt)
• een 4 gangendiner op de 1ste avond
• een 7 gangendiner op de laatste avond.
Vanaf € 240 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.

178

178_V1_LUXE OVERLAND_NL 178

16/12/20 16:49

Nederland | Zeeland | Domburg | p. 26

BADHOTEL DOMBURG

★★★★

Nederland | Hollandse kust | Den Haag | p. 27

HOTEL CROWNE PLAZA DEN HAAG - PROMENADE

78353-B / NZE

78444-B / NZH

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
26/03-27/05
28/05-30/09
01/10-30/10

Types:
01/04-30/06
01/07-31/08
01/09-31/10

20
139
149
123

10
171
181
155

* 26/03-01/04, 05/04-12/05, 16/05-20/05, 24/05-30/10 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
* 02/04-04/04, 13/05-15/05, 21/05-23/05 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,30/nacht/persoon. Privéparking ca. € 7,75/
nacht, max. € 38,75/verblijf. Kinderbed ca. € 15,50/nacht. Huisdieren max. 2,
ca. € 20/dier/nacht.

EENOUDERVOORDEEL

1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 2 jaar: gratis, 3 t.e.m. 8 jaar: € 18, 9 t.e.m. 11 jaar:
€ 52 per nacht in halfpension.
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 26/3-31/10.
Zie infopagina’s.

Nederland | Hollandse Kust | Scheveningen | p. 28
★★★★★

GRAND HOTEL AMRATH KURHAUS ★★★★★
78451-B / NZH

20
97
91
97

23
97
91
97

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

11
181
168
181

* 01/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Bij aankomst op zaterdag: min. 2 nachten.
Ter plaatse: bewaakte privéparking ca. € 19,50/24u, zie ook ‘Inbegrepen.
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 49/nacht.

EENOUDERVOORDEEL

Types:
19/04-31/10

zo.-do.
vr.-za.

22
118
125

23
153
160

10
209
235

11
280
306

* 19/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: privéparking ca. € 41/24u. Openbare parkeergarage ca. € 30/24u.
Kinderbed ca. € 11/nacht. Huisdieren ca. € 25/nacht, op aanvraag.

EARLY BOOKING

• -20% bij boeking van min. 4 nachten
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 11):
t.e.m. 2 jaar: gratis in kamer met ontbijt, 3 t.e.m. 11 jaar: -50% min. 30 dagen voor aankomst.
• -15% bij boeking van min. 3 nachten
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
min. 30 dagen voor aankomst.
EARLY BOOKING
• -10% bij boeking van min. 2 nachten
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
min. 30 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.
• -10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
Zie infopagina’s.

TASTE MORE

Inbegrepen:
• twee overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet
• 3 gangendiner op de eerste avond
• 6 gangendiner op de tweede avond
Vanaf € 246 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen (kinderen t.e.m. 11 jaar krijgen
steeds een 3 gangenmenu).
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Nederland | Hollandse Kust | Santpoort | p. 29

LANDGOED DUIN EN KRUIDBERG

★★★★

Nederland | Gelderland/Veluwe | Garderen | p. 30

BILDERBERG RESIDENCE GROOT HEIDEBORGH

78424-B / NNH

78490-B / NGE

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
01/04-15/11

zo.-wo.
do.-za.

20
76
89

10
135
148

* 01/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 4,95/nacht/persoon. Kinderbed ca. € 25/
verblijf. Huisdieren niet toegelaten.

Types:
01/04-30/06
01/07-31/08
01/09-31/10
01/11-15/11

Nederland | Gelderland/Veluwe | Oosterbeek | p. 31
★★★★

HOTEL DE BILDERBERG ★★★★
78487-B / NGE

zo.-vr.
za.
zo.-vr.
za.
zo.-vr.
za.
zo.-vr.
za.

21
63
68
65
69
63
68
59
61

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

10
111
121
115
123
111
121
103
107

Types:
01/04-30/09
01/10-15/11

zo.-vr.
za.
zo.-vr.
za.

21
61
66
59
64

23
74
79
72
77

10
107
117
103
113

* 01/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,20/nacht/persoon vanaf 4 jaar.
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 25/nacht, enkel toegelaten in type 21/10.

* 01/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,08/nacht/persoon vanaf 4 jaar.
Servicekost ca. € 2,20/nacht/persoon. Kinderbed ca. € 12,50/nacht.
Huisdieren ca. € 25/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

EARLY BOOKING

EARLY BOOKING

In kamer met ontbijt of halfpension

Geldig tussen 1/4-1/7 en 1/9-16/11:
-10% bij boeking van min. 2 nachten min. 45 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN

2 + 1: verblijf binnen 1/4-16/11.

In kamer met ontbijt of halfpension

-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN

2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/4-16/11.
Zie infopagina’s.

Zie infopagina’s.

TASTE MORE
2 nachten/3 dagen (zo.-wo.)
Inbegrepen:
• aankomst: zondag t.e.m. woensdag
• twee overnachtingen met ontbijt
• 1x 3 gangendiner op de dag van aankomst.
Vanaf € 194 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner met keuze van het hoofdgerecht
(vegetarisch mogelijk). Kindermenu t.e.m. 12 jaar (1 gang)
€ 33,50 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner
(kinderen t.e.m. 12 jaar krijgen enkel een hoofdgerecht).
€ 33 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

TASTE MORE

3 nachten/4 dagen (zo.-wo.)
Inbegrepen:
• aankomst: zondag t.e.m. woensdag
• drie overnachtingen met ontbijt
• 1x 3 gangendiner op de dag van aankomst.
Vanaf € 265 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.
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Nederland | Overijssel | De Lutte | p. 32

LANDHUISHOTEL DE BLOEMENBEEK

Nederland | Overijssel | Hengelo | p. 33
★★★★

TUINDORPHOTEL ‘T LANSINK

78574-B / NOV

78571-B / NOV

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
01/04-31/03

zo.-do.
vr.-za.

20
136
167

10
200
231

* 01/04-31/03 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: huisdieren ca. € 47,50/verblijf.

Types:
01/04-15/11

zo.
ma.-do.
vr.-za.

★★★★

Nederland | Limburg | Valkenburg | p. 34

CHATEAU ST. GERLACH ★★★★
78562-B / NLI

20
99
105
124

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

11
161
161
155

* 01/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon. Openbare parking
gratis. Kinderbed ca. € 10/nacht, op aanvraag. Huisdieren ca. € 15/nacht, op
aanvraag.

Types:
01/01-28/02
01/03-23/12

zo.-vr.
za.
zo.-vr.
za.

22
110
129
110
136

23
149
168
149
175

11
191
210
191
217

* 01/01-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 6,95/nacht/persoon. Openbare parking
gratis. Kinderbed ca. € 15/nacht, op aanvraag. Huisdieren ca. € 30/nacht.

ADVANTAGE

MEER VAKANTIE

Inbegrepen:
• twee overnachtingen met ontbijtbuffet
• 1x sprankelend aperitief
• 1x 3 gangendiner (4 gangendiner op zondag)
Vanaf € 213 per persoon

Mits toeslag.
Diner: 4 gangendiner in Bistrot de Liège met 2 glazen wijn,
water en koffie.
€ 94 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Nederland | Limburg | Slenaken | p. 35

HOTEL KLEIN ZWITSERLAND

VICTOR’S RESIDENZ-HOTEL SCHLOSS BERG

78549-B / NLI

76275-B / DMO

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
12/02-08/04
09/04-12/04
13/04-12/05
13/05-15/05
16/05-21/05
22/05-24/05
25/05-23/12

22
146
146
146
146

26
156
182
156
182
156
182
156

23
177
202
177
202
177
202
177

Duitsland | Moezel | Mülheim | p. 39

Duitsland | Saarland/Moezel | Perl-Nennig | p. 38

★★★★

11
156
182
156
182
156
182
156

Types:
19/04-07/11

21
104

★★★★★ SUP

WEINROMANTIKHOTEL RICHTERSHOF ★★★★ SUP
76218-B / DMO

23
114

24
121

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

25
147

26
173

11
160

* 19/04-12/05, 16/05-20/05, 24/05-02/06, 06/06-07/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
* 13/05-15/05, 21/05-23/05, 03/06-05/06 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht.

Types:
19/04-28/10

20
136

21
146

22
156

10
148

* 19/04-12/05, 16/05-20/05, 24/05-02/06, 06/06-28/10 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
* 13/05-15/05, 21/05-23/05, 03/06-05/06 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht, op
aanvraag.

* 12/02-08/04, 13/04-12/05, 16/05-21/05, 25/05-23/12 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
* 09/04-12/04 aankomst vrijdag, zaterdag, vertrek maandag, dinsdag met een
minimumverblijf van 3 nachten.
* 13/05-15/05 aankomst donderdag, vertrek zondag met een minimumverblijf
van 3 nachten.
* 22/05-24/05 aankomst zaterdag, vertrek dinsdag met een minimumverblijf van
3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon vanaf 13 jaar.
Kinderbed ca. € 20/nacht. Huisdieren max. 1, ca. € 30/nacht.

ALLEENREISVOORDEEL

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

KORTING 10%

EARLY BOOKING

Zie infopagina’s.

GRATIS NACHTEN

Geen toeslag op type 26.

In kamer met ontbijt.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

• Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 12/2-2/4, 6/4-12/5, -10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
GRATIS NACHTEN
15/5-21/5 en 25/5-24/12.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-29/10.
(niet geldig op de toeslagen).
• Op een verblijf tussen zondagavond en vrijdagmorgen binnen
Zie infopagina’s.
KORTING
20%
14/3-1/5 en 19/9-1/11.
• Op een verblijf van min. 2 nachten met aankomst op zondag,
KORTING 20%
maandag, dinsdag of woensdag binnen 19/4-7/5, 6/6-2/7
Op een verblijf tussen zondagavond en vrijdagmorgen binnen en 25/10-8/11
12/2-2/3 en 1/11-19/12.
• Op de 2de nacht bij een verblijf binnen 19/4-12/5, 16/5-22/5
en 6/6-8/11.
GRATIS NACHTEN
(Niet geldig op de toeslagen.)
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 12/2-2/4, 6/4-12/5 en 25/5-24/12.
2 + 1: met aankomst op zondag, maandag of dinsdag
bij een verblijf binnen 19/4-7/5, 16/5-21/5, 6/6-2/7, 1/10-9/10
en 31/10-4/11.
3 + 1: met aankomst op maandag bij een verblijf
binnen 5/7-1/10 en 11/10-30/10.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

TASTE MORE

MEER VAKANTIE

Inbegrepen:
• twee overnachtingen met ontbijtbuffet
• een gastronomisch 4 gangendiner
• een culinair 5 gangendiner inclusief aperitief, amuses en koffie/
thee met versnaperingen.
Vanaf € 323 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangendiner of dinerbuffet in restaurant ‘Bacchus’
of ‘Die Scheune’ en gebak in de namiddag
€ 50 per persoon per nacht
Kinderen t.e.m. 12 jaar kunnen een kindermaaltijd kiezen
tegen betaling ter plaatse

TASTE MORE
Inbegrepen:

• twee overnachtingen met ontbijtbuffet met sekt
• 3 gangendiner met amuse-bouche
• 4 gangendiner met amuse-bouche en aangepaste wijnen
• rondleiding in de wijnkelder met degustatie op zaterdag
(indien zaterdag geen deel uitmaakt van je verblijf: een fles
riesling sekt ‘Cuvée R’)
• bij aankomst van zondag tot donderdag: 1 wellnessbon t.w.v. € 10.
Vanaf € 305 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.
Zie ook promo’s.
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Duitsland | Moezel | Mülheim | p. 40

HOTEL WEISSER & RIVER BÄR

ROMANTIK JUGENDSTILHOTEL BELLEVUE

76219-B / DMO

76265-B / DMO

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
19/04-28/10

21
74

22
74

25
80

Duitsland | Moezel | Cochem | p. 42

Duitsland | Moezel | Traben-Trarbach | p. 41
★★★★ SUP

24
88

20
142

11
98

* 19/04-28/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: privégarage ca. € 10/24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren
ca. € 15/nacht, op aanvraag, niet toegelaten in types 22 en 25.

Types:
19/04-28/10

22
121

★★★★ SUP

MOSELROMANTIK-HOTEL KESSLER-MEYER ★★★★ SUP
76234-B / DMO

20
126

24
136

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

11
164

* 19/04-12/05, 16/05-20/05, 24/05-02/06, 06/06-28/10 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
* 13/05-15/05, 21/05-23/05, 03/06-05/06 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: privégarage ca. € 15/nacht. Buurtparking gratis. Kinderbed en
-stoel gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

Types:
20
19/04-12/05, 06/06-05/08
zo.-do. 101
vr.-za.
109
13/05-05/06, 06/08-23/10
zo.-do. 109
vr.-za.
115
24/10-07/11
zo.-do. 101
vr.-za.
109

21

22

26

24

10

11

106
114

151
159

126
134

136
136

131
139

166
174

114
120

159
163

134
140

144
144

139
145

175
181

106
114

151
159

126
134

136
136

131
139

166
174

* 19/04-12/05, 24/05-05/08, 04/10-07/11 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 2 nachten.
* 13/05-23/05, 06/08-03/10 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht, niet toegelaten in type 22.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

In kamer met ontbijt of halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

-5% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst
(niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN

3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-29/10.
2 + 1: bij een verblijf van 3 nachten met aankomst op zondag,
maandag of dinsdag binnen 19/4-29/10.
(Niet geldig op de toeslagen.)

EARLY BOOKING

Geldig tussen 19/4-13/5 en 6/6-1/8:
-5% bij boeking min. 42 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN

4 + 1: met aankomst op zondag bij een verblijf
binnen 19/4-29/10.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 19/4-29/10.
Zie infopagina’s.

KINDEREN IN APARTE KAMER

2 kinderen in een aparte kamer (type 20/21): t.e.m. 17 jaar:
-10%
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KORTING 10%

Op een verblijf met aankomst op zondag, maandag, dinsdag
of woensdag binnen 19/4-13/5, 24/5-6/8 en 4/10-8/11
(enkel geldig op Taste More).

GRATIS NACHTEN

3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 19/4-29/4 en 25/10-8/11.
3 + 1: met aankomst op zondag of maandag bij een verblijf
binnen 2/5-3/7 en 3/10-25/10.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 19/4-8/11.

Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

Zie infopagina’s.

Mits toeslag.
Halfpension: een zeer goed 3 gangendiner, geserveerd in het
hoofdgebouw.
€ 39 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

DISCOVER MORE

TASTE MORE

TASTE MORE

Inbegrepen:
• twee overnachtingen met ontbijtbuffet
• een welkomstcocktail
• twee 4 gangendiners
• een fles huiswijn per 2 personen
• een boottochtje op de Moezel.
Vanaf € 265 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.
Zie ook ‘Early Booking’.

2 nachten / 3 dagen
Inbegrepen:
• twee overnachtingen met ontbijtbuffet met sekt
• een welkomstdrankje (sekt)
• een 3 gangendiner
• een gastronomisch 5 gangendiner
• een jugendstilbrochure.
Vanaf € 259 persoon
Speciale prijzen voor kinderen.
Zie ook promo’s.
Opmerking: minimumverblijf van 3 nachten binnen 13/5-16/5,
21/5-24/5 en 3/6-6/6. In deze periodes dient dus een extra
nacht in halfpension bijgeboekt te worden (A049).

Inbegrepen:
• twee overnachtingen met ontbijtbuffet met sekt
• een welkomstcocktail
• twee 4 gangengourmetdiners
• een bezoek aan de burcht
• een fles wijn per persoon bij vertrek.
Vanaf € 257 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.
Zie ook promo’s.
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Duitsland | Rijn | Bonn | p. 43

Duitsland | Rijn | Boppard | p. 44

HOTEL DORINT VENUSBERG BONN

★★★★ SUP

ROMANTIK HOTEL KLOSTERGUT JAKOBSBERG

76018-B / DRI

76026-B / DRI

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
19/04-15/11

20
71

21
85

22
98

23
127

10
130

* 30/10-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Annuleringsbescherming inbegrepen.
Ter plaatse: privéparking en -garage ca. € 12/24u. Kinderbed en -stoel gratis.
Huisdieren ca. € 20/nacht, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)

Duitsland | Sauerland | Schmallenberg | p. 45

Types:
01/04-31/10
01/11-15/11

★★★★ SUP

HOTEL RIMBERG ★★★★
76320-B / DSA

20
138
131

21
151
144

22
177
170

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

10
170
164

* 01/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 18 jaar.
Kinderbed en kinderstoel gratis. Huisdieren ca. € 18/nacht.

Types:
07/01-19/12

20
97

21
117

24
127

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

2 + 1: met aankomst op donderdag of vrijdag bij een verblijf
binnen 19/4-16/11.
2 + 1 / 4+ 2: verblijf binnen 5/7-18/8 en 11/10-24/10.

EARLY BOOKING

Zie infopagina’s.

Zie infopagina’s.

GRATIS NACHTEN

GRATIS NACHTEN

In halfpension.
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

10
132

* 07/01-20/05, 25/05-02/06, 06/06-28/10, 02/11-19/12 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
* 21/05-24/05, 03/06-05/06, 29/10-01/11 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/persoon/nacht. Privégarage ca. € 10/
24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

In kamer met ontbijt

23
132

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/11-16/11.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/4-1/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 2 gangendiner
€ 35 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Duitsland | Sauerland | Winterberg | p. 46

ROMANTIK BERGHOTEL ASTENKRONE

Duitsland | Sauerland | Bad Laasphe/Feudingen | p.47
★★★★ SUP

76339-B / DSA

76313-B / DSA

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
19/04-05/06
06/06-30/09
01/10-15/11

zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.

ROMANTIK LANDHOTEL DOERR

★★★★

20
106
137
106
126
106
137

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

21
128
159
128
148
128
159

10
139
161
139
150
139
161

Types:
19/04-15/11

21
97

24
109

Duitsland | Rhön | Bad Brückenau | p. 48

DORINT RESORT & SPA BAD BRÜCKENAU ★★★★SUP
76423-B / DRH
HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

11
97

* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

Types:
10/01-11/02
12/02-20/02
21/02-25/03

* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,80/nacht/persoon vanaf 16 jaar.
Privégarage ca. € 10/24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 20/
nacht, op aanvraag.

26/03-17/04
18/04-11/05
12/05-05/06
06/06-15/07
16/07-31/10
01/11-19/12

zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.

20
104
104
109
109
104
104
109
109
104
104
109
109
104
104

21
109
114
118
123
109
114
123
118
123
123
109
114
118
123
109
114

22
118
123
128
133
118
123
132
128
133
132
118
123
128
133
118
123

23
123
128
132
137
123
128
137
132
137
137
123
128
132
137
123
128

10
174
183
193
202
174
183
202
193
202
202
174
183
193
202
174
183

Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,90/nacht/persoon. Privégarage ca. € 18/24u.
Openbare parking gratis. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

GRATIS NACHTEN

3 + 1: met aankomst op zondag of maandag bij een verblijf
binnen 19/4-16/11.
5 + 2 / 10 + 4: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

ALLEENREISVOORDEEL
Geen toeslag.

GRATIS NACHTEN

GRATIS NACHTEN

3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 10/1-26/3, 18/4-12/5, 6/6-2/10 en
1/11-20/12.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 26/3-18/4, 12/5-6/6 en 2/1028/10.
Zie infopagina’s.

3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 21/6-6/9.
Zie infopagina’s.

185
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Duitsland | Beierse Woud | Sankt Englmar | p. 49

HOTEL REINERHOF

Duitsland | Beierse Woud | Bad Gögging | p. 50

DORINT MARC AUREL RESORT BAD GÖGGING

★★★★

76714-B / DBW

76718-B / DBW

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
01/03-24/11

20
101

22
104

23
112

10
114

* 01/03-24/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,40/nacht/persoon vanaf 15 jaar, ca. € 1,10/
nacht/persoon van 6 t.e.m. 14 jaar. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca.
€ 14/nacht.

Types:
10/01-01/04
02/04-05/04
06/04-20/05
21/05-23/05
24/05-27/05
28/05-30/05
31/05-23/07
24/07-04/09
05/09-18/12

20
101
111
106
111
106
111
106
101
106

Duitsland | Zwarte Woud | Baiersbronn | p. 51
★★★★ SUP

ROMANTIKHOTEL SACKMANN ★★★★ SUP
76652-B / DZW

21
111
121
116
121
116
121
116
111
116

22
116
126
121
126
121
126
121
116
121

23
126
135
130
135
130
135
130
126
130

VOLPENSION, prijs per persoon per nacht

10
125
145
135
145
135
145
135
125
135

* 10/01-18/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting. Privégarage Kinderbed en -stoel gratis.
Huisdieren ca. € 20/nacht.

Types:
01/04-06/08
07/08-31/10
01/11-07/11

24
142
152
142

20
150
160
150

23
171
181
171

25
183
193
183

EARLY BOOKING

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

EARLY BOOKING

GRATIS NACHTEN

KINDEREN IN APARTE KAMER

Geldig tussen 4/3-25/11: -5% bij boeking min. 90 dagen voor
aankomst (cumuleerbaar met de andere promo’s).

KORTING 5%

Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 4/3-11/8 en 28/1025/11.

GRATIS NACHTEN

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 4/3-2/8 en 7/11-25/11.
9 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 4/3-25/11.
Zie infopagina’s.

-10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 10/1-2/4 en 24/7-5/9.
3 + 1 : met aankomst op zondag of maandag bij een verblijf
binnen 6/4-21/5, 24/5-28/5, 31/5-24/7 en 5/9-19/12
Zie infopagina’s.

22
202
212
202

10
175
185
175

* 01/04-04/04 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3
nachten.
* 05/04-12/05, 16/05-20/05, 24/05-30/06, 06/09-07/11 aankomst en vertrek
dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
* 13/05-15/05, 21/05-23/05 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 4 nachten.
* 01/07-05/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1
nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,60/nacht/persoon vanaf 18 jaar.
Privégarage ca. € 9/24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 19/
nacht.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

21
194
204
194

In volpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
2 kinderen in een aparte kamer (type 10): t.e.m. 14 jaar: -40%

EENOUDERVOORDEEL

1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 8 jaar: gratis in volpension, 9 t.e.m. 14 jaar: -50%

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 1/4-6/9 en 1/11-8/11:
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 6/9-1/11:
-10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst .
(Cumuleerbaar met de andere promo’s.)

GRATIS NACHTEN

4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/4-12/5, 16/5-6/9 en 1/11-8/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 5/4-8/11.
Zie infopagina’s.
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Duitsland | Zwarte Woud | Bad Peterstl/Griesbach | p. 52-53

HOTEL DOLLENBERG RESORT

Frankrijk | Frans Vlaanderen (Hauts-de-France) | Lille | p. 56

Frankrijk | Normandië | Cabourg | p. 57

76694-B / DZW

GRAND HOTEL BELLEVUE
61439-B / FNP

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
01/02-15/11

Types:
17/04-23/04, 23/08-25/09
16/10-30/10
zon.- don.
vrij.- zat.
24/04-11/05, 24/05-09/07
zon.- don.
vrij.- zat.
12/05-13/05, 23/05-23/05
13/07-14/07, 14/08-15/08
31/10-01/11
14/05-15/05, 21/05-22/05
16/05-20/05
10/07-12/07, 15/07-13/08
16/08-22/08
zon.- don.
vrij.- zat.
26/09-15/10
02/11-02/11

Types:
20/04-30/04
01/05-31/10
01/11-20/11

23
161
166
161

22
184
190
184

24
189
197
189

★★★★★

20
209
216
209

25
214
220
214

28
226
233
226

21
262
268
262

* 20/04-20/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,90/nacht/persoon vanaf 10 jaar. Privégarage
ca. € 16/24u. Kinderbed en babyfoon gratis. Huisdieren ca. € 27/nacht.

20
72

★★★★

10
144

* 01/02-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,48/persoon/nacht. Privéparking ca. € 21/24u.
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

HOTEL LES BAINS DE CABOURG THALAZUR ★★★★ SPECIAL
61551-B / FNM
22

23

12

13

116
171

155
213

200
304

274
383

109
144

145
185

185
253

255
330

173
173
109

215
215
145

308
279
185

387
357
255

158
173
101
116

199
214
135
155

279
307
166
200

357
386
234
274

* 17/04-02/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,30/persoon/nacht. Kinderbed gratis.
Huisdieren ca. € 20/nacht, max. 15 kg.

GRATIS NACHTEN

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

Zie infopagina’s.

EARLY BOOKING

4 + 1 / 5 + 2: verblijf binnen 20/4-1/5, 3/5-13/5, 20/6-14/7 en
31/10-21/11.

In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
-5% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

KORTING 15%

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer met ontbijt

EENOUDERVOORDEEL

1 kind met een alleenreizende volwassene (type 12/13):
t.e.m. 12 jaar: gratis in kamer met ontbijt

EARLY BOOKING

-10% bij boeking min. 30 dagen vóór aankomst
Op een verblijf van min. 2 nachten met aankomst op vrijdag of (niet geldig op de toeslagen).
zaterdag binnen 1/2-16/11.

TASTE MORE / SUNDAY SPECIAL

KORTING 50%

Op de 2de nacht bij een verblijf binnen 1/7-1/9.

Inbegrepen:
GRATIS NACHTEN
• aankomst op zondag in types 23/22/24/20/25/28
2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/2-16/11.
• drie overnachtingen met ontbijtbuffet
Zie infopagina’s.
• early check-in om 14u
• fles sekt op de kamer bij aankomst
• zondag: uitgebreid culinair brunchbuffet tussen 11u-14u
• zondag: 6 gangendiner in het gourmetrestaurant of à-la-cartediner
tegen halve prijs in ‘Le Pavillon’
• maandag: 5 gangenkeuzediner + saladebuffet
• dinsdag: ‘walking dinner’ met muziek in de tot restaurant
omgevormde keuken
• 1 massage (30 min.) per verblijf.
Vanaf € 483 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.

TASTE MORE
Inbegrepen:
• aankomst dagelijks in types 23/22/24/20/25/28
• vier overnachtingen met ontbijtbuffet
• vier lunches (behalve op zon- en feestdagen en soms in buffetvorm)
in Le Bistro te Baden-Baden, in chalet Renchtalhütte of in
Dollenberg (naar keuze)
• vier 5 gangenkeuzediners + saladebuffet in het restaurant
Dollenberg
• koffie en gebak in de bar of de chalet Renchtalhütte
(dagelijks behalve op zon- en feestdagen).
Vanaf € 644 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.
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60-PLUS

-15% indien min. 1 persoon op de kamer 60-plusser is
(niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN

2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 26/9-3/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 17/4-10/7 en 23/8-3/11.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner (menu van de dag). Aangepast
kindermenu.
€ 40 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Frankrijk | Normandië | Granville/Donville-les-Bains | p. 59

Frankrijk | Normandië | Ouistreham | p. 58

HOTEL RIVA BELLA THALAZUR OUISTREHAM
61554-B / FNM

★★★★ SPECIAL

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
02/04-03/04, 16/04-29/04,
14/05-15/05, 21/05-22/05,
10/07-12/07, 15/07-13/08,
16/08-21/08
vr.
za.
04/04-04/04, 30/04-01/05
08/05-08/05, 12/05-13/05
23/05-23/05, 13/07-14/07
14/08-15/08
05/04-05/04, 24/05-24/05
06/04-15/04, 25/05-09/07
22/08-01/10, 16/10-31/10
zo.-vr.
za.
02/05-06/05, 16/05-20/05
07/05-07/05
09/05-11/05
02/10-15/10
zo.-vr.
za.

PREVITHAL - HOTEL DE LA BAIE THALASSO & SPA MARIN
61515-B / FNM

★★★★

21

10

125
150

125
150

224
272

151
141

151
141

273
264

111
140
98
132
125
98
131

111
140
98
132
125
98
131

199
262
168
232
224
168
229

Types:
19/04-09/05
10/05-28/05
29/05-11/07
12/07-22/07
23/07-20/08
21/08-30/09
01/10-15/11

20
111
126
111
126
136
115
111

21
111
126
111
126
136
115
111

22
132
147
132
147
157
136
132

L’AGAPA HOTEL SPA NUXE ★★★★★
61616-B / FBR
ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

20

Frankrijk | Bretagne | Perros-Quirec | p. 60

10
168
201
168
201
221
190
168

* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Kinderbed
gratis. Huisdieren niet toegelaten.

Types:
20/01-12/02
13/02-06/03
07/03-02/04
03/04-04/04
05/04-16/04
17/04-30/04
01/05-08/05
09/05-12/05
13/05-15/05
16/05-21/05
22/05-23/05
24/05-09/07
10/07-25/09
26/09-30/10
31/10-17/12

20
86
96
86
121
86
121
140
86
140
86
140
86
140
121
86

21
96
107
96
132
96
132
168
96
168
96
168
96
168
132
96

22
112
122
112
152
112
152
185
112
185
112
185
112
185
152
112

24
137
147
137
178
137
178
233
137
233
137
233
137
233
178
137

25
162
173
162
203
162
203
244
162
244
162
244
162
244
203
162

26
168
178
168
203
168
203
266
168
266
168
266
168
266
203
168

10
146
166
146
217
146
217
254
146
254
146
254
146
254
217
146

* 20/01-17/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Kinderbed
ca. € 20/nacht. Huisdieren niet toegelaten.

* 02/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,30/nacht/persoon. Kinderbed en -stoel
gratis. Huisdieren niet toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN

EARLY BOOKING

3 + 1: bij een verblijf van min. 4 nachten tussen zondagavond
en zaterdagochtend binnen 2/5-7/5, 9/5-13/5, 16/5-21/5,
24/5-3/7 en 1/9-1/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 2/5-10/7 en 1/9-1/11.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

-15% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN

EARLY BOOKING

-10% bij boeking min. 30 dagen vóór aankomst.

60-PLUS

-10% voor 60-plussers bij aankomst op maandag of dinsdag
voor een verblijf binnen 20/1-1/5, 9/5-13/5, 16/5-22/5,
24/5-10/7 en 26/9-18/12.

2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 19/4-10/5, 29/5-12/7 en 21/8-16/11. GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 20/1-18/12.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 12/7-23/7.
7 + 2 / 14 + 4: verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner ‘menu Thalazur’. Kindermenu
t.e.m. 12 jaar.
€ 38 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Frankrijk | Bretagne | Pornichet/La Baule | p. 61

Frankrijk | Champagne-Ardenne (Grand-Est) | Espernay | p. 62-63

RELAIS THALASSO BAIE DE LA BAULE - CHATEAU DES TOURELLES
61624-B / FBR

★★★★

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
03/01-05/02, 12/12-17/12
06/02-05/03, 01/11-10/11
14/11-27/11
06/03-01/04, 05/04-29/04,
02/05-12/05, 16/05-20/05,
24/05-06/07, 29/08-28/10
11/11-13/11
02/04-04/04, 30/04-01/05,
13/05-15/05, 21/05-23/05,
07/07-13/07, 22/08-28/08,
29/10-31/10
14/07-21/08
28/11-11/12

RELAIS & CHATEAUX HOSTELLERIE LA BRIQUETERIE
63470-B / FCA

24
130

25
149

26
169

10
199

120

137

157

177

219

Types:
19/04-30/04
01/05-30/06
01/07-31/08
01/09-31/10

154
161
-

156

179
186
-

191

214
221
-

221

244
254
-

240

286
301
-

01/11-15/11

Frankrijk | Elzas (Grand-Est) | La Petit Pierre | p. 64

HOTEL LA CLAIRIERE BIO & SPA ★★★★
63244-B / FEL

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

23
110

131

★★★★★

23
133
zo.-vr.
za.
133
zo.-vr.
za.
126

24
163
133
153
163
133
153
153

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

10
229
163
178
229
163
178
234

Types:
19/04-15/11
229
268
229
268

* 19/04-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: privégarage ca. € 10/24u, op aanvraag. Kinderbed gratis, op
aanvraag. Huisdieren ca. € 50/nacht.

20
110

21
131

22
163

10
152

* 19/04-12/05, 25/05-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 2 nachten.
* 13/05-24/05 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3
nachten.
Ter plaatse te betalen: toeristenbelasting ca. € 1,20/nacht/persoon vanaf 18
jaar. Kinderbed gratis. Huisdieren enkel toegelaten in types 21/22, ca. € 19/
nacht.

* 03/01-17/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 12 jaar.
Privéparking ca. € 15/24u. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht, max.
1, max. 15 kg, cat. 1 en 2 niet toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

EARLY BOOKING

In kamer met ontbijt

-10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.

EARLY BOOKING

2DE PERSOON -20%

• -15% bij boeking min. 3 nachten vóór 1/2.
• -10% bij boeking min. 3 nachten vóór 1/4.

GRATIS NACHTEN

3 + 1: verblijf binnen 3/1-14/7 en 22/8-18/12.
Zie infopagina’s.

Bij een verblijf van min. 2 nachten binnen 19/4-16/11, geniet
de 2de persoon op de kamer 20% korting
(behalve bij aankomst op zaterdag).

KORTING 50%

Op de 2de nacht met aankomst vanaf zaterdag t.e.m. woensdag
bij een verblijf binnen 19/4-16/11.

GRATIS NACHTEN

3 + 1 / 6 + 2: met aankomst op zondag of maandag bij een
verblijf binnen 19/4-16/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner.
€ 35 per persoon per nacht
Van 0 t.e.m. 12 jaar: eventueel diner ter plaatse te regelen.

TASTE MORE
Inbegrepen:
• één overnachting met ontbijtbuffet
• vip-ontvangst met aperitief
• één 3 gangengourmetdiner met aangepaste wijnen (kindermenu voor 7 t.e.m. 12 jaar, jonger dan 7 jaar maaltijden ter
plaatse te regelen)
• bezoek aan een wijnkelder
Vanaf € 310 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.
Zie ook ‘EARLY BOOKING’.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

In kamer met ontbijt of halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

• -10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
• -5% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s,
niet geldig op de toeslagen.)

GRATIS NACHTEN

2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 9/5-13/5, 25/5-1/8 en 15/8-28/9.
3 + 2 / 6 + 4: verblijf binnen 3/5-13/5, 25/5-1/8 en 15/8-28/9.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner.
€ 45 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Frankrijk | Vogezen (Grand-Est) | Gérardmer | p. 65

HOTEL LE GRAND HOTEL & SPA

★★★★

63233-B / FEL

ATALANTE WELLNESS HOTEL - THALASSO & SPA

★★★★

61859-B / FCM
HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
01/04-17/04
18/04-09/07
10/07-28/08
29/08-31/10

Frankrijk | Vallées de la Dordogne et du Lot | Saint-Vincent-de-Cosse | p. 69

Frankrijk | Charente-Maritime | Ile-de-Ré | p. 68

20
101
99
109
99

21
120
118
128
118

10
147
145
155
145

* 01/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,65/nacht/persoon vanaf 14 jaar.
Kinderbed gratis. Huisdieren niet toegelaten.

Types:
03/01-13/02
14/02-04/03
05/03-03/04
04/04-29/04
30/04-12/05
13/05-15/05
16/05-21/05
22/05-23/05
24/05-27/05
28/05-10/07
11/07-31/07
01/08-21/08
22/08-31/08
01/09-01/10
02/10-30/10
31/10-31/10
01/11-09/11

zo.-vr.
za.
zo.-vr.
za.
zo.-vr.
za.
zo.-vr.
za.

zo.-vr.
za.

zo.-vr.
za.
zo.-vr.
za.
zo.-vr.
za.

10/11-13/11
14/11-14/11

20
138
155
155
155
163
163
178
163
206
206
163
206
163
163
206
206
221
206
178
206
163
178
178
155
163
163
138

21
163
178
178
178
186
186
201
186
231
231
186
231
186
186
231
231
238
231
201
231
186
201
201
178
186
186
163

HOTEL LE DOMAINE DU CHATEAU DE MONRECOUR ★★★★
62828-B / FDP
HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

22
178
195
195
195
203
203
218
203
246
246
203
246
203
203
246
246
255
246
218
246
203
218
218
195
203
203
178

23
198
215
215
215
223
223
238
223
266
266
223
266
223
223
266
266
275
266
238
266
223
238
238
215
223
223
198

24
163
178
178
178
186
186
201
186
231
231
186
231
186
186
231
231
238
231
201
231
186
201
201
178
186
186
163

11
218
252
252
252
267
267
297
267
353
353
267
353
267
267
353
353
387
353
297
353
267
297
297
252
267
267
218

Types:
12/02-09/07
10/07-21/08
22/08-13/11

24
90
102
90

25
96
118
96

20
110
130
110

21
123
143
123

11
101
140
101

* 12/02-13/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 18 jaar.
Kinderbed en kinderstoel gratis. Huisdieren klein, op aanvraag ca. € 10/nacht
(niet toegelaten in types 20 en 21)

* 03/01-14/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,53/persoon/nacht. Kinderbed gratis.
Huisdieren ca. € 15/nacht, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

In kamer met ontbijt of halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN

3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 18/4-30/4 en 25/5-6/6.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 18/7-2/8.
Zie infopagina’s.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

In half- of volpension
(bij min. 2 volbetalende personen in types 20, 21, 22 en 23,
bij min. 4 volbetalende personen in type 24)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

• - 20% bij boeking van min. 3 nachten vóór 1/2.
• - 10% bij boeking van min. 3 nachten vóór 1/4.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen. h/ide

GRATIS NACHTEN

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 12/2-14/11.
Zie infopagina’s.

Zie infopagina’s.

TASTE MORE
Inbegrepen:
• drie overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet
• vip-ontvangst met welkomstdrankje en -bordje
• 1ste avond: streekdiner of raclette
• 2de avond: 5 gangensmuldiner
• 3de avond: marktmenu
• bezoek aan de confiserie des Vosges of een stokerij
• toegang tot de sauna en bubbelbad
Vanaf € 358 per persoon
Speciale prijzen voor kinderen.
Zie infopagina’s.

190

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangenkeuzediner in restaurant ‘L’Assiette du
Coq à l’Ane’ of ‘Le Grand Cerf’.
€ 20 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Volpension: 3 gangenlunch.
€ 36 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Frankrijk | Vallées de la Dordogne et du Lot | Souillac | p. 70

SOUILLAC GOLF & COUNTRY CLUB
62923-B / FLC

62916-B / FLC

LOGIES, prijs per woning per nacht

Types:
03/04-30/04
01/05-07/05
08/05-14/05
15/05-21/05
22/05-28/05
29/05-02/07
03/07-09/07
10/07-23/07
24/07-30/07
31/07-20/08
21/08-27/08
28/08-01/10
02/10-01/11

41
154
161
168
161
168
161
168
205
249
278
168
161
154

60
161
168
176
168
176
168
176
212
256
293
176
168
161

61
176
183
205
183
205
183
205
234
307
322
205
183
176

Frankrijk | Vallées de la Dordogne et du Lot (Occitanie) | Figeac | p. 71 Frankrijk | Vallées de la Dordogne et du Lot (Occitanie) | Monestier | p. 72

HOTEL MERCURE FIGEAC VIGUIER DU ROY ★★★★

★★★★

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

63
176
183
205
183
205
183
205
234
307
322
205
183
176

62
183
190
227
190
227
190
227
264
322
337
227
190
183

80
176
183
205
183
205
183
205
234
307
322
205
183
176

81
183
190
227
190
227
190
227
264
322
337
227
190
183

Types:
01/02-31/03
01/04-29/04
30/04-25/09
26/09-31/10
01/11-22/12

20
85
93
113
93
85

21
93
105
130
105
93

CHATEAU ET RELAIS DES VIGIERS ★★★★
62819-B / FDP
HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

10
129
139
181
139
129

* 01/02-22/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Privéparking
ca. € 10/24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

Types:
10/03-25/03
26/03-31/10
01/11-30/11

20
129
-

21
160
-

22
141
141
141

23
160
160
160

24
200
200
200

10
191
-

* 10/03-30/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Kinderbed ca. € 10/nacht. Huisdieren niet toegelaten.

* 03/04-01/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,21/nacht/persoon vanaf 18 jaar.
Waarborg ca. € 500/chalet. Water, gas en elektriciteit inbegrepen. Airco op
aanvraag, melden bij reservering, ca. € 25/nacht. Kinderbed en -stoel gratis, op
aanvraag. Huisdieren op aanvraag, ca. € 9/nacht.

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 3/4-23/7 en 21/8-2/11:
-25% bij boeking van min. 7 nachten vóór 2/4.
• Geldig tussen 23/7-21/8:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 2/4.
Zie infopagina’s.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

In halfpension en gastronomisch halfpenion
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

-15% bij boeking vóór 1/4.
Zie infopagina’s.

EARLY BOOKING

• -20%bij boeking vóór 16/1.
• - 10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN

4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/2-1/5 en 1/10-23/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 1/2-23/12.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Gastronomisch halfpension: 3 gangendiner in het gastronomisch
restaurant (kinderen t.e..m. 8 jaar: kindermenu)
€ 35 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Frankrijk | Languedoc (Occitanie) | Carcassonne | p. 73

HOTEL DE LA CITE
62099-B / FLL

★★★★

62286-B / FRO

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
02/01-29/04
30/04-09/07
10/07-27/08
28/08-25/09
26/09-31/10
01/11-22/12

Frankrijk | Roussillon | Canet-en-Roussillon | p. 74

GRAND HOTEL LES FLAMANTS ROSES

★★★★★

20
129
164
179
164
129
104

21
129
164
179
164
129
104

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

10
234
307
338
307
234
186

* 02/01-22/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,20/nacht/persoon vanaf 18 jaar.
Privéparking met valet-service, voordeeltarief voor onze klanten: ca. € 10/24u,
behalve in juni, juli en augustus: ca. € 20/24u. Kinderbed en -stoel gratis.
Huisdieren ca. € 20/nacht.

Types:
03/01-01/04
02/04-12/05
13/05-09/07
10/07-30/07
31/07-21/08
22/08-04/09
05/09-30/09

zo.-vr.
za.

zo.-vr.
za.

01/10-31/10
01/11-23/12

20
152
178
178
208
208
228
208
178
208
178
152

Frankrijk | Provence | Uchaux | p. 75

HOTEL CHATEAU DE MASSILLAN ★★★★
62406-B / FPR
ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

21
178
208
208
236
237
259
239
208
236
208
178

22
242
328
328
395
396
396
396
328
395
328
242

Types:
01/04-30/06
01/07-31/08
01/09-31/10

20
132
147
132

21
151
166
151

22
187
201
187

10
132
147
132

* 01/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 13/nacht.

* 03/01-12/05, 16/05-21/05, 24/05-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 1 nacht.
* 13/05-15/05 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
* 22/05-23/05 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 10 jaar.
Privégarage ca. € 15/24u. Kinderset (bed, bad en stoel) gratis. Huisdieren
ca. € 15/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

- 10% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst (cumuleerbaar
met de andere promo’s).

EARLY BOOKING

EARLY BOOKING

ALLEENREISVOORDEEL

In halfpension of gastronomisch halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
• -20% bij boeking vóór 16/1.
• -10% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.

GRATIS NACHTEN

4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 2/1-10/7 en 28/8-23/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 2/1-23/12.
Zie infopagina’s.

Geldig tussen 3/1-31/7 en 29/8-24/12:
-10% bij boeking vóór 2/2
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

KORTING 15%

• Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 3/1-2/4 en 1/11-24/12.
• Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 2/4-10/7 en 29/8-1/11.

EARLY BOOKING

Geen toeslag.

GRATIS NACHTEN

4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/4-16/7 en 15/8-1/11.
Zie infopagina’s.

KORTING 20%

• Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 3/1-2/4 en 1/11-24/12.
• Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 2/4-4/7 en 6/9-1/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: menu in de bistro ‘Le Donjon’ (op wandelafstand)
met mineraalwater, 2 glazen huiswijn en koffie inbegrepen.
€ 30 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
Gastronomisch halfpension: seizoensmenu in het sterrenrestaurant
‘La Barbacane’.
€ 85 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Halfpension: gastronomisch 3 gangenkeuzediner.
€ 61 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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HOTEL AUBERGE DE CASSAGNE & SPA

Frankrijk | Provence | Gordes | p. 77
★★★★★

HOTEL LES BORIES & SPA

62326-B / FPR

62395-B / FPR

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
31/01-31/03
01/04-12/05
13/05-01/07
02/07-24/07
25/07-25/09
26/09-31/10
01/11-23/12

20
100
127
153
172
153
127
100

21
109
140
166
188
166
140
109

22
122
155
184
210
184
155
122

23
163
204
243
274
243
204
163

10
190
237
281
326
281
237
190

Types:
11/02-30/04
01/05-15/10
16/10-23/12

Frankrijk | Provence | St-Rémy-de-Provence | p. 78

★★★★★

62350-B / FPR
20
165
259
165

21
170
267
170

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

10
330
518
330

* 11/02-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon vanaf 18 jaar.
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 25/nacht.

* 31/01-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Kinderbed
gratis. Huisdieren ca. € 18/nacht.

EARLY BOOKING

Geldig tussen 31/1-2/7 en 25/7-24/12:
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(niet geldig op de toeslagen).

60-PLUS

Geldig tussen 31/1-13/5 en 26/9-24/12:
-10% indien min. 1 persoon op de kamer 60-plusser is
(niet geldig op de toeslagen).

HOTEL VALLON DE VALRUGUES ★★★★★

KORTING 10%

Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 7/6-1/10.

KORTING 15%

Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 1/5-7/6.

Types:
01/01-01/04
02/04-30/04
01/05-25/09
26/09-31/10
01/11-24/12

20
122
153
162
153
122

24
133
162
203
162
133

23
148
183
230
183
148

10
244
305
325
305
244

* 02/01-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3,3/nacht/persoon vanaf 18 jaar.
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

KORTING 15%

Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 1/5-25/6
en 19/9-26/9 (niet geldig op de toeslagen).

KORTING 10%

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 25/6-19/9
(niet geldig op de toeslagen).

Zie infopagina’s.

GRATIS NACHTEN

Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 11/2-1/5 en 1/10-24/12.

KORTING 15%

Op een verblijf van min. 5 nachten binnen 31/1-13/5
en 26/9-24/12 (niet geldig op de toeslagen).

2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 2/1-2/4, 5/4-1/5 en 26/9-24/12
(niet geldig op de toeslagen).
Zie infopagina’s.

Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenmaaltijd, ‘s middags of ‘s avonds. Bij
mooi weer op het terras.
€ 65 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner met kazen. Bij mooi weer op het
terras geserveerd.
€ 88 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Halfpension: een gastronomisch 3 gangendiner met keuze van
de hoofdschotel (vis of vlees). Bij mooi weer kan je op het terras
dineren.
€ 81 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Frankrijk | Provence | Pont-Royal | p. 79

MOULIN DE VERNEGUES HOTEL & SPA

Frankrijk | Côte d'Azur | Saint-Cyr-sur-Mer | p. 80
★★★★

HOTEL DOLCE FREGATE PROVENCE

62430-B / FPR

62420-B / FPR

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
01/01-30/04
01/05-27/05
28/05-24/06
25/06-21/08
22/08-26/09
27/09-31/10
01/11-23/12

zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.
zo.-do.
vr.-za.

21
52
58
58
76
71
84
110
123
71
84
58
76
52
58

23
58
64
65
83
84
97
123
136
84
97
65
83
58
64

10
91
97
97
115
110
123
149
162
110
123
97
115
91
97

Types:
01/01-30/04
01/05-29/05
30/05-31/07
01/08-29/08
30/08-02/10
03/10-20/12

20
81
110
133
146
110
81

★★★★

2 kinderen in een aparte kamer (type 21):
t.e.m. 16 jaar: -30% in kamer met ontbijt

EARLY BOOKING

• -10% bij boeking vóór 1/3.
• -5% bij boeking vóór 1/5.
(Niet geldig op de toeslagen.)

GRATIS NACHTEN

HOTEL LA VILLA DOUCE ★★★★
62556-B / FAZ

23
94
126
152
165
126
94

24/25
107
149
178
191
149
107

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

22
136
197
246
197
136

10
142
200
246
272
200
142

* 01/01-31/07, 29/08-20/12 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 2 nachten.
* 01/08-28/08 aankomst en vertrek zaterdag met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,20/nacht/persoon vanaf 18 jaar.
Kinderbed gratis. Huisdieren max. 1, ca. € 22/nacht.

* 01/01-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon vanaf 12 jaar.
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/nacht.

KINDEREN IN APARTE KAMER

Frankrijk | Cöte d'Azur | Royal-Canadel-sur-Mer | p. 81

GRATIS PERSONEN

• 3de en 4de persoon (type 24/25):
gratis in kamer met ontbijt
• 5de en 6de persoon (type 22): gratis in kamer met ontbijt

EARLY BOOKING

-10% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s)
(niet geldig op de toeslagen).

2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 1/1-1/5 en 1/11-24/12.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/1-28/5 en 27/9-1/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 1/1-24/12.
(Niet geldig op de toeslagen.)

KORTING 20%

Zie infopagina’s.

Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 1/1-30/4 en 1/10-24/12
(niet geldig op de toeslagen).

Types:
22/01-04/02
05/02-01/04
02/04-04/04
05/04-08/04
09/04-29/04
30/04-01/05
02/05-06/05
07/05-12/05
13/05-15/05
16/05-20/05
21/05-23/05
24/05-27/05
28/05-24/06
25/06-26/06
27/06-01/07
02/07-03/07
04/07-08/07
09/07-11/07
12/07-21/08
22/08-28/08
29/08-11/09
12/09-16/09
17/09-18/09
19/09-23/09
24/09-25/09
26/09-02/10
03/10-31/10
01/11-13/11
14/11-09/12
10/12-23/12

vr.-za.
zo-.do.

vr.-za.
zo.-do.

20
84
94
84
114
94
114
124
114
124
139
124
139
114
139
124
159
139
179
159
179
189
179
159
124
139
114
124
114
94
84
84

23
94
104
94
134
104
134
144
134
144
159
144
159
134
159
144
179
159
199
179
199
209
199
179
144
159
134
144
134
104
94

21
24
25
104 114 134
119 134 164
104 114 134
144 154 184
119 134 164
144 154 184
164 184 204
144 154 184
164 184 204
179 199 224
164 184 204
179 199 224
144 154 184
179 199 224
164 184 204
199 219 249
179 199 224
219 239 294
199 219 249
219 239 294
229 249 309
219 239 294
199 219 249
164 184 204
179 199 224
144 154 184
164 184 204
144 154 184
119 134 164
104 114 134
geen verblijf mogelijk
94 104 114 134

10
168
188
168
228
188
228
248
228
248
278
248
278
228
278
248
318
278
358
318
358
378
358
318
248
278
228
248
228
188
168
168

* 21/01-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Indien 13/05, 21/05 en 13/08 deel uitmaken van je verblijf: minimum 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting: tussen ca. 1/4-1/11: ca. € 2,53/nacht/persoon
vanaf 18 jaar. Huisdieren ca. € 25/nacht, max. 15 kg.

Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 30/4-4/6 en 29/8-1/10
(niet geldig op de toeslagen).

KORTING 30%
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: uitstekend 3 gangendiner
(bij mooi weer is het mogelijk om op het terras te eten).
€ 44 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner of themabuffet
(niet mogelijk op 14/2).
€ 50 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Frankrijk | Côte d'Azur | Juan-Les-Pins | p. 83

Frankrijk | Côte d'Azur | Port-Fréjus | p. 82

RESIDENCE & SPA CGH LA VILLA ROMANA

★★★★

HOTEL AC MARRIOTT AMBASSADEUR

62517-B / FAZ

62661-B / FAZ

LOGIES, prijs per woning per week

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
27/03-02/04
03/04-09/04
10/04-14/05
15/05-28/05
29/05-04/06
05/06-25/06
26/06-02/07
03/07-09/07
10/07-23/07
24/07-30/07
31/07-06/08
07/08-20/08
21/08-27/08
28/08-03/09
04/09-17/09
18/09-01/10
02/10-08/10
09/10-29/10

31
441
455
490
483
665
700
1.029
1.078
1.281
1.337
1.547
1.624
1.106
763
735
616
560
497

30
511
525
560
553
763
798
1.148
1.204
1.393
1.463
1.673
1.757
1.232
875
840
714
644
574

40
553
567
833
826
1.176
1.232
1.750
1.834
2.331
2.450
2.821
2.961
1.876
1.351
1.295
1.092
966
854

41
756
777
1.008
994
1.414
1.484
2.100
2.205
2.800
2.940
3.374
3.542
2.254
1.624
1.554
1.309
1.155
1.029

60
777
805
1.134
1.113
1.561
1.638
2.303
2.408
2.919
3.066
3.507
3.689
2.478
1.792
1.715
1.449
1.302
1.155

Types:
14/03-24/03
25/03-14/05
15/05-22/05
23/05-23/05
24/05-18/06
19/06-26/06
27/06-08/07
09/07-22/08
23/08-02/10
03/10-18/12

20
60
91
122
178
110
164
110
148
110
60

Frankrijk | Côte d'Azur | Biot/Antibes-Sophia Antipolis | p. 84
★★★★

MOURATOGLOU RESORT HOTEL & SPA ★★★★
62624-B / FAZ

22
73
110
141
197
129
183
129
167
129
73

21
86
122
154
209
141
196
141
199
141
86

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

23
98
131
182
228
163
348
163
315
163
98

24
98
131
182
228
163
348
163
315
163
98

10
121
181
245
355
220
329
220
296
220
121

Types:
04/01-16/05
17/05-08/07
09/07-21/08
22/08-17/10
18/10-17/12

22
76
105
140
105
76

21
86
124
178
124
86

12
140
190
260
190
140

11
159
241
343
241
159

* 04/01-17/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,30/nacht/persoon vanaf 18 jaar.
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht.

* 14/03-18/06, 27/06-18/12 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 1 nacht.
* 19/06-26/06 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: privégarage ca. € 30/24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren
niet toegelaten.

* 27/03-29/10 aankomst en vertrek zaterdag met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,53/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Waarborg
ca. € 400/woning. Extra badlinnen zelf meebrengen of ca. € 10/set. Extra
keukenlinnen zelf meebrengen. Extra onderhoudskit ca. € 8/set. Tussentijdse
schoonmaak mogelijk. Water, gas en elektriciteit inbegrepen. Privégarage ca.
€ 45/week. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 65/verblijf, max. 1.

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 27/3-1/5:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 1/3
• Geldig tussen 1/5-15/5 en 29/5-26/6:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 1/4
• Geldig tussen 26/6-30/10:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 1/5
Zie infopagina’s.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)

In kamer met ontbijt (in types 20/22/21)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 25/7-5/8:
-30% bij boeking van min. 7 nachten vóór 1/4
• Geldig tussen 28/8-26/9:
-20% bij boeking van min. 3 nachten vóór 1/4
(Niet geldig in types 23 en 24
en niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN

2 + 1 / 4 + 2: verblijf binnen 25/3-15/5, 24/5-19/6 en 27/6-9/7.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 23/8-3/10.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 9/7-23/8.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)
In kamer en ontbijt.

EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 1/6 (niet geldig op de toeslagen,
cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN

3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 4/1-5/4 en 1/11-18/12.
5 + 1 / 10 + 2: verblijf binnen 1/4-9/7 en 23/8-5/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 3/7-28/8.
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner, kindermenu t.e.m. 12 jaar.
€ 45 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Frankijk | Côte d'Azur | Vence | p. 85

HOTEL SPA & RESTAURANT CANTEMERLE

Spanje | Costa Brava | s'Agaro | p. 88
★★★★

HOTEL S’AGARO

62416-B / FPR

65453-B / SBR

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
01/03-13/06
14/06-29/08
30/08-17/10

Types:
01/03-27/03
28/03-31/05
01/06-22/06
23/06-25/06
26/06-03/07
04/07-31/07
01/08-31/08
01/09-30/09
01/10-31/10

20
151
172
151

21
172
192
172

* 01/03-17/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 18 jaar. Kinderbed
ca. € 12/nacht. Huisdieren max 1, gratis tussen 3/4-13/5, ca. € 13/nacht tussen
1/3-2/4 et 13/5-17/10.

Spanje | Costa Brava | Tossa de Mar | p. 89

PREMIER GRAN HOTEL REYMAR & SPA ★★★★ SUP

★★★★ SUP

65614-B / SBR
20
71
84
97
136
97
129
142
97
71

23
84
97
110
149
110
142
155
110
84

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

10
81
93
103
136
103
136
155
103
81

* 01/03-21/06, 01/09-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 2 nachten.
* 22/06-31/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,32/nacht/persoon vanaf 17 jaar.
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

Types:
23/04-11/06
12/06-11/07
12/07-30/07
31/07-06/08
07/08-14/08
15/08-21/08
22/08-11/09
12/09-11/10

20
66
95
100
115
140
115
100
66

22
75
107
112
128
152
127
112
75

23
75
107
112
128
152
127
112
75

EARLY BOOKING

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

EARLY BOOKING

HUWELIJKSREIS

KINDEREN IN APARTE KAMER

• -10% bij boeking vóór 1/4.
• -6% bij boeking vóór 2/5.

Geldig tussen 1/3-5/7 en 30/8-18/10:
-15% voor de bruid en bruidegom
-10% bij boeking van een verblijf van min. 6 nachten
(niet cumuleerbaar met ‘Gratis nachten’).
min. 45 dagen voor aankomst (cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN

GRATIS NACHTEN

3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 1/3-5/7 en 30/8-18/10.

6 + 1 / 12 + 2: aankomst vanaf 1/3 t.e.m. 8/6
en vanaf 1/9 t.e.m. 31/10.

Zie infopagina’s.

Zie infopagina’s.

27
98
127
142
166
190
166
142
98

11
72
104
109
128
152
128
109
72

* 23/04-11/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 17 jaar, max. 7 nachten.
Privégarage ca. € 18/24u, 25% korting, zie ook ‘Inbegrepen’. Kinderbed gratis.
Huisdieren niet toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

26
105
135
150
174
198
174
150
105

In kamer met ontbijt, half- of volpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
2 kinderen in een aparte kamer (type 20): t.e.m. 17 jaar: - 30%

EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 2/3.

55-PLUS

Geldig tussen 23/4-12/6 en 12/9-12/10 -10% indien min.
1 persoon op de kamer 55-plusser is.

HP = VP

Geldig tussen 23/4-31/7 en 22/8-12/10: betaal halfpension en
verblijf in volpension (cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 23/4-12/7, 22/8-1/9 en 12/9-12/10.
8 + 2: aankomst vanaf 25/6 t.e.m. 4/7 en vanaf 22/8 t.e.m. 26/8.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: uitstekend 3 gangendiner à la carte.
Op zondagavond en maandagavond is het restaurant gesloten.
Tussen 1/3-15/6 en 16/9-18/10: restaurant gesloten op maandagmiddag en dinsdagmiddag.
De maaltijd wordt je dan aangeboden op een andere dag
‘s middags.
€ 43 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Halfpension: ‘s avonds een prima 4 gangenkeuzemenu. Elke
vrijdag een galadiner met keuze van het hoofdgerecht.
€ 11 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
Volpension: zowel ‘s middags als ‘s avonds een prima 4 gangenkeuzemenu. Elke vrijdag een galadiner met keuze van het
hoofdgerecht.
€ 19 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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HOTEL ALEGRIA MAR MEDITERRANIA
69247-B / SA2

★★★ PLUS

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
26/03-12/04
13/04-06/05
07/05-09/05
10/05-28/05
29/05-11/06
12/06-25/06
26/06-09/07
10/07-23/07
24/07-20/08
21/08-27/08
28/08-11/09
12/09-24/09
25/09-11/10
12/10-30/10

20
48
51
66
51
67
80
88
101
105
86
80
70
57
51

21
56
59
79
59
75
92
101
114
118
98
92
78
65
59

22
63
66
90
66
81
103
112
125
129
109
103
84
71
66

Spanje | Costa Blanca | Dénia | p. 91

Spanje | Costa Blanca | Denia | p. 92-93

THE RESIDENCES LA SELLA PREMIUM APPARTMENTS

★★★★★ LUXE

66844-B / SBL

66843-B / SBL

LOGIES, prijs per woning per nacht

10
70
73
99
73
89
112
121
134
138
118
112
92
79
73

Types:
02/01-13/02
14/02-30/03
31/03-03/04
04/04-01/07
02/07-29/07
30/07-21/08
22/08-11/09
12/09-31/10

HOTEL DENIA MARRIOTT LA SELLA GOLF RESORT & SPA ★★★★★ LUXE

40
142
160
169
160
169
215
169
160

60
169
187
196
187
196
242
196
187

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

80
215
233
242
233
242
288
242
233

* 02/01-31/07, 23/08-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 2 nachten.
* 01/08-22/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: waarborg ca. € 200/woning. Water, gas, elektriciteit inbegrepen.
Kinderbed gratis. Huisdieren niet toegelaten.

Types:
01/01-13/02
14/02-30/03
31/03-03/04
04/04-01/07
02/07-29/07
30/07-21/08
22/08-11/09
12/09-31/10

23
63
72
77
72
77
91
77
72

24
75
84
88
84
88
102
88
84

10
116
135
144
135
144
172
144
135

* 01/01-31/07, 23/08-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 2 nachten.
* 01/08-22/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren niet toegelaten.

* 26/03-30/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/nacht/persoon vanaf 17 jaar, max. 7 nachten.
Privéparking juli-augustus: ca. € 20/24u, overige periodes: ca. € 15/24u, zie ook
‘INBEGREPEN’. Kinderbed niet beschikbaar. Huisdieren ca. € 10/nacht, max. 8 kg.

EARLY BOOKING

EARLY BOOKING

Zie infopagina’s.

65-PLUS

-10% bij boeking vóór 1/5.

- 15% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
Geldig tussen 2/1-1/7 en 1/9-1/11: -15% voor 65-plussers.

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 2/1-1/11.

GRATIS NACHTEN

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 2/1-15/7 en 1/9-1/11.
Zie infopagina’s.

1 KIND GRATIS (0-12 JAAR)

In kamer met ontbijt
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

Geldig tussen 2/1-1/11:- 15% bij boeking min. 60 dagen voor
aankomst.

65-PLUS

Geldig tussen 2/1-1/7 en 1/9-1/11: -15% voor 65-plussers.

KORTING 20%

Op een verblijf van min. 14 nachten binnen 2/1-1/11.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
All-in: lunchbuffet, snacks (buiten de maaltijden). Tussen 11u-23u:
huiswijn, sangria, frisdranken, bier, lokale alcoholische dranken,
cocktails, water, koffie en thee.
Vanaf € 26 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Ontbijt: in het hotel.
€ 14 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
Halfpension: warm en koud ontbijtbuffet, ‘s avonds à-la-cartediner of dinerbuffet (volgens bezettingsgraad) in het hotel.
Kindermenu t.e.m. 12 jaar
€ 41 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Halfpension: à-la-cartediner of dinerbuffet (volgens bezettingsgraad). Kindermenu t.e.m. 12 jaar
€ 28 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Spanje | Costa Blanca | Altea | p. 94

HOTEL SH VILLA GADEA

Spanje | Costa Calida | La Manga del Mar Menor | p. 95

★★★★★ LUXE

HOTEL PRINCIPE FELIPE

66841-B / SBL

69817-B / SA6

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
01/03-31/03
01/04-17/04
18/04-29/04
30/04-01/05
02/05-17/06
18/06-08/07
09/07-04/09
05/09-23/12

20
78
91
78
91
85
103
132
80

21
93
106
93
107
102
120
148
96

10
142
155
142
155
150
168
197
145

Types:
02/01-26/02
27/02-30/03
31/03-04/04
05/04-16/07
17/07-20/08
21/08-31/10

Italië | Zuid-Tirol-Dolomieten | Ratschings | p. 98

CHALETS & FAMILY RESORT ALPHOTEL TYROL ★★★★ SUP

★★★★★

73022-B / IZT
20
67
84
91
84
91
84

21
77
94
105
94
105
94

VOLPENSION, prijs per persoon per nacht

22
92
108
127
108
127
108

10
116
150
165
150
165
150

* 02/01-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren niet toegelaten.

Types:
07/05-25/06
26/06-30/07
31/07-27/08
28/08-01/10
02/10-03/12

20
135
145
165
145
135

27
141
151
171
151
141

21
147
157
177
157
147

23
168
178
198
178
168

24
171
181
201
181
171

28
195
216
237
216
195

25
200
220
243
220
200

11
141
151
171
151
141

* 07/05-03/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,10/nacht/persoon vanaf 14 jaar.
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht.

* 01/03-31/03, 05/09-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 1 nacht.
* 01/04-04/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: kinderbed gratis, op aanvraag. Privégarage ca. € 11/24u.
Openbare parking gratis. Huisdieren niet toegelaten.

1 KIND GRATIS (0-14 JAAR)

In kamer met ontbijt of halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

Geldig tussen 1/3-1/7 en 5/9-24/12: -15% bij boeking min. 40
dagen voor aankomst (cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN

EARLY BOOKING

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 2/1-31/3, 5/4-17/7 en 21/8-1/11. -5% bij boeking vóór 1/4
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 17/7-21/8.
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
(Niet geldig op de toeslagen.)
Zie infopagina’s.

GRATIS NACHTEN

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 7/5-26/6 en 2/10-4/12.

GRATIS PERSONEN

GRATIS NACHTEN

• 4de persoon: gratis in volpension (type 28)
• 5de persoon: gratis in volpension (type 25)

12 + 2: verblijf binnen 1/3-24/12.
Zie infopagina’s.

EENOUDERVOORDEEL

1 kind met een alleenreizende volwassene (type 11):
t.e.m. 1 jaar: -80%, 2 t.e.m. 5 jaar: -60%, 6 t.e.m. 12 jaar:
-50% in volpension

ALLEENREISVOORDEEL

Geen toeslag op kamertype 27.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: à-la-cartediner of dinerbuffet met showcooking
(water en huiswijn inbegrepen bij een verblijf van min. 3 nachten
binnen 1/3-1/4).
€ 31 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner in het restaurant Amapola. Kindermenu t.e.m. 12 jaar. Dine around mogelijk in diverse restaurants op het domein
€ 36 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Italië | Zuid-Tirol/Dolomieten | Sankt Andrea | p. 99

TUI BLUE MY ARBOR

★★★★ SUP

Italië | Zuid-Tirol-Dolomieten | Kastelruth | p. 100

Italië | Zuid-Tirol-Dolomieten | Hafling | p. 101

HOTEL LAMM ALPINE LIFESTYLE & SPA

MIRAMONTI BOUTIQUE HOTEL ★★★★★

★★★★ SUP

73034-B / IZT

73059-B / IZT

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
21/05-03/07
04/07-07/08
08/08-21/08
22/08-02/10
03/10-02/11

Types:
06/05-01/07
02/07-16/10
17/10-30/11

Types:
14/04-01/05
02/05-01/07
02/07-07/08
08/08-28/08
29/08-02/11
03/11-14/11

20
188
207
220
237
207
188

21
232
247
257
272
247
232

10
238
263
280
302
263
238

* 14/04-14/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,30/nacht/persoon. Huisdieren ca. € 25/
nacht. Kinderbed niet beschikbaar.

EARLY BOOKING

73033-B / IZT
21
148
159
193
159
148

* 21/05-02/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon vanaf 14 jaar.
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 45/nacht, op aanvraag.

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 14/4-2/5 en 3/11-15/11:
-20% bij boeking vóór 1/5.
-35% bij boeking vóór 1/4 met aankomst op zondag of maandag. Zie infopagina’s.
• Geldig tussen 14/4-15/11: -10% bij boeking vóór 1/4.

GRATIS NACHTEN

3 + 1: met aankomst op zondag of maandag bij een verblijf
binnen 14/4-2/5 en 3/11-15/11.

KORTING 12%

Op een verblijf van min. 5 nachten binnen 14/4-15/11.
Zie infopagina’s.

25
159
168
203
168
159

23
193
243
193

24
212
262
212

10
290
364
290

* 06/05-30/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,25/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 32/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EENOUDERVOORDEEL

1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 8 jaar: gratis in halfpension

EARLY BOOKING

-5% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN

3 + 1: met aankomst op zondag bij een verblijf
binnen 6/5-2/7 en 17/10-1/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 6/5-2/7 en 17/10-1/12.
Zie infopagina’s.
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Italië | Zuid-Tirol-Dolomieten | Meran | p. 102

HOTEL MERANERHOF

Italië | Zuid-Tirol-Dolomieten | Latsch | p. 103

HOTEL DAS PARADIES

★★★★ SUP

73028-B / IZT

73115-B / IZT

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
02/04-30/07
31/07-08/10
09/10-14/11

22
140
153
140

23
145
158
145

20
145
158
145

21
148
158
148

24
177
187
177

10
140
153
140

* 02/04-06/08, 21/08-14/11 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
* 07/08-20/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,10/nacht/persoon vanaf 14 jaar.
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 6-15/nacht.

Types:
25/03-30/03
31/03-06/04
07/04-12/05
13/05-15/05
16/05-20/05
21/05-25/05
26/05-02/06
03/06-05/06
06/06-02/07
03/07-16/07
17/07-27/08
28/08-24/09
25/09-15/10
16/10-28/10
29/10-31/10
01/11-06/11

Italie | Zuid-Tirol - Dolomieten | St. Johann im Ahrntal | p. 104

HALPIN ROYAL WELLNESS REFUGIUM & RESORT ★★★★ SUP

★★★★★

73063-B / DBW
20
141
162
141
162
141
162
141
162
141
151
162
151
162
151
162
141

21
151
172
151
172
151
172
151
172
151
162
172
162
172
162
172
151

22
172
192
172
192
172
192
172
192
172
182
192
182
192
182
192
172

23
182
202
182
202
182
202
182
202
182
192
202
192
202
192
202
182

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

10
156
177
156
177
156
177
156
177
156
166
177
166
177
166
177
156

Types:
25/04-15/05
16/05-26/06
27/06-07/08
08/08-28/08
29/08-18/09
19/09-27/11

20
110
110
117
148
117
110

21
117
117
125
156
125
117

10
114
114
121
152
121
114

* 25/04-07/08, 29/08-27/11 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 5 nachten.
* 08/08-28/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,80/nacht/persoon vanaf 14 jaar.
Privégarage ca. € 8/24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

* 25/03-06/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,30/nacht/persoon vanaf 14 jaar. Kinderbed
ca. € 30/verblijf. Huisdieren ca. € 20/nacht, niet toegelaten types 22 en 23.

EARLY BOOKING

1 KIND GRATIS (0-14 JAAR)

GRATIS NACHTEN

GRATIS NACHTEN

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

KORTING 10%

-5% bij boeking vóór 1/3 (cumuleerbaar met de andere promo’s).
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 11/4-30/4, 22/5-29/5, 19/6-10/7
en 24/10-6/11.
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

In halfpension (geldig tussen 16/5-27/6 en 29/8-28/11)
4 + 1: met aankomst op zondag bij een verblijf binnen 25/4-8/8,
29/8-31/10 en 7/11-28/11.
Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 25/4-28/11.
Zie infopagina’s.

KINDEREN IN APARTE KAMER

2 kinderen in een aparte kamer (type 22): t.e.m. 18 jaar: -30%

ALLEENREISVOORDEEL
Geen toeslag.
Zie infopagina’s.
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Italië | Zuid-Tirol - Dolomieten | St. Johann im Ahrntal | p. 105

Italië | Gardameer | Riva del Garda | p. 106

ALPENPALACE LUXURY HIDEAWAY & SPA RETREAT
73064-B / IZT

ASTORIA PARK HOTEL SPA RESORT

★★★★★

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
16/05-26/06
27/06-07/08
08/08-28/08
29/08-18/09
19/09-06/11

20
165
175
213
175
165

21
175
184
223
184
175

Italië | Gardameer | Riva | p. 107
★★★★ SUP

73556-B / IGA

73522-B / IGA

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

22
190
200
239
200
190

* 16/05-07/08, 29/08-06/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf
van 5 nachten.
* 08/08-28/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,80/nacht/persoon vanaf 14 jaar.
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren niet toegelaten

Types:
05/04-28/04
29/04-01/05
02/05-12/05
13/05-19/05
20/05-23/05
24/05-02/06
03/06-06/06
07/06-02/07
03/07-09/07
10/07-28/08
29/08-11/09
12/09-25/09
26/09-07/11

HOTEL VILLA NICOLLI ROMANTIC RESORT ★★★★ SUP

24
85
110
85
100
110
100
110
100
110
122
110
100
85

22
92
118
92
107
118
107
118
107
118
133
118
107
92

20
80
108
80
93
108
93
108
93
108
119
108
93
80

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

21
80
108
80
93
108
93
108
93
108
119
108
93
80

Types:
03/04-02/07
03/07-30/07
31/07-20/08
21/08-24/09
25/09-14/11

24
104
117
129
117
99

25
119
146
168
146
119

* 03/04-02/07, 21/08-14/11 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
* 03/07-20/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,30/nacht/persoon vanaf 14 jaar.
Privégarage ca. € 10/24u. Huisdieren ca. € 10/nacht, max. 5 kg. Kinderbed en
-stoel niet mogelijk.

* 05/04-07/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,30/nacht/persoon vanaf 14 jaar.
Privégarage ca. € 10/24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 13/
nacht.

1 KIND GRATIS (0-14 JAAR)

In halfpension (geldig tussen 16/5-27/6 en 29/8-7/11)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN

EARLY BOOKIING

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 5/4-29/4, 2/5-13/5, 13/5-20/5, 24/5-3/6, 7/6-3/7 • - 5% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
en 12/9-26/9: -15% bij boeking vóór 1/1.
• - 10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 5/4-8/11: -10% bij boeking vóór 1/4.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s.)

4 + 1: met aankomst op zondag bij een verblijf binnen 16/5-8/8 GRATIS NACHTEN
GRATIS NACHTEN
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 5/4-29/4, 3/5-13/5 en 26/9-6/11. 4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 3/4-3/7 en 24/8-15/11.
en 29/8-7/11.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 15/6-3/7 en 12/9-26/9.
Zie infopagina’s.
KORTING 10%
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 13/5-11/6 en 29/8-12/9.
Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 16/5-7/11.
Zie infopagina’s.

KINDEREN IN APARTE KAMER

2 kinderen in een aparte kamer (type 20/21): 2 t.e.m. 14 jaar: -25%
Zie infopagina’s.
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Italië | Gardameer | Limone sul Garda | p. 108

PARK HOTEL IMPERIAL

Italië | Gardameer | Bardolino sul Garda | p. 109

AQUALUX SUITE & TERME HOTEL

★★★★★

73533-B / IGA

73528-B / IGA

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
16/01-30/03
31/03-09/04
10/04-23/04
24/04-28/05
29/05-16/07
17/07-27/08
28/08-24/09
25/09-15/10
16/10-06/11

20
125
137
125
137
149
168
149
137
125

21
135
148
135
148
159
181
159
148
135

22
145
157
145
157
169
191
169
157
145

23
163
175
163
175
187
213
187
175
163

24
205
217
205
217
229
266
229
217
205

10
185
197
185
197
248
261
248
197
185

* 16/01-15/05, 25/09-06/11 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
* 16/05-24/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/persoon/nacht. Privégarage ca. € 10/24u,
zie ook ‘Inbegrepen’. Kinderbed (eventuele maaltijden ter plaatse te regelen).
gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht, enkel toegelaten in types 20 en 23, max. 12 kg.

Types:
07/01-01/04
02/04-09/07
10/07-17/09
18/09-15/10
16/10-23/12

21
101
131
146
131
101

HOTEL CAESIUS THERMAE & SPA RESORT ★★★★ PLUS
73549-B / IGA

22
113
141
154
141
113

23
148
189
219
189
148

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

26
156
214
246
214
156

27
186
238
271
238
186

10
151
193
239
193
151

11
168
216
243
216
168

* 07/01-09/07, 18/09-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 1 nacht.
* 10/07-17/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van
3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/persoon/nacht. Kinderbed gratis, op
aanvraag. Huisdieren niet toegelaten.

EARLY BOOKING

EARLY BOOKING

KORTING 12%

GRATIS NACHTEN

-5% bij boeking vóór 1/4
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
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★★★★ LUXE

Geldig tussen 7/1-18/4 en 22/4-24/12:
-10% bij boeking vóór 31/3.

Op een verblijf van min. 6 nachten binnen 10/4-9/5 en 26/6-24/7. 2 + 1: met aankomst op zondag,maandag,dinsdag
of woensdag bij een verblijf binnen 7/1-2/4.
KORTING 20%
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 5/4-18/4 en 22/4-12/5.
Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 16/1-31/3 en 16/10-7/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 6/6-17/7.
Zie infopagina’s.

Types:
27/03-01/04
02/04-04/04
05/04-16/04
17/04-12/05
13/05-21/05
22/05-02/07
03/07-04/09
05/09-03/10
04/10-15/10
16/10-31/10

26
92
135
92
128
135
141
153
141
128
92

21
106
154
106
148
154
158
176
158
148
106

22
112
161
112
154
161
165
183
165
154
112

23
117
166
117
159
166
170
188
170
159
117

20
124
200
124
183
200
206
224
206
183
124

10
126
169
126
162
169
185
197
185
162
126

11
140
189
140
182
189
202
220
202
182
140

* 27/03-01/04, 05/04-16/04, 16/10-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 2 nachten.
* 02/04-04/04, 17/04-15/10 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1/persoon/nacht. Kinderbed gratis, op
aanvraag. Huisdieren niet toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-13 JAAR)

In kamer met ontbijt, halfpension of volpension
(geldig tussen 27/3-3/7 en 5/9-1/11 in type 20,
geldig tussen 27/3-2/4, 5/4-13/5 en 4/10-1/11 in types 21, 22, 23)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

-10% bij boeking van min. 3 nachten vóór 1/3.
Zie infopagina’s.

1 KIND GRATIS (0-9 JAAR)

In kamer met ontbijt of halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangenkeuzediner. Stadskledij gewenst.
Vegetarische keuken mogelijk op aanvraag ter plaatse.
€ 30 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangenkeuzediner met voorgerechten-, saladeen dessertbuffet tussen 1/3-31/10. 2x/week Gran Buffet tussen
1/6-31/8
€ 28 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner + saladebuffet.
€ 28 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
Volpension: lunchbuffet en 3 gangenkeuzediner
+ saladebuffet.
€ 56 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
Kindermenu t.e.m. 13 jaar
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PARC HOTEL GERMANO SUITES

★★★★ LUXE

Italië | Gardameer | Lazise | p. 112

HOTEL CORTE VALIER

73552-B / IGA

73564-B / IGA

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
20/03-01/04
02/04-04/04
05/04-17/04
18/04-21/04
22/04-07/05
08/05-11/06
12/06-02/07
03/07-27/08
28/08-18/09
19/09-03/10
04/10-01/11
02/11-24/12

Types:
26/02-01/04
02/04-04/04
05/04-22/04
23/04-12/05
13/05-15/05
16/05-20/05
21/05-23/05
24/05-02/06
03/06-05/06
06/06-01/07
02/07-04/09
05/09-02/10
03/10-16/10
17/10-31/10
01/11-15/11

20
77
107
101
107
101
107
123
148
123
107
101
77

* 20/03-24/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon. Kinderbed en -stoel
gratis. Huisdieren gratis, max. 10 kg.

20
84
169
99
124
169
124
169
150
169
150
169
150
124
99
84

Italië | Gardameer | Desenzano | p. 113

HOTEL ACQUAVIVA DEL GARDA & SPA ★★★★

★★★★

73575-B / IGA
21
96
182
110
135
182
135
182
161
182
161
182
161
135
110
96

22
108
192
123
145
192
145
192
173
192
173
192
173
145
123
108

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

23
126
211
141
160
211
160
211
191
211
191
211
191
160
141
126

24
144
260
158
195
260
195
260
234
260
234
260
234
195
158
144

Types:
01/03-01/04
02/04-04/04
05/04-12/05
13/05-11/09
12/09-09/10
10/10-30/11

20
75
114
96
114
96
75

22
84
123
107
123
107
84

23
62
100
86
100
86
62

11
113
151
137
151
137
113

* 01/03-30/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 14 jaar.
Privégarage ca. € 5/24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 13/nacht
+ ca. € 30 voor eindschoonmaak, max. 10 kg en enkel toegelaten in type 23/11
(gelijkvloers).

* 26/02-15/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,50/nacht/persoon vanaf 14 jaar, gratis
indien jonger. Kinderbed ca. € 10/nacht. Huisdieren niet toegelaten.

EARLY BOOKING

KINDEREN IN APARTE KAMER

-5% bij boeking vóór 1/2.

2 kinderen in een aparte kamer (type 22/23):
t.e.m. 17 jaar: -30%

Zie infopagina’s.

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 24/9-30/11:
-15% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
• Geldig tussen 1/3-1/12:
-15% bij boeking vóór 1/5.

GRATIS NACHTEN

3 + 1 / 6 + 2: aankomst vanaf 1/3 t.e.m. 28/3
en vanaf 1/11 t.e.m. 30/11.
4 + 1 / 8 + 2: aankomst vanaf 3/5 t.e.m. 8/5
en vanaf 3/10 t.e.m. 24/10.
6 + 1 / 12 + 2: aankomst vanaf 2/6 t.e.m. 16/6.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag, tussen 20/3-2/11.
Halfpension: 4 gangendiner à la carte.
€ 28 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangenkeuzediner (salade en voorgerecht in
buffetvorm, huisgemaakt dessertbuffet). Bij mooi weer kan
je buiten op het terras dineren. Tussen 16u-17u: thee, koffie
en koekjes
€ 31 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangenkeuzemenu.
€ 28 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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HOTEL LE ALI DEL FRASSINO
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HOTEL SPLENDIDO BAY LUXURY SPA RESORT

★★★★

73553-B / IGA

73519-B / IGA

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
01/03-01/04
02/04-04/04
05/04-29/04
30/04-12/05
13/05-02/07
03/07-11/09
12/09-18/09
19/09-02/10
03/10-31/10

20/24
68
108
68
85
108
131
108
85
68

21
78
117
78
96
117
141
117
96
78

22
89
128
89
108
128
151
128
108
89

23
104
144
104
122
144
168
144
122
104

26
109
149
109
128
149
173
149
128
109

28
128
168
128
146
168
201
168
146
128

10
111
186
111
148
186
206
186
148
111

* 01/03-01/04, 05/04-12/05, 19/09-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 2 nachten.
* 02/04-04/04, 13/05-18/09 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,65/nacht/persoon. Kinderbed gratis, op
aanvraag. Huisdieren ca. € 20/nacht, enkel in type 22, max. 50 cm.

Types:
01/01-01/04
02/04-04/04
05/04-29/04
30/04-21/05
22/05-02/07
03/07-03/09
04/09-17/09
18/09-02/10
03/10-23/12

25
111
151
111
151
186
201
186
151
111

26
131
171
131
171
196
211
196
171
131

22
151
186
151
186
201
221
201
186
151

24
231
261
231
261
301
351
301
261
231

Types:
08/05-14/05
15/05-21/05
22/05-28/05
29/05-11/06
12/06-25/06
26/06-09/07
10/07-16/07
17/07-23/07
24/07-06/08
07/08-20/08
21/08-27/08
28/08-03/09
04/09-10/09
11/09-25/09

20
104
109
121
124
127
133
141
146
152
156
133
121
104
99

21
113
117
131
135
137
146
151
156
162
168
146
131
113
107

22
131
140
166
175
178
189
198
203
213
218
189
166
131
127

10
114
119
140
145
147
160
171
176
183
187
160
140
114
109

* 08/05-25/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting (ca. € 1,55/nacht/persoon vanaf 4 jaar).
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren niet toegelaten.

EARLY BOOKING

EARLY BOOKING

KORTING 10%

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

23
176
201
176
201
251
276
251
201
176

* 01/01-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,60/persoon/nacht. Kinderbed ca. € 15/
nacht, op aanvraag. Huisdieren ca. € 25/nacht, op aanvraag.

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)

• Geldig tussen 1/3-13/5 en 19/9-1/11
-15% bij boeking vóór 31/3.
• Geldig tussen 13/5-19/9:
-10% bij boeking vóór 31/3.

LAGUNA PARK HOTEL ★★★★ SUP
74470-B / IVR

1 KIND GRATIS (0-10 JAAR)

In kamer met ontbijt of halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

Italië | Venetiaanse Kust | Bibione | p. 117
★★★★★ LUXE

In kamer met ontbijt.
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
-10% bij boeking vóór 1/4 (niet geldig op de toeslagen).

KORTING 10%

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/5-17/7 en 11/9-26/9:
-20% bij boeking van min. 5 nachten vóór 1/1.
• Geldig tussen 8/5-17/7 en 11/9-26/9:
-15% bij boeking min. 5 nachten vóór 1/5.
Zie infopagina’s.

Op een verblijf van min. 5 nachten binnen 1/9-3/10
(niet geldig op de toeslagen).

• Op een verblijf van min. 3 nachten binnen 5/4-13/5 en 3/10-1/11. KORTING 15%
Op een verblijf van min. 5 nachten binnen 5/4-22/5
• Op een verblijf van min. 4 nachten binnen 12/9-3/10.
en 3/10-1/11 (niet geldig op de toeslagen).
(Geldig voor boekingen vanaf 01/04/2021.)
Zie infopagina’s.

GRATIS NACHTEN

2 + 1 / 4 + 2 : verblijf binnen 1/1-2/4, 1/11-7/12
en 8/12-24/12 (niet geldig op de toeslagen).
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner.
€ 27 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Flexdine: twee 4 gangendiners in restaurant Rivale of restaurant
B-Bay. Gewenste dagen van deze diners melden aan de receptie
bij aankomst.
€ 150 per persoon per package

Mits toeslag.
Volpension: lunchbuffet
€15 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen
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LINO DELLE FATE ECO VILLAGE RESORT

★★★★ LUXE

74417-B / IVR
20
76
85
107
110
114
121
124
128
132
135
121
107
85
81
76

22
80
89
115
124
131
138
141
145
148
151
138
115
89
85
80

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

23
75
85
109
118
124
129
133
136
138
142
129
109
85
80
75

* 08/05-02/07, 11/09-24/09 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
* 03/07-10/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,60/nacht/persoon vanaf 4 jaar, max.
10 nachten. Kinderbed, -bad en stoel gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht, enkel
toegelaten in types 22 en 23.

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/5-17/7 en 11/9-25/9:
-20% bij boeking van min. 5 nachten vóór 1/1.
• Geldig tussen 8/5-17/7 en 11/9-25/9:
-15% bij boeking van min. 5 nachten vóór 1/5.
Zie infopagina’s.

Types:
08/05-14/05
15/05-21/05
22/05-28/05
29/05-18/06
19/06-25/06
26/06-09/07
10/07-23/07
24/07-06/08
07/08-20/08
21/08-27/08
28/08-03/09
04/09-10/09
11/09-17/09
18/09-24/09

24
58
67
89
91
95
103
109
113
115
95
91
67
61
58

20
63
71
99
104
117
122
127
132
135
117
104
71
66
63

Italië | Adriatische Riviera | Rimini | p. 120

GRAND HOTEL RIMINI ★★★★★ LUXE
74525-B / IAR

74469-B / IVR

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
08/05-14/05
15/05-21/05
22/05-28/05
29/05-18/06
19/06-25/06
26/06-02/07
03/07-16/07
17/07-23/07
24/07-06/08
07/08-20/08
21/08-27/08
28/08-03/09
04/09-10/09
11/09-18/09
19/09-24/09

GREEN VILLAGE RESORT

★★★★ LUXE

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

22
56
63
93
98
109
114
121
124
127
109
98
63
58
56

23
62
71
99
102
114
119
124
129
132
114
102
71
66
62

10
69
77
109
112
115
123
129
140
142
115
112
77
71
69

Types:
01/05-21/05
22/05-18/06
19/06-02/07
03/07-06/08
07/08-20/08
21/08-10/09
11/09-30/09

20
75
115
130
168
195
130
75

21
107
147
162
199
227
162
107

22
147
200
219
275
324
219
147

23
81
89
108
133
152
108
81

* 01/05-04/06, 11/09-30/09 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 1 nacht.
* 05/06-06/08, 21/08-10/09 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
* 07/08-20/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon. Privéparking ca. € 18/24u.
Kinderbed ca. € 25/nacht. Huisdieren ca. € 20/nacht.

Verblijf in types 24, 20, 22 en 10:
* 08/05-24/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Verblijf in type 23:
* 08/05-24/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. €1/nacht/persoon vanaf 12 jaar, max. 10 nachten.
Kinderbed, -bad en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht (type 23).

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 8/5-17/7 en 11/9-25/9:
-20% bij boeking van min. 5 nachten vóór 1/1.
• Geldig tussen 8/5-17/7 en 11/9-25/9:
-15% bij boeking van min. 5 nachten vóór 1/5.
• Geldig tussen 17/7-11/9:
-10% bij boeking van min. 5 nachten vóór 1/1.
Zie infopagina’s.

EARLY BOOKING

• -20% bij boeking vóór 1/3.
• -15% bij boeking vóór 1/4.
• -10% bij boeking vóór 1/6.

GRATIS NACHTEN

4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/5-3/7 en 21/8-1/10.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: diner (buffet of à la carte)
€ 17 per persoon per nacht.
Speciale prijzen voor kinderen.
Volpension: lunch en diner (buffet of à la carte)
€ 32 per persoon per nacht.
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangenkeuzediner.
€ 63 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
Volpension: à-la-cartelunch of lunchbuffet en 4 gangenkeuzediner. Bij mooi weer: lunch op het strand.
€ 100 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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GRAND HOTEL DIANA MAJESTIC
74012-B / IBL

Italië | Toscane | Montecatini Terme | p. 122

20

22

★★★★

74251-B / ITO

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
12/02-01/04, 05/04-29/04
17/10-31/10
02/04-04/04, 21/05-28/05
12/09-09/10
30/04-20/05, 10/10-16/10
29/05-11/06, 05/09-11/09
12/06-25/06, 29/08-04/09
26/06-02/07, 22/08-28/08
03/07-30/07, 15/08-21/08
31/07-14/08

Italië | Toscane | Montecatini Terme | p. 123

GRAND HOTEL FRANCIA & QUIRINALE

★★★★ SUP

74217-B / ITO

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

21

23

10

66

81

86

92

99

89
81
123
131
154
176
181

103
95
151
161
183
204
209

109
99
156
165
188
209
214

119
109
171
180
204
225
230

134
122
185
235
276
316
327

Types:
08/04-30/04
01/05-31/08
01/09-15/10
16/10-10/11

GRAND HOTEL BELLAVISTA PALACE ★★★★★

20
70
91
94
84

21
78
98
103
91

23
93
109
116
103

22
115
136
146
132

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

24
145
176
197
171

10
96
114
120
110

* 08/04-10/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,40/nacht/persoon. Privéparking ca. € 10/24u.
Openbare parking ca. € 4/24u. Kinderbed gratis, op aanvraag. Huisdieren
klein, gratis.

Types:
01/04-20/05
21/05-15/06
16/06-31/08
01/09-30/09
01/10-31/10

20
100
112
103
112
100

21
165
184
169
184
165

22
190
209
194
209
190

10
110
123
113
123
110

* 01/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,70/nacht/persoon vanaf 10 jaar, max. 7 nachten,
gratis indien jonger. Privégarage tegen betaling. Kinderbed gratis. Huisdieren
niet toegelaten. Openbare parking gratis.

* 12/02-30/07, 15/08-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
* 31/07-14/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2 vanaf 14 jaar, max. 7 nachten.
Kinderbed ca. € 20/nacht, op aanvraag. Huisdieren enkel kleine toegelaten,
max. 1, ca. € 16/nacht.

EARLY BOOKING

• -10% bij boeking vóór 30/5 (niet geldig
in combinatie met het gratis kind in de EARLY BOOKING).
• kind van 0 t.e.m. 5 jaar: gratis in halfpension
bij boeking vóór 30/3 (A260).

GRATIS NACHTEN

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 30/4-21/5 en 10/10-17/10
(niet geldig in combinatie met het gratis kind
in de EARLY BOOKING).
Zie infopagina’s.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)

KINDEREN IN APARTE KAMER

EARLY BOOKING

EARLY BOOKING

KORTING 10%

Zie infopagina’s.

KORTING 15%

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
2 kinderen in een aparte kamer (type 20/21/23):
t.e.m. 16 jaar: -50%
-20% bij boeking min. 21 dagen voor aankomst.

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
-5% bij boeking vóór 1/4
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
Op een verblijf van min. 5 nachten binnen 1/4-1/11.
Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 1/4-1/11.
Zie infopagina’s.
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Italië | Toscane | Castelfalfi | p. 124-125

TUI BLUE IL CASTELFALFI

Italië | Toscane | San Gimignano | p. 126

HOTEL VILLA SAN PAOLO

★★★★★

74837-B / ITO

74269-B / ITO

74238-B / ITO

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
18/03-01/04
02/04-04/04
05/04-29/04
30/04-30/06
01/07-18/09
19/09-23/10
24/10-23/12

20
132
178
132
178
213
178
132

21
152
198
152
198
233
198
152

22
198
244
198
244
279
244
198

10
244
335
244
335
406
335
244

* 18/03-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3,50/nacht/persoon. Kinderbed gratis.
Huisdieren ca. € 10/nacht, max. 7 kg.

EARLY BOOKING

• -30% bij boeking min. 90 dagen voor aankomst.
• -20% bij boeking min. 30 dagen voor aankomst.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s,
niet geldig op de toeslagen.)

GRATIS NACHTEN

Types:
07/01-01/04
02/04-04/04
05/04-30/04
01/05-06/06
07/06-26/09
27/09-24/10
25/10-23/12

Italië | Toscane | Rignano Sull'Arno | p. 127

HOTEL TORRE A CONA

★★★★

22
122
145
122
132
145
132
122

23
137
160
137
147
160
147
137

LOGIES, prijs per persoon per nacht

11
149
176
149
162
176
162
149

Types:
26/03-07/05
08/05-03/09
04/09-24/09
25/09-02/11

20
52
70
56
52

21
56
80
66
56

22
75
108
90
75

* 26/03-02/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren niet toegelaten

* 07/01-20/04, 25/04-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 1 nacht.
* 21/04-24/04 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting tussen 1/3-30/11, ca. € 2,50/nacht/persoon
vanaf 12 jaar, max. 5 nachten. Kinderbed gratis. Huisdieren klein, gratis.

EENOUDERVOORDEEL

1 kind met een alleenreizende volwassene (type 22):
t.e.m. 12 jaar: -30%
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 1/4.
Zie infopagina’s.

EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 1/5.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 18/3-2/4, 5/4-30/4 en 24/10-24/12.
GRATIS NACHTEN
5 + 1 / 10 + 2: verblijf binnen 30/4-1/7 en 19/9-24/10.
3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 7/1-2/4, 5/4-1/5 en 25/10-24/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 1/7-19/9.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 1/5-7/6 en 27/9-25/10.
Zie infopagina’s.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 7/1-24/12.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangendiner met water en koffie in restaurant
‘La Via del Sale’.
€ 65 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen

Mits toeslag.
Ontbijt: ontbijtbuffet.
€ 16 per persoon per nacht
Halfpension: ontbijtbuffet en 3 gangendiner.
€ 46 per persoon per nacht
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Kroatië | Kvarnerbaai | Novi Vinodolski | p. 130

Kroatië | Istrië | Umag | p. 131

WYNDHAM GRAND NOVI VINODOLSKI RESORT HOTEL

★★★★ SUP

HOTEL MELIA CORAL FOR PLAVA LAGUNA

79228-B / KRI

79047-B / KIS

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
01/04-29/04
30/04-27/05
28/05-24/06
25/06-16/07
17/07-21/08
22/08-04/09
05/09-18/09
19/09-02/10
03/10-31/10

20
91
100
113
137
151
137
113
100
91

26
98
108
122
147
164
147
122
108
98

21
100
113
127
154
170
154
127
113
100

22
108
121
137
166
185
166
137
121
108

27
121
135
154
187
208
187
154
135
121

28
126
140
160
194
217
194
160
140
126

29
150
168
193
236
265
236
193
168
150

10
138
159
184
231
260
231
184
159
138

* 01/04-16/07, 22/08-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 2 nachten.
* 17/07-21/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,40/nacht/persoon. Privégarage ca. € 10/24u.
Kinderbed gratis. Huisdieren niet toegelaten.

Kroatië | Istrië | Porec | p. 132

Types:
27/03-23/04
24/04-02/05
03/05-21/05
22/05-27/05
28/05-04/06
05/06-11/06
12/06-18/06
19/06-04/07
05/07-18/07
19/07-13/08
14/08-20/08
21/08-27/08
28/08-03/09
04/09-17/09
18/09-25/09

★★★★★

79022-B / KIS
20
63
70
63
94
100
89
94
107
122
124
122
113
104
70
63

21
66
72
66
96
103
91
96
109
124
127
124
115
107
72
66

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

22
72
79
72
103
109
98
103
118
133
136
133
124
115
79
72

* 27/03-04/06, 29/08-25/09 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
* 05/06-28/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 5 nachten.
Ter plaatse: privéparking ca. € 1/24u. Huisdieren niet toegelaten.

EARLY BOOKING

• -30% bij boeking vóór 1/1.
• -20%bij boeking vóór 1/2.
• -15%bij boeking vóór 1/4.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s, niet geldig op de toeslagen.)

KORTING 10%

• Op een verblijf van min. 5 nachten met aankomst vanaf
1/4 t.e.m. 24/6 en vanaf 5/9.
• Op een verblijf van min. 14 nachten met aankomst vanaf
25/6 t.e.m. 16/7 en vanaf 22/8 t.e.m. 4/9.
(Niet geldig op de toeslagen.)

EARLY BOOKING

-20% bij boeking vóór 16/3.
Zie infopagina’s.

HOTEL VALAMAR COLLECTION MAREA SUITES ★★★★★

Types:
01/04-28/04
29/04-12/05
13/05-15/05
16/05-20/05
21/05-23/05
24/05-28/05
29/05-02/06
03/06-05/06
06/06-11/06
12/06-25/06
26/06-23/07
24/07-27/08
28/08-06/09
07/09-16/09
17/09-23/09
24/09-01/10

20
74
89
113
89
137
113
137
156
137
156
198
222
194
156
89
74

21
90
109
138
109
167
138
167
190
167
190
242
271
237
190
109
90

* 01/04-25/06, 07/09-23/09, 24/09-01/10 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 3 nachten.
* 26/06-06/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: openbare parking ca. € 4/24u. Kinderbed gratis. Huisdieren niet
toegelaten.

KINDEREN GRATIS (0-13 JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 1/2.
Zie infopagina’s.

Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Volpension: lunch met dranken inbegrepen: water, sappen,
koffie en thee
€ 13 per persoon per nacht
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Kroatië | Istrië | Rovinj | p. 133

HOTEL LONE

Kroatië | Istrië | Opatija | p. 134-135

79023-B / KIS

79241-B / KRI

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
26/03-12/05
13/05-20/05
21/05-17/06
18/06-08/07
09/07-21/08
22/08-04/09
05/09-18/09
19/09-09/10
10/10-01/11

20
84
91
112
152
175
152
112
91
84

Slovenië | Sloveense RIviera | Portoroz | p. 136

HOTEL REMISENS PREMIUM AMBASADOR

★★★★★

21
84
91
112
152
175
152
112
91
84

10/11
156
170
207
282
325
282
207
170
156

* 26/03-01/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: privégarage ca. € 20/24u. Kinderbed gratis, op aanvraag.
Huisdieren ca. € 30/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)

Types:
02/01-01/04
02/04-04/04
05/04-15/04
16/04-12/05
13/05-24/06
25/06-29/07
30/07-21/08
22/08-11/09
12/09-18/09
19/09-09/10
10/10-23/12

★★★★★

GRAND HOTEL BERNARDIN ★★★★★
79594-B / VIS

20
69
88
69
88
105
126
137
126
105
88
69

21/22
79
100
79
100
121
145
157
145
121
100
79

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

10
88
113
88
113
131
151
162
151
131
113
88

* 02/01-29/07, 22/08-23/12 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 2 nachten.
* 30/07-21/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/nacht/persoon + registratiekost: ca. € 0,50/
persoon/verblijf. Privéparking ca. € 12/24u. Privégarage ca. € 14,70/24u.
Kinderbed ca. € 13,50/nacht. Huisdieren ca. € 27/nacht.

Types:
26/03-09/04
10/04-01/05
02/05-20/05
21/05-01/07
02/07-15/07
16/07-21/08
22/08-04/09
05/09-18/09
19/09-10/10

21
89
109
89
109
123
137
123
109
89

20
104
123
104
123
137
151
137
123
104

22
118
137
118
137
151
166
151
137
118

* 26/03-09/04, 02/05-20/05, 19/09-10/10 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 2 nachten.
* 10/04-01/05, 21/05-01/07, 05/09-18/09 aankomst en vertrek dagelijks met
een minimumverblijf van 3 nachten.
* 02/07-04/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon. Registratiekost ca. €
1/verblijf/persoon. Privégarage ca. € 5/24u. Kinderbed € 7/dag, op aanvraag.
Huisdieren ca. € 20/nacht.

EARLY BOOKING

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)

1 kind met een alleenreizende volwassene (type 11):
t.e.m. 11 jaar: gratis in kamer met ontbijt

KORTING 5%

KINDEREN IN APARTE KAMER

EARLY BOOKING

Zie infopagina’s.

EENOUDERVOORDEEL

In kamer met ontbijt

EENOUDERVOORDEEL

• -35% bij boeking van min. 8 nachten vóór 16/1.
• -25% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/1.
• -25% bij boeking van min. 8 nachten vóór 16/2.
• -15% bij boeking van min. 3 nachten vóór 16/2.

KORTING 10%

Op een verblijf van min. 8 nachten binnen 26/3-2/11.
Zie infopagina’s.

• Geldig tussen 12/3-18/12: -20% bij boeking vóór 1/2.
• Geldig tussen 12/3-18/12: -15% bij boeking vóór 1/3
Op een verblijf van min. 7 nachten binnen 2/1-24/12.

11
152
190
152
190
219
247
219
190
152

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
2 kinderen in een aparte kamer (type 21): 2 t.e.m. 14 jaar: -20%
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 21):
2 t.e.m. 14 jaar: -20%

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 21/5-2/7 en 6/9-11/10:
-15% bij boeking vóór 1/2.
• Geldig tussen 2/7-6/9:
-15% bij boeking van min. 7 nachten vóór 1/2.
• Geldig tussen 21/5-2/7 en 6/9-11/10:
-10% bij boeking vóór 1/4.
• Geldig tussen 2/7-6/9:
-10% bij boeking van min. 7 nachten vóór 1/4.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

VAKANTIEDOMEIN BERNARDIN

Mits toeslag.
Halfpension: dinerbuffet met showcooking
(ook vegetarische, glutenvrij; melden bij reservering).
Vanaf € 19 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Een verkeersarm vakantiedomein, geschikt voor kinderen. Een
sfeervol geheel met pleintjes en een jachthaven dat doet denken
aan een dorpje in Istrië. Faciliteiten: het domein omvat 3 hotels,
winkels, restaurants (visspecialiteiten, grill, snacks,...), een kapsalon,
en zelfs een casino! Gratis gebruik van: • aquapark ‘Laguna Bernardin’
(ca. 3.000 m2) in Hotel Histrion met overdekte zwembaden,
bubbelbaden, glijbanen en verschillende waterattracties
• privéstrand met openluchtzwembad (zeewater, 20 x 10 m)
met apart kinderbad (beide open ca. 15/6-15/9) en ligweide.
Betalend: sauna, solarium, diverse massages en schoonheidsbehandelingen in Hotel Histrion. Tennis, huur van boten, jachthaven met een beperkt aantal aanlegplaatsen
(reserveren nodig), duikschool, waterskischool,...
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Slovenië | Sloveense Riviera | Portoroz | p. 137

LIFECLASS HOTEL SLOVENIJA

★★★★★

Slovenië | Sloveense Binnenland | Rimske Toplice | p. 138

HOTEL RIMSKE TERME

79554-B / VIS

79694-B / VSS

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
05/04-22/04
23/04-01/05
02/05-12/05
13/05-24/06
25/06-29/07
30/07-21/08
22/08-11/09
12/09-09/10
10/10-31/10

20
90
109
90
109
128
152
128
109
90

21/22
100
119
100
119
138
162
138
119
100

23
144
163
144
163
182
206
182
163
144

10
143
171
143
171
200
238
200
171
143

Types:
01/04-18/07
19/07-22/08
23/08-31/10

Slovenië | Sloveens Binnenland | Moravske Toplice | p. 139

TERME 3000 HOTEL LIVADA PRESTIGE ★★★★★

★★★★ SUP

79687-B / VSS
20
79
85
79

21
85
91
85

22
94
102
94

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

10
91
98
91

* 01/04-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/nacht/persoon vanaf 13 jaar, ca. € 1,50/
nacht/persoon van 4 t.e.m. 12 jaar + ca. € 3 registratiekosten. Kinderbed gratis.
Huisdieren niet toegelaten.

Types:
01/04-04/07
05/07-24/08
25/08-10/10

20
108
122
114

21
124
141
132

22
135
147
141

* 01/04-10/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/persoon/nacht + registratiekost: ca. € 1/
persoon/verblijf. Privégarage ca. € 5/nacht. Kinderbed ca. € 10/nacht.
Huisdieren niet toegelaten.

* 05/04-24/06, 12/09-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
* 25/06-11/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,50/nacht/persoon vanaf 18 jaar, ca. € 1,25/
nacht/persoon van 7 t.e.m. 17 jaar, gratis indien jonger. Privégarage ca. € 15/24u.
Kinderbed ca. € 5/nacht. Huisdieren niet toegelaten.

EARLY BOOKING

• -15% bij boeking vóór 1/2
(niet geldig op de toeslagen).
• -10% bij boeking vóór 1/4
(niet geldig op de toeslagen).

GRATIS NACHTEN

7 + 1 / 14 + 2: verblijf binnen 5/4-25/6 en 22/8-1/11
(niet geldig op de toeslagen).

1 KIND GRATIS (0-14 JAAR)

• In kamer met ontbijt (geldig tussen 5/4-1/11)
• In halfpension (geldig tussen 5/4-25/6 en 10/10-1/11)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

• -20% bij boeking vóór 22/2.
• -10% bij boeking vóór 26/4.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s.)

GRATIS NACHTEN
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 1/4-1/11.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)
in halfpension
Zie infopagina’s.

In half- of volpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER

2 kinderen in een aparte kamer (type 20): t.e.m. 14 jaar: -50%

EENOUDERVOORDEEL

KINDEREN IN APARTE KAMER

Zie infopagina’s.

2 kinderen in een aparte kamer (type 20/21): t.e.m. 14 jaar:
-30%

• -15% bij boeking vóór 16/2.
• -10% bij boeking vóór 1/4.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)

In kamer met ontbijt (geldig tussen 25/6-30/7)

EARLY BOOKING

Kinderen met een alleenreizende volwassene (type 20): t.e.m.
6 jaar gratis in half- of volpension, 7 t.e.m. 14 jaar: -50%

Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE

MEER VAKANTIE

Mits toeslag.
Halfpension: dinerbuffet
(tussen 1/6-15/9 buffet in viersterrenhotel Riviera).
Vanaf € 17 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.

Mits toeslag.
Volpension: lunchbuffet of 4 gangenlunch. Bier, wijn, water en
frisdranken bij de lunch en het diner.
€ 33 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Oostenrijk | Vorarlberg | Fontanella | p. 142

HOTEL DAS SCHÄFER

Oostenrijk | Vorarlberg | Lech am Arlberg | p. 143

HOTEL SONNENBURG

★★★★ SUP

70023-B / OVO

70014-B / OVO

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
16/05-18/12

20
117

21
140

22
148

* 16/05-18/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon. Huisdieren niet
toegelaten.

EARLY BOOKING

-5%bij boeking van een verblijf van min. 7 nachten min. 60
dagen voor aankomst (cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 16/5-19/12.
Zie infopagina’s.

Types:
23/07-25/11

20
94

Oostenrijk | Tirol | See/Paznaun | p. 144

HOTEL WEISSES LAMM ★★★★

★★★★★

70418-B / OPA
21
133

22
147

23
117

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

24
183

25
202

26
223

10
113

* 23/07-25/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3,20/nacht/persoon vanaf 14 jaar.
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 50/nacht.

Types:
03/07-09/10

20
106

21
111

22
116

23
131

24
136

25
142

* 03/07-20/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 5 nachten.
* 21/08-09/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Privégarage ca. € 5/24u. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15-20/nacht,
afhankelijk van grootte.

EARLY BOOKING

EARLY BOOKING

GRATIS NACHTEN

GRATIS NACHTEN

-5% bij boeking vóór 1/5 (cumuleerbaar met de andere promo’s). -10% bij boeking vóór 1/5.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 23/7-26/11.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
Zie infopagina’s.

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 3/7-10/7 en 21/8-10/10.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EENOUDERVOORDEEL

Kinderen met een alleenreizende volwassene (types 20/21):
t.e.m. 15 jaar: -20%
Zie infopagina’s.
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Oostenrijk | Tirol | Nauders | p. 145

HOTEL MEIN ALMHOF

WELLNESS-VERWÖHNHOTEL WILDSPITZE

70513-B / OOI

70740-B / OPI

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

VOLPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
10/06-09/07
10/07-20/08
21/08-16/10

22
103
116
103

26
129
149
129

27
142
162
142

28
168
189
168

31
168
189
168

10
129
149
129

* 10/06-16/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,80/nacht/persoon vanaf 13 jaar.
Privégarage ca. € 10/nacht. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 20/
nacht, op aanvraag.

Types:
03/07-09/07
10/07-20/08
21/08-22/10

20
121
125
121

21
134
138
134

22
138
142
138

GRATIS NACHTEN

1 KIND GRATIS (0-9 JAAR)

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

Zie infopagina’s.

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 10/6-10/7 en 21/8-17/10.
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 10/6-17/10.
In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 12 jaar: gratis in halfpension, 13 t.e.m. 16 jaar: -50%
Zie infopagina’s.

HOTEL VIER JAHRESZEITEN ★★★★ SUP
VOLPENSION, prijs per persoon per nacht

23
143
147
143

24
144
148
144

25
151
155
151

10
125
129
125

* 03/07-22/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Privégarage ca. € 8/24u. Kinderbed en -stoel gratis, op aanvraag. Huisdieren
ca. € 15/nacht, vermelden bij reservering.

GRATIS NACHTEN

-10% bij boeking vóór 1/6
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

★★★★ SUP

70756-B / OPI

EARLY BOOKING

EENOUDERVOORDEEL

Oostenrijk | Tirol | Mandarfen im Innerpitztal | p. 147

Oostenrijk | Tirol | Mandarfen im Innerpitztal | p. 146

★★★★ SUP

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 3/7-10/7 en 21/8-23/10.
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 3/7-23/10.
In volpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

Types:
26/06-16/10

20
120

27
132

22
141

25
145

26
167

10
128

* 26/06-16/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2
nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 15 jaar. Kinderbed
en -stoel, babyfoon gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 1/5.

GRATIS NACHTEN

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 26/6-10/7 en 21/8-17/10.
9 + 1 / 18 + 2: verblijf binnen 26/6-17/10.

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

in volpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER

2 kinderen in een aparte kamer (type 10): t.e.m. 16 jaar: -50%

EENOUDERVOORDEEL

1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 16 jaar: -50%

55-PLUS

-10% indien min. 1 persoon op de kamer 55-plusser is.
Zie infopagina’s.
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Oostenrijk | Tirol | Sölden | p. 148

Oostenrijk | Tirol | Berwang | p. 149

DAS CENTRAL - ALPINE.LUXURY.LIFE

★★★★★

70823-B / OOE

70682-B / OAU

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
02/07-18/09

26
180

HOTEL SINGER - RELAIS & CHATEAUX

Oostenrijk | Tirol | Ehrwald | p. 150
★★★★ SUP

20
200

21
210

24
220

25
230

* 02/07-18/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3,50/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 25/nacht.

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
21/05-10/07
11/07-14/08
15/08-09/10

Types:
11/04-15/05
16/05-10/07
11/07-04/09
05/09-06/11
07/11-28/11

24
150
160
150

22
161
171
161

28
186
196
186

GRATIS NACHTEN

GRATIS NACHTEN

KINDEREN GRATIS (0-8 JAAR)

4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 29/8-19/9.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 2/7-19/9.

1 KIND GRATIS (0-10 JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
Zie infopagina’s.

11
179
189
179

* 21/05-10/07, 15/08-09/10 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 1 nacht.
* 11/07-14/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van
3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Privégarage ca. € 14/24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 25/
nacht.

EARLY BOOKING

-5% bij boeking vóór 1/6
(niet geldig in type 26, cumuleerbaar met de andere promo’s).

HOTEL ZUGSPITZ RESORT ★★★★ SUP
70654-B / OAU

3 + 1 / 6 + 2: verblijf binnen 24/5-11/7 en 15/8-10/10.
8 + 2 / 16 + 4: verblijf binnen 21/5-10/10.

20
140
156
184
156
140

21
157
174
204
174
157

22
167
186
219
186
167

10
165
186
234
186
165

* 11/04-10/07, 05/09-28/11 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 2 nachten.
* 11/07-04/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 5 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Kinderset (bed, stoel, bad, babyfoon, flessenwarmer, aankleedkussen) gratis.
Huisdieren ca. € 21/nacht, enkel in types 20 en 10.

EARLY BOOKING

-5% bij boeking vóór 1/4.
Zie infopagina’s.

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER

2 kinderen in een aparte kamer (type 24): t.e.m. 18 jaar: -20%

EENOUDERVOORDEEL

1 kind met een alleenreizende volwassene (type 11): t.e.m. 8 jaar:
gratis in halfpension, 9 t.e.m. 12 jaar: 21/5-11/7 en 15/8-10/10:
€ 65 per nacht in halfpension, 11/7-15/8: € 90 per nacht in
halfpension
Zie infopagina’s.
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Oostenrijk | Tirol | Seefeld | p. 151

BERGRESORT SEEFELD

★★★★

Oostenrijk | Tirol | Seefeld | p. 152

SUP

Oostenrijk | Tirol | Neustift im Stubaital | p. 153

KRUMERS ALPIN RESORT & SPA

70922-B / OLE

70915-B / OLE

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
30/04-26/06
27/06-28/08
29/08-23/10

20
90
100
90

21
111
121
111

22
121
130
121

10
95
104
95

* 30/04-23/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,80/nacht/persoon. Privégarage ca. € 5/24u.
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

Types:
05/04-01/07
02/07-15/07
16/07-21/08
22/08-03/12

27
113
123
139
123

28
128
134
150
134

24
146
155
171
155

GRATIS NACHTEN

KINDEREN GRATIS (0-12 JAAR)

Zie infopagina’s.

29
168
177
193
177

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

12
119
128
144
128

* 05/04-03/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,80/nacht/persoon vanaf 16 jaar.
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht, melden bij reservering.

EARLY BOOKING

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 30/4-27/6 en 29/8-24/10.
12 + 2: verblijf binnen 30/4-24/10.

WELLNESSRESIDENZ SPORTHOTEL NEUSTIFT ★★★★ SUP
70781-B / OSB

EARLY BOOKING

-5% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

★★★★ SUP

-5% bij boeking min. 40 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

Types:
21/05-09/07
10/07-27/08
28/08-22/10

23
97
102
97

22
116
123
116

24
150
170
150

10
123
129
123

* 21/05-22/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,80/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Privégarage ca. € 10/nacht, op aanvraag. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 10/
nacht.

GRATIS NACHTEN

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 5/6-20/6.
Zie infopagina’s.

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen. h/ide

GRATIS NACHTEN

5 + 2 / 10 + 4: verblijf binnen 5/4-9/7, 22/8-29/8 en 9/10-4/12.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 5/4-16/7 en 23/8-4/12.
8 + 2 / 16 + 4: verblijf binnen 5/4-9/8 en 22/8-4/12.
Zie infopagina’s.
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Oostenrijk | Tirol | Pertisau | p. 154

HOTEL ENTNERS AM SEE

Oostenrijk | Tirol | Mayrhofen | p.155

ELISABETHHOTEL

★★★★ SUP

71277-B / OAC

71165-B / OZI

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
20/05-09/07
10/07-27/08
28/08-01/10
02/10-06/11

20
126
152
126
113

22
132
165
132
119

23
138
171
138
126

27
165
197
165
152

24
171
203
171
159

12
176
209
176
164

* 20/05-09/07, 28/08-06/11 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
* 10/07-27/08 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van
7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 3/nacht/persoon vanaf 16 jaar. Kinderbed
gratis. Babyfoon mits waarborg. Huisdieren ca. € 20-25/nacht.

Types:
21/05-05/06
06/06-09/07
10/07-21/08
22/08-31/10

Oostenrijk | Tirol | Hintertux | p. 156

HOTEL ALPENHOF NATUR - SPORT & SPA ★★★★ SUP

★★★★ SUP

71129-B / OZI
21
148
141
150
148

22
176
169
179
176

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

11
207
197
211
207

* 21/05-31/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2,20/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Privégarage ca. € 15/24u. Huisdieren ca. € 20/nacht, max. 1/kamer.

Types:
19/06-25/06
26/06-02/07
03/07-09/07
10/07-27/08
28/08-23/10

23
146
158
146
158
146

EARLY BOOKING

EARLY BOOKING

GRATIS NACHTEN

Zie infopagina’s.

GRATIS NACHTEN

4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 2/10-7/11.
7 + 1 / 14 + 2: verblijf binnen 20/5-10/7 en 28/8-7/11.

KINDEREN GRATIS (0-12JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EENOUDERVOORDEEL

1 kind met een alleenreizende volwassene (type 12):
t.e.m. 12 jaar: gratis in halfpension, 13 t.e.m. 14 jaar: -20%
Zie infopagina’s.

-15% bij boeking van min. 5 nachten vóór 1/4.

22
184
197
184
197
184

11
165
175
165
175
165

* 19/06-23/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van
1 nacht.
Ter plaatse: kinderbed, kinderstoel en babyfoon gratis. Huisdieren ca. € 23/
nacht.

EARLY BOOKING

-5% bij boeking vóór 2/4.

21
155
168
155
168
155

-10% bij boeking vóór 1/5.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 19/6-26/6, 3/7-11/7 en 21/8-12/9.

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)

In halfpension (type 23/21)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER

2 kinderen in een aparte kamer (type 11):
t.e.m. 8 jaar: -50%, 9 t.e.m. 16 jaar: -30%

EENOUDERVOORDEEL

1 kind met een alleenreizende volwassene (type 11):
t.e.m. 8 jaar: gratis in halfpension, 9 t.e.m. 16 jaar: -50%
Zie infopagina’s.
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Oostenrijk | Tirol | Hintertux | p. 157

Oostenrijk | Tirol | Hopfgarten im Brixental | p. 158

HOTEL BERGHOF CRYSTAL SPA & SPORT

RESORT HOHE SALVE

★★★★

71130-B / OZI

71331-B / OBR

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
10/07-20/08
21/08-23/10

20
114
111

21
128
122

22
145
138

23
158
151

24
154
147

25
167
160

26
168
162

27
168
162

* 10/07-23/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 3
nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,80/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 18/nacht, op aanvraag.

GRATIS NACHTEN

Types:
04/04-10/07
11/07-04/09
05/09-04/12

20
107
116
107

71529-B / OKB
21
116
126
116

22
126
135
126

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 10/7-24/10.

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 4/4-5/12.

KINDEREN GRATIS (0-14 JAAR)

Zie infopagina’s.

In halfpension (bij min. 2 volbetalende personen in types
21/23/25, bij min. 3 volbetalende personen in type 26, bij min.
4 volbetalende personen in type 27)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
Zie infopagina’s.

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

10
162
171
162

* 04/04-04/12 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,25/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Privégarage ca. € 15/24u. Kinderbed ca. € 15/nacht. Huisdieren ca. € 19/nacht.

GRATIS NACHTEN

Oostenrijk | Tirol | Kirchberg | p. 159

HOTEL ELISABETH ★★★★ SUP

★★★★

Types:
13/05-09/07
10/07-20/08
21/08-25/09

20
107
113
110

21
113
117
115

23
124
130
128

24
143
150
147

10
107
113
110

11
124
130
128

* 13/05-25/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 16 jaar. Overdekte
parking ca. € 10/nacht. Kinderbed gratis. Huisdieren niet toegelaten.

EARLY BOOKING

- 10% bij boeking van min. 3 nachten vóór 1/4
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

GRATIS NACHTEN

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 13/5-26/9.

KINDEREN GRATIS (0-10 JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

KINDEREN IN APARTE KAMER

2 kinderen in een aparte kamer (type 20/23):
t.e.m. 15 jaar: -30%

EENOUDERVOORDEEL

1 kind met een alleenreizende volwassene (type 20/23):
t.e.m. 12 jaar: -50%, 13 t.e.m. 15 jaar: -30%

ALLEENREISVOORDEEL

Geen toeslag op kamertype 20 en 23.
Zie infopagina’s.
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Oostenrijk | SalzburgerLand | Leogang | p. 160

Oostenrijk | SalzburgerLand | Hinterglemm | p. 161

DIE RIEDERALM GOOD LIFE RESORT

HOTEL THE ALPINE PALACE LUXUS RESORT
71663-B / OSH

★★★★

71668-B / OSH

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

Types:
12/05-26/06
27/06-09/07
10/07-28/08
29/08-11/09
12/09-06/11

25
157
164
174
164
157

23
160
167
177
167
160

21
195
202
213
202
195

20
199
206
216
206
199

Oostenrijk | SalzburgerLand | Zell am See | p. 162
★★★★★ SUP

10
190
197
207
197
190

* 12/05-09/07, 29/08-06/11 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 6 nachten.
* 10/07-28/08 aankomst en vertrek zaterdag, zondag met een minimumverblijf
van 7 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 15 jaar. Kinderbed
en -stoel gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht, op aanvraag.

Types:
13/06-30/07
31/07-10/09
11/09-17/10

25
106
116
85

22
116
126
95

HOTEL TIROLERHOF ★★★★ SUP
71741-B / OES
ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

20
126
137
106

23
206
222
160

* 13/06-17/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 2/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Privégarage ca. € 10/24u. Kinderbed en -stoel gratis. Huisdieren gratis, max.
1 per kamer (extra huisdier: ca. € 35/nacht).

Types:
08/05-11/06
12/06-02/07
03/07-03/09
04/09-10/09
11/09-08/10

20
110
120
139
120
110

GRATIS PERSONEN

EARLY BOOKING

Zie infopagina’s.

EARLY BOOKING

GRATIS NACHTEN

GRATIS NACHTEN

Zie infopagina’s.

3de en 4de persoon: gratis in kamer met ontbijt
(geldig in type 23)
-10% bij boeking vóór 1/5.

22
129
139
158
139
129

10
110
120
139
120
110

* 08/05-11/06, 11/09-08/10 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 1 nacht.
* 12/06-02/07, 04/09-10/09 aankomst en vertrek dagelijks met een
minimumverblijf van 3 nachten.
* 03/07-03/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/nacht/persoon vanaf 12 jaar.
Privégarage ca. € 15/24u. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 15/nacht.

EARLY BOOKING

• Geldig tussen 12/5-7/11: -5% bij boeking vóór 1/5.
• Geldig tussen 12/9-7/11: -5% bij boeking vóór 1/8.

21
120
129
149
129
120

-15% bij boeking vóór 1/5
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 8/5-9/10.

6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 31/7-11/9.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangendiner met keuze van het hoofdgerecht
+ saladebuffet. 1x/week voorgerechten- en dessertbuffet, galadiner en themabuffet
€ 31 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Oostenrijk | SalzburgerLand | Zell am See | p. 163

GRAND HOTEL
71752-B / OVO
20
115
128
147
128
115

Oostenrijk | Oost-Tirol | Sillian | p. 165
★★★★ SUP

71572-B / ODE

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
29/04-12/05
13/05-02/07
03/07-19/09
20/09-09/10
10/10-02/11

Oostenrijk | Oost-Tirol | Kals | p. 164

GRADONNA MOUNTAIN RESORT

★★★★ SUP

21
115
128
147
128
115

71573-B / ODE

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

22
130
138
171
138
130

23
135
151
187
151
135

Types:
19/06-02/07
03/07-20/08
21/08-01/11

20
116
149
116

In kamer met ontbijt of halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

GRATIS NACHTEN

3 + 1: aankomst op 2/5, 9/5, 10/10, 17/10 en 24/10.
4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 29/4-13/5 en 10/10-3/11.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 29/4-3/7 en 20/9-3/11
8 + 1 / 16 + 2: verblijf binnen 27/6-28/9.
Zie infopagina’s.

21
132
172
132

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

10
161
194
161

* 19/06-01/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht.

* 29/04-02/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. € 1,10/nacht/persoon vanaf 15 jaar.
Privégarageca. € 10/24u. Kinderset (bed, stoel, bad, flessenwarmer, babyfoon,
aankleedkussen) gratis. Huisdieren ca. € 20/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)

DOLOMITEN RESIDENZ SPORTHOTEL SILLIAN ★★★★ SUP

Types:
20/05-02/07
03/07-23/07
24/07-27/08
28/08-01/11

20
99
115
124
99

23
109
122
132
109

10
129
145
154
129

* 20/05-01/11 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 4 nachten.
Ter plaatse: kinderbed gratis. Huisdieren ca. € 19/nacht, max. 1.

EARLY BOOKING

EARLY BOOKING

Zie infopagina’s.

EENOUDERVOORDEEL

-10% bij boeking vóór 1/5.

24
132
143
153
132

-10% bij boeking vóór 1/5.
• 1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 2 jaar: gratis in halfpension,
3 t.e.m. 5 jaar: € 30 per nacht in halfpension,
van 6 t.e.m. 17 jaar: € 49,50 per nacht in halfpension
(geldig tussen 20/5-3/7 en 28/8-2/11)
• 1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 2 jaar: gratis in halfpension,
3 t.e.m. 5 jaar: € 30 per nacht in halfpension,
van 6 t.e.m. 17 jaar: € 57,50 per nacht in halfpension
(geldig tussen 3/7-24/7)
• 1 kind met een alleenreizende volwassene (type 10):
t.e.m. 2 jaar: gratis in halfpension,
3 t.e.m. 5 jaar: € 30 per nacht in halfpension,
van 6 t.e.m. 17 jaar: € 62 per nacht in halfpension
(geldig tussen 24/7-28/8)
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 4 gangenkeuzediner (ook vegetarisch mogelijk)
met saladebuffet. 2x/week dinerbuffet. Kindermenu’s. Namiddagsnack in de bar
€ 20 per persoon per nacht.
Speciale prijzen voor kinderen.
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Zwitserland | Berner Oberland | Saanen-Gstaad | p. 168

HOTEL HUUS

Zwitserland | Wallis | Crans-Montana | p. 169

HOTEL CRANS AMBASSADOR

★★★★ SUP

80561-B / ZBO

80214-B / ZWA

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
21/05-03/07
04/07-07/08
08/08-16/09
17/09-19/09
20/09-17/10

20
126
139
126
180
126

21
126
139
126
180
126

22
153
166
153
208
153

23
153
166
153
208
153

10
139
180
139
222
139

Types:
25/06-11/09

★★★★★

HOTEL SEEHOF ★★★★★
80425-B / ZGB

23
182

21
230

HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

22
259

* 25/06-11/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. 3 CHF/nacht/persoon vanaf 16 jaar, ca. 1,50
CHF/nacht/persoon 6 t.e.m. 15 jaar. Kinderbed gratis. Huisdieren ca. 35 CHF/
nacht.

* 21/05-17/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. 3,60 CHF/nacht/persoon vanaf 17 jaar, ca.
1,80 CHF/nacht/persoon 12 t.e.m. 16 jaar. Privégarage ca. 15 CHF/24u.
Kinderbed gratis. Huisdieren ca. 15 CHF/nacht.

KINDEREN IN APARTE KAMER

EARLY BOOKING

EARLY BOOKING

GRATIS NACHTEN

2 kinderen in een aparte kamer (type 20): t.e.m. 12 jaar: -35% - 12% bij boeking min. 45 dagen voor aankomst.
-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

Zwitserland | Graubünden | Davos | p. 170

4 + 1 / 8 + 2: verblijf binnen 25/6-12/9.
Zie infopagina’s.

60-PLUS

-10% indien min. 1 persoon op de kamer 60-plusser is.

Types:
25/06-09/07
10/07-14/08
15/08-04/09

21
115
129
115

23
134
148
134

25
171
185
171

13
161
180
161

* 25/06-04/09 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting: ca. 5,90 CHF/nacht/persoon vanaf 12 jaar.
Privégarage ca. 15 CHF/24u. Openbare parking gratis. Kinderbed gratis.
Huisdieren ca. 25 CHF/nacht.

KINDEREN GRATIS (0-11 JAAR)

In halfpension
Raadpleeg je reisagent voor andere kinderkortingen.

EARLY BOOKING

• -15% bij boeking vóór 2/3.
• -10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst.
(Cumuleerbaar met de andere promo’s.)

GRATIS NACHTEN

Zie infopagina’s.

4 + 1: met aankomst op zondag bij een verblijf binnen 25/6-5/9.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 25/6-5/9.
Zie infopagina’s.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner.
€ 83 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Zwitserland | Graubünden | Davos | p. 171

HARD ROCK HOTEL DAVOS

★★★★ SUP

80431-B / ZGB

zon.- don.
vrij.- zat.

HOTEL CRESTA PALACE ★★★★ SUP
80416-B / ZGB
HALFPENSION, prijs per persoon per nacht

ONTBIJT, prijs per persoon per nacht

Types:
12/06-30/10

Zwitserland | Graubünden | Sankt Moritz | p. 172

21
98
109

20 24 27 26 11
118 219 421 572 79
128 230 431 582 89

* 12/06-30/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 1 nacht.
Ter plaatse: toeristenbelasting ca. 5,90 CHF/nacht/persoon vanaf 12 jaar.
Privéparking ca. 15 CHF/24u. Privégarage ca. 25 CHF/24u. Kinderbed en -stoel
gratis. Babysit tegen betaling, op aanvraag. Huisdieren ca. 25 CHF/nacht.

Types:
25/06-01/07
02/07-21/08
22/08-16/10

23
202
232
202

EARLY BOOKING

GRATIS NACHTEN

GRATIS NACHTEN

Zie infopagina’s.

Zie infopagina’s.

4 + 1 / 8 + 2: met aankomst op zondag bij een verblijf
binnen 12/6-31/10.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 12/6-31/10.

22
246
276
246

11
202
232
202

* 25/06-16/10 aankomst en vertrek dagelijks met een minimumverblijf van 2 nachten.
Ter plaatse: privégarage ca. 20 CHF/24u. Kinderbed en -stoel gratis.
Huisdieren ca. 25 CHF/nacht.

EARLY BOOKING

-10% bij boeking vóór 2/4
(cumuleerbaar met de andere promo’s).

24
217
246
217

-10% bij boeking min. 60 dagen voor aankomst
(cumuleerbaar met de andere promo’s).
3 + 1: met aankomst op zondag of maandag en vertrek op
donderdag of vrijdag bij een verblijf binnen 25/6-17/10.
6 + 1 / 12 + 2: verblijf binnen 25/6-17/10.

MEER VAKANTIE
Mits toeslag.
Halfpension: 3 gangenkeuzediner.
€ 65 per persoon per nacht
Speciale prijzen voor kinderen.
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Het aanbod in deze brochure is een aanbod van (enkelvoudige) reisdiensten die geen pakket vormen in de zin van de Wet van 21 november
2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Een deel van dit aanbod kan op uw
verzoek of indien van toepassing toch als pakketreis worden geboekt. In dergelijk geval zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door
de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de
sluiting van de pakketreisovereenkomst
2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger,
voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk
voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van
toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data
en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en
data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van
tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet
vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de
accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) bezoeken, excursies of andere diensten die zijn begrepen in de voor
de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden
verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden
verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte
mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave
van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen
zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de
pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de
overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming
inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij
benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en
informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen
betaling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt,
vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.
Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de
organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken
omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor
het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra
kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten
in rekening worden gebracht.
Artikel 4: De pakketreisovereenkomst
4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn
verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is
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deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een
duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of
een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid
van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren
kopie te vragen.
4.2
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige
inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals
vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is
ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de
pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de
bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale
vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor
het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te
doen over de mogelijke non-conformiteit;
5° verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te
melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden
opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die
op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van
de E.U. voor online geschillenbeslechting;
9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over
te dragen.
4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing,
over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops,
aansluitingen en aankomst.
Artikel 5: De prijs
5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen
worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.
In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de
prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van
veranderingen in:
1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen
kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst
begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de
uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een
prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger
de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger
uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf,
hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de
administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde
terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator
die kosten.
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten
van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale
reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand
voor de vertrekdatum.
6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator
en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger
van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon
die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op
voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en
uiterlijk 7 agen voor het begin van de pakketreis via een duurzame
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een
pdf, op de hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de
overdracht.
7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst
overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog
verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die
voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de
overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/
of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die
daardoor worden veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met
uitzondering van prijswijzigingen voor het begin van de pakketreis niet
eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden,
en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager,
zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2
1. Indien, voor het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt
ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend
te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger
tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer
dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten
en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van
de pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten,
tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen
van zijn besluit;
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4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de
opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beeëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis
en de prijs ervan.
9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende
pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd
en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de
organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de
overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft
ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst
bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van meer
dan zes dagen;
b) zeven dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van twee à
zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan
twee dagen duren,
of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er
voìoìr het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst
wordt opgezegd.
10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die
hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende
schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen voor
het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden
verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging
voor het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en
inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen
gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het
bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis
verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief
gebruik van de reisdiensten.
11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke
gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke
gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de
plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder
betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging
van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger
recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde
bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen
terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de
opzegvergoeding.
Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis
12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een
eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de
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pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst
wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit,
tenzij dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de
mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger
recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig
artikel 15.
12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger
bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit
zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.
Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator
weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke
oplossing is vereist.
12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht,
biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere
arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis
van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende
prijs vermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen
slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering
ontoereikend is.
12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering
van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger
bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen
en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat
voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de
reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger,
in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst,
recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden,
niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals
afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de
kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen
per reiziger.
12.7

De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing
op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden,
op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen
die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten
minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van
hun bijzondere behoeften.
12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken
vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie
niet kan beroepen.
12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de
uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper
bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze
berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of
door verkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn
fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is
nagekomen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten
die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden
verricht.
14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is
gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd
de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat
de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven
voorwaarden voldoet.
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere
periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende
diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de
reiziger te wijten is.
15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator
voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De
schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator
aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
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1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst
begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon
worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger
die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke
autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en
bij het vinden van andere reisarrangementen.
16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de
reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen.
Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten
gedragen door de
organisator.
Artikel 17: Klachtenregeling
17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel
mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de
doorverkoper.
17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de
reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige
manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een
oplossing kan worden gezocht.
17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde
van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de
doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke
regeling nastreven.
18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken
partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement
en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een
onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde
een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de
eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de
Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de
rechtbank.
19.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als
verwerende partij.
19.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér
dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van
10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail
met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een

vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie
Reizen
19.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement,
en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de
onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk
kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding
gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel
door de rechtbanken beslecht worden.
19.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak
over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten
Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van
reisdiensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld
door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk
een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:
1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)
3. De totale prijs van de reisdienst
4. Betalingsmodaliteiten
5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van
insolventie
7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar
contactgegevens.
Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de
organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken
omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor
het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra
kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten
in rekening worden gebracht.
Artikel 4: Insolventie
4.1: De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke
reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle
bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de
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reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.
4.2: Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op
verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.
Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie
over de interne klachtenbehandeling.
Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke
regeling nastreven.
6.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken
partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
6.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement
en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
6.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een
onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde
een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
6.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1
Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de
eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de
Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de
rechtbank.

7.2
De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als
verwerende partij.
7.3
De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér
dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van
10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail
met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een
vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.
7.4
Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement,
en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de
onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk
kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding
gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel
door de rechtbanken beslecht worden.
7.5
Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak
over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
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Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk dat een
aantal van onderstaande bepalingen niet van toepassing is op de
gemaakte boeking.
1. De prijs
Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen zijn in €, tenzij anders
vermeld. Het aanbod vervat in de brochure en de prijsbijlage
vervalt 91 dagen voor afreis.
1.1 De prijs omvat
a) het verblijf in een studio, appartement of hotelkamer met de
maaltijden voorzien in het programma;
b) de bijdrage voor de garantieverzekering;
c) de BTW volgens de gekende aanslagvoeten
1.2 Niet inbegrepen zijn:
a) de kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten;
b) de dranken (tenzij anders vermeld);
c) de persoonlijke uitgaven en fooien;
d) de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld
staan;
e) de door de overheid ingestelde toeristenbelasting na de
publicatie van het aanbod en die ter plaatse betaald moet worden;
f) bepaalde kosten die, gelet op plaatselijke gebruiken, ter plaatse
te betalen zijn (zie onderaan de prijstabel);
g) het vervoer heen en terug tussen de luchthaven of station en
de verblijfplaats;
h) de reis- en bijstandverzekering;
i) de annuleringsverzekering.
1.3 Reducties en promoties
Laattijdige reductie- en promotieaanvragen kunnen geweigerd
worden. Bij wijzigingen op uw dossier kunnen toegestane kortingen
vervallen, u heeft ook geen recht op de nieuwe kortingen.
1.4 Naar maat
Voor een boeking die afwijkt van het standaardprogramma wordt een
toeslag gerekend van € 25 per dossier.
1.5 Boekingen op aanvraag
Aan een boeking op aanvraag zijn in de regel geen kosten verbonden.
Er worden echter kosten aangerekend indien
a) de reserveringsdienst de aanvraag als niet realiseerbeer
beschouwt en de reiziger aandringt om toch de aanvraag te
maken;
b) het dossier geannuleerd wordt door de reiziger vooraleer
antwoord ontvangen is van de bestemming en dit binnen de
7 dagen na de boeking.
In beide gevallen bedragen de kosten € 12,50 per dossier voor
boekingen meer dan 4 weken voor de dag van aankomst en € 25
per dossier voor boekingen minder dan 4 weken voor afreis.
De reiziger mag gratis van hotel wijzigen of annuleren indien er na
7 dagen geen antwoord is van de hotelier.
Na 3 negatieve antwoorden kunnen andere hoteliers gecontacteerd
worden tegen betaling van een extra kost van € 12,50.
Zodra de boeking bevestigd wordt, valt deze onder normale
wijzigings- en annuleringsvoorwaarden.
1.6 Voorkeur en essentie
De reiziger kan bij het boeken van zijn reis altijd een voorkeur
opgeven (bijvoorbeeld een kamer op de hoogste verdieping, enz.),
ook al wordt deze voorziening al of niet, met of zonder toeslag,
aangeboden in de prijstabel. De touroperator zal deze voorkeur
overmaken aan de betrokken dienstverlener maar kan deze niet
garanderen.
Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat

224_V1_LUXE OVERLAND_NL 224

het al dan niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men
van een essentie. Dit moet wel bij de boeking duidelijk gesteld
worden. De kosten voor een bevestigde essentieaanvraag bedragen
€ 12,50. Daarnaast kunnen door de dienstverlener nog extra kosten
aangerekend worden.
Indien de essentie na de bevestiging aangevraagd wordt, gelden
bij annulering na een negatief antwoord de gebruikelijke
voorwaarden.
Bij de reservering van een residentie (appartement, bungalowpark, camping, chalet, vakantiedomein of villa), kan de dienstverlener geen essentie bevestigen en wordt de wens van de klant
als voorkeur doorgegeven.
Bij de reservering van een verblijf in een RIU hotel, kan de dienstverlener geen essentie bevestigen en wordt de wens van de klant
als voorkeur doorgegeven.
Bij late boekingen vanaf 7 dagen voor vertrek raden wij essentieaanvragen af, we kunnen wel steeds de vraag of opmerking meegeven als preferentie.
1.7 Extra kosten
Voor alle online dossiers worden administratiekosten (€ 10 per
dossier) aangerekend.
2. Prijsberekening
De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde
diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud
van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot
prijsaanpassing bepaald in artikel 5 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.
3. Prijsvorming
3.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland
De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland
werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen die op
24.09.2020 golden. Bij wijziging van de wisselkoersen na deze
datum worden de prijzen voor verblijf en andere diensten in het
buitenland niet herzien.
3.2 Heffingen en taksen
De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde
diensten werden eveneens berekend volgens de tarieven die op
24.09.2020 golden. Verhogingen of verlagingen van de heffingen
en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd
respectievelijk netto ervan afgetrokken.
4. Voorschot
Het voorschot bedoeld in art. 6 van de Algemene voorwaarden
bedraagt 30 % van de totale reissom, met een minimum van
€ 100 per dossier.
In geval van een late boeking (minder dan 30 dagen voor het
vertrek) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd.
In geval van terugbetaling door de reisorganisator aan de
doorverkoper is dit bevrijdend ten aanzien van de reiziger.
5. Annulering door de reiziger
5.1 Algemeen
De annulering van een gereserveerde reis moet via de reisagent
schriftelijk aan de reisorganisator/reisbemiddelaar meegedeeld
worden, met aanduiding van de referentie van de boeking.
Annuleren kan alleen op werkdagen
tijdens de kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot
17 uur). Een annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld
op de eerstvolgende werkdag.
5.2 Vergoeding
De verschuldigde vergoeding hangt af van het tijdstip van de
annulering.
Alle bedragen gelden per persoon tenzij anders vermeld.
De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclusief de

premie voor de annulerings- en reis en bijstandsverzekering.
Indien de annuleringskosten van de leverancier hoger zijn dan
onderstaande bedragen, wordt de vergoeding overeenkomstig
aangepast.
Indien de vergoedingen voor de onderscheiden diensten
afzonderlijk vermeld staan, moeten de bedragen opgeteld worden.
5.2.1 Hotelaccommodatie
a) Annulering t.e.m. 57 dagen voor de dag van aankomst: € 10
per dossier;
b) vanaf de 56e t.e.m. de 29e dag: € 25 per kamer;
c) vanaf de 28e t.e.m. de 15e dag : 25% van de reissom;
d) vanaf de 14e t.e.m. de 8e dag: 50% van de reissom;
e) vanaf de 7e dag tot daags voor de dag van aankomst: 80% van
de reissom;
f) annulering op de dag van aankomst of bij niet-aanmelding: de
volledige reissom.
Bij de toepassing van de percentages bedraagt de minimumvergoeding € 75 per volbetalende persoon.
5.2.2 Huuraccommodatie
a) Annulering t.e.m. 57 dagen voor de dag van aankomst: € 10
per dossier;
b) vanaf de 56e t.e.m. de 29e dag: 25% van de reissom;
c) vanaf de 28e t.e.m. de 15e dag: 50% van de reissom;
d) vanaf de 14e t.e.m. de 8e dag: 75% van de reissom;
e) vanaf de 7e dag tot de dag van aankomst of bij niet-aanmelding:
de volledige reissom.
Bij de toepassing van de percentages bedraagt de minimumvergoeding € 100 per unit.
5.2.3 Extra diensten
a) Annulering vanaf de 29e t.e.m. de 15e dag voor de dag van aankomst:
25% van de prijs van de extra diensten; tenzij anders vermeld
b) vanaf de 14e dag t.e.m. de 8e dag: 50% van de prijs van de extra
diensten; tenzij anders vermeld
c) vanaf de 7e dag tot de dag voor aankomst: 80% van de prijs van
de extra diensten; tenzij anders vermeld
d) annulering op de dag van aankomst of bij niet-aanmelding: de
volledige prijs van de extra diensten.
5.2.4 Late boekingen
Voor late boekingen minder dan 7 dagen voor afreis, wordt er
onmiddellijk gebeld naar de bestemming. Bij een telefonische
bevestiging engageert u zich tot de reservering. Eventuele annulering
na telefonische bevestiging valt onder de gewone annuleringsvoorwaarden.
6. Wijziging en vervanging
a. Door TUI
TUI houdt zich het recht voor om onbeduidende veranderingen
aan de pakketreisovereenkomst aan te brengen (indien een pakket
werd geboekt). TUI zal de klant hiervan op de hoogte brengen, dit
via een duurzame gegevensdrager (bijv. e-mail).
b. Door de klant
Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling
van kosten, naast de eventuele prijsaanpassing. Eerder toegestane
kortingen en nieuwe kortingen zijn niet altijd van toepassing bij
een wijziging. De kosten hangen af van het tijdstip van wijziging,
van het type bestemming en de aard van de wijziging.
Indien de vergoedingen voor de onderscheiden diensten afzonderlijk
vermeld staan, moeten de bedragen opgeteld worden.
6.1 Naamscorrectie, naamswijziging of overdracht
6.1.1 Verblijf
a) T.e.m. 29 dagen voor de dag van aankomst: € 12,50 per dossier;
b) vanaf de 28e dag voor aankomst: € 25 per dossier.
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6.2 ‘Kleine’ wijzigingen
Hieronder wordt verstaan een wijziging van leeftijd, kamertype en
taal van de reisdocumenten, het bijboeken van een extra persoon
in het geboekte kamertype (voor zover de bezetting dit toelaat),
extra hoteldiensten, bijzondere wensen over het verblijf (kamernummer, specifieke ligging…), vertrek- en retourdagen van transport
per bus en op- en afstapplaatsen van transport per bus.
a) T.e.m. 29 dagen voor de dag van aankomst € 12,50 per dossier;
b) vanaf de 28e dag voor de aankomstdag € 25 per dossier.
Boeking van extra diensten buiten de hotelreservering (excursies...)
als de reisdocumenten al verstuurd zijn: € 12,50 administratiekosten.
6.3 Andere wijzigingen
Bij wijziging van de accommodatie of de aankomst- en/of de
vertrekdag van het verblijf gelden de annuleringsvoorwaarden.
7. Aansprakelijkheid
7.1 Algemeen
De aansprakelijkheid wordt geregeld door de Wet van 21 november
2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator (indien van toepassing) is niet betrokken in geval van
overmacht, een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de
grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen of situaties
zoals opgesomd in artikel 50 van de Wet van 21 november 2017.
In de gevallen bedoel in artikel 51, §3 van de Wet betreffende de
verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017 wordt de aansprakelijkheid van
TUI Belgium NV beperkt tot driemaal de totale reissom.
7.2 Wijzigingen en errata
Dit aanbod werd opgemaakt volgens de op het ogenblik van de
redactie beschikbare gegevens. Eventuele errata en/of wijzigingen
zullen als dusdanig zo vlug mogelijk meegedeeld worden.
7.3 Begin en einde van de diensten
in geval van inbegrepen vervoer nemen de diensten van de reisorganisator een aanvang op de opstapplaats bij vertrek en eindigen
op de afstapplaats bij retour.
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8. Klachtenregeling
8.1 Klachten op de bestemming
Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse gemeld
worden aan de dienstverlener. Indien geen passend gevolg gegeven
wordt of geen oplossing gevonden wordt, moet u rechtstreeks
contact opnemen met het noodnummer van TUI (nadere gegevens
in uw reisdocumenten). Indien door het niet naleven van deze
voorschriften het probleem aanhoudt, kan dit een invloed hebben
op de bepaling van een eventuele schadevergoeding.
8.2 Niet verkregen diensten
De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren
na voorlegging van een attest van de betrokken dienstverlener
waarin duidelijk vermeld staat welke diensten de reiziger niet
heeft ontvangen en in aanmerking komen voor terugbetaling.
8.3 Bewijsstukken
Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken
te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten
kunnen in aanmerking worden genomen. Voor het indienen van
een klacht inzake de uitvoering van transport kan de voorlegging
worden gevraagd van het ticket en de originele instapkaart (boarding
pass).
9. Reisdocumenten
Enkel voor dossiers geboekt via een reisbemiddelaar/doorverkoper:
- In geval van bevestiging meer dan 21 dagen voor de afreisdag
worden de reisdocumenten toegestuurd naar de reisbemiddelaar.
- Bij boekingen bevestigd minder dan 21 dagen voor de afreisdag
wordt de link naar de elektronische documenten verstuurd via
Messenger naar de reisbemiddelaar.
- Treintickets voor ‘Overland’ worden zoveel mogelijk via een link
afgeleverd. Voor de concrete procedure kan de reisbemiddelaar de
reserveringsdienst ‘Overland’ contacteren.
- Alle elektronisch verstuurde reisdocumenten zijn geldig en dienen
niet meer ingeruild te worden.
- Mochten de reisdocumenten originele tickets bevatten, die niet
via Messenger kunnen verstuurd worden, dan worden ze alsnog

naar de reisbemiddelaar verstuurd. Voor reserveringen met
bevestiging minder dan 7 werkdagen voor de afreisdag worden de
reisdocumenten met een koerierdienst verstuurd en dit op kosten
van de reiziger.
- TTD/TUI houdt zich te allen tijde, in afwijking van bovenstaande
informatie, het recht voor om over te schakelen naar digitale reisdocumenten indien zij dit noodzakelijk acht (zulks ongeacht de
afreisdatum van het dossier).
Enkel voor online dossiers:
De reisdocumenten zijn vanaf 21 dagen voor vertrek beschikbaar
via ‘Mijn TUI’ onder ‘Reisdocumenten afdrukken’.
Treintickets voor ‘Overland’ worden zoveel mogelijk per mail
afgeleverd naar het e-mailadres van de titularis dat vermeld staat
in het dossier.
Mochten de reisdocumenten originele tickets bevatten, die niet
online afgedrukt kunnen worden, dan worden ze alsnog per post
opgestuurd naar het adres opgegeven in het dossier. Voor
reserveringen met bevestiging minder dan 7 werkdagen voor de
afreisdag worden de reisdocumenten met een koerierdienst
verstuurd en dit op kosten van de reiziger.
10. Informeringsplicht
De reizigers worden verzocht kennis te nemen van belangwekkende inlichtingen betreffende diverse aspecten van hun vakantie. De
onderscheiden rubrieken zijn opgenomen in de tekst ‘Belangrijke
informatie’.
11. Impressum
Aanbod geldig vanaf 30.09.2020.
De gepubliceerde prijzen vervallen bij de volgende uitgave.
TUI Belgium nv, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende
Ondernemingsnummer 0408479965, RPR Oostende
Verantwoordelijke uitgever: TUI Belgium nv
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1. Wij zorgen voor u
- In geval van nood
Het is noodzakelijk dat u vóór vertrek het gsm-nummer doorgeeft
waarop u tijdens uw verblijf bereikbaar bent. U kunt dit nummer
vóór vertrek aanpassen op onze website. Bij noodgevallen ter
plaatse kunt u 24u/24 onze permanente telefoonservice contacteren.
- In geval van werken
Niewbouw en renovatie (privaat en openbaar) zijn een veel
voorkomend verschijnsel op toeristische plaatsen. Wij lichten u in
over de werken indien we hierover op de hoogte zijn en ze
invloed hebben op uw vakantie.
- In geval van overboeking
Het kan gebeuren dat een hotel meer boekingen heeft dan dat er
kamers beschikbaar zijn. Wij verwittigen u hier zo snel mogelijk
over Als u de overboeking pas verneemt bij aankomst, kunt u
onze permanente telefoonservice contacteren. Wij stellen u een
passend alternatief voor, in dezelfde categorie, met vergelijkbare
diensten en faciliteiten en indien mogelijk in dezelfde regio
2. Prijzen en waarborg
a) Prijzen
* Prijzen: steeds in € tenzij anders vermeld.
* Kinderkortingen: geldig voor kinderen die de kamer/woning
delen met minimum 2 personen die de volle prijs betalen (tenzij
anders vermeld)
* Beschrijving: in de beschrijving van uw accommodatie leest u
onder de rubriek ‘Inbegrepen’ welke faciliteiten of diensten gratis/
inbegrepen zijn. Diensten die vermeld worden onder de rubriek
‘Meer vakantie’ en arrangementen (Taste More, Celebrate More,...)
zijn vooraf te reserveren en te betalen. Faciliteiten en diensten die
onder andere rubrieken staan (Faciliteiten, Wintersport,
Bijzonderheid, Ter plaatse) zijn ter plaatse te betalen. De vermelde
prijzen zijn indicatief en uitgedrukt in euro of in de lokale munt.
De kortingen vermeld in het Promo-kader zijn niet geldig op de
ter plaatse te betalen diensten.
* Toeristenbelasting: het bedrag staat vermeld onderaan de
prijstabel indien gekend bij publicatie. Het kan gebeuren dat na
het verschijnen van deze publicatie een bestemming alsnog de
toeristenbelasting invoert of verhoogt.
b) Waarborg
* Verhuringen: verplichte waarborg, terugbetaald na inspectie van
de gehuurde woning en met aftrek van eventuele kosten of kosten
die voortvloeien uit beschadiging. De waarborg krijgt u terug op
de dag van vertrek of kort na thuiskomst.
* Hotels: vaak wordt bij aankomst het nummer van uw credit card
gevraagd, als garantie voor uw persoonlijke uitgaven. Soms vraagt
de hotelier een waarborg in cash (bedrag vastgesteld door de
hotelier, min. € 50 per persoon).
* Diensten/faciliteiten: soms wordt een waarborg gevraagd voor
het gebruik van bepaalde faciliteiten (al dan niet gratis) zoals
sportmateriaal, safe, badhanddoeken…
De waarborg voor de huur van skimateriaal kan zeer hoog zijn voorzie een credit card.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het innen en terugbetalen
van waarborgsommen
3. Formaliteiten
a) Reizen met kinderen
Een kind jonger dan 12 jaar heeft een Kids-ID nodig (www.halloouders.
be/kidsid). Bestel uw KIDS-ID op tijd bij uw gemeente: 3 à 4 weken
voor afreis.
b) Alleenreizende minderjarigen
Sommige accommodaties weigeren minderjarigen (jonger dan 18 jaar)
die niet in het gezelschap van volwassenen reizen. Soms worden
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minderjarigen toegelaten, maar enkel mits voorlegging van een
schriftelijke en ondertekende ouderlijke
toestemming. Informeer u bij reservering!
c) Reizen met huisdieren
- Op bestemming: sommige landen leggen restricties op (vb
bepaalde documenten, muilkorf, inenting, hondenrassen,…).
Raadpleeg uw dierenarts vóór u reserveert, of surf naar http://
www.health.belgium.be/nl/dieren-en-planten/dieren/houden-enverkeer-van-dieren/reizen-met-gezelschapsdieren
- In de accommodatie: de rubriek ‘Ter plaatse’ vermeldt of huisdieren al dan niet toegelaten zijn. Deze vermelding is geen garantie gezien de hotelier de toelating van huisdieren kan wijzigen
zonder ons vooraf in te lichten. Gevaaarlijke hondenrassen (cat. 1
en cat. 2 ) kunnen geweigerd worden. Het feit dat het hotel huisdieren toelaat, wil niet zeggen dat zij in alle ruimtes van het hotel
mogen komen. Huisdieren mogen niet alleen worden achtergelaten
op de kamer.
- Bij reservering: meld zeker dat u met een huisdier wil reizen.
De prijs per huisdier wordt vermeld (indien gekend) en is ter
plaatse te betalen. Soms is de eindschoonmaak verplicht te betalen,
of wordt de waarborgsom licht verhoogd
- Tijdens de reis: Europees paspoort en tatoeage of chip zijn verplicht.
4. Bijstand tijdens en na uw reis
a) Bijstand
Wij stellen een permanente telefoonservice (24u/24, 7d/7) ter
beschikking waarvan de gegevens vermeld staan in uw reisdocumenten. Op deze manier bent u zeker dat u altijd de nodige
bijstand krijgt. Vergeet niet vóór vertrek uw gsm-nummer door te
geven waarop u tijdens uw verblijf bereikbaar bent.
b) Beoordeling van uw reis
Vergeet niet dat de normen en waarden van het land waar u
verblijft, kunnen verschillen van de onze en hou rekening met de
prijs-kwaliteitverhouding en met de cultuur en de gewoonten van
het land in kwestie. Dagelijks stellen wij alles in het werk om u
een mooie vakantie te bezorgen en hechten veel belang aan uw
mening. Daarom vragen wij u een beoordelingsformulier in te vullen
op onze website bij uw terugkeer. Wij houden hiermee rekening
om onze dienstverlening te optimaliseren en u een uitstekende
service te kunnen garanderen.
c) Klachten
Indien u ondanks alles niet tevreden bent, moet u dit melden tijdens
uw verblijf. Wij voorzien procedures om eventuele problemen op
te lossen vanaf het moment dat die zich voordoen. U vindt alle
informatie die u nodig heeft in uw reisdocumenten. Indien u pas
na uw vakantie een klacht indient, kunnen de feiten niet altijd
meer vastgesteld worden.
d) Verzekering
Voor een probleemloze vakantie, raden wij u sterk aan een
annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten.
Bij het huren van skimateriaal, raden wij aan om bij het afhalen in
de winkel een schadeverzekering af te sluiten. Bij verlies van het
skimateriaal door diefstal of door andere redenen of bij schade
aan het skimateriaal, gelden de verhuurvoorwaarden van de skiwinkel en zijn de kosten voor de klant.
5. Hotel of verhuring
a) Officiële categorie: wij publiceren altijd de officiële categorie
onder de vorm van sterren, toegekend door de toeristische
autoriteiten, op basis van technische criteria eigen aan het land
van bestemming. Deze criteria kunnen verschillen van de Belgische
criteria, en zijn geen garantie wat betreft de kwaliteit van de
maaltijden en de service. De hotelbeschrijving en vooral de prijs
zijn de belangrijkste parameters om een correct beeld te krijgen
van wat u ter plaatse mag verwachten.

b) Foto’s: de foto’s en maquettebeelden in onze brochure en op
onze website geven een indruk weer van uw verblijfplaats. Hotels
en verhuringen bieden meerdere verblijfstypes aan, de gepubliceerde
foto’s zijn louter indicatief.
c) Rokers: de meeste hotels en verhuringen zijn rookvrij. Soms is
roken toegelaten in een gedeelte van het hotel of de residentie
d) Gastenbestand: de aangeboden accommodaties worden verkocht
op de internationale markt. Het gastenbestand varieert en de
activiteiten worden georganiseerd naargelang de samenstelling
van het gastenbestand.
e) Aankomst en vertrek: onderaan de prijstabellen wordt vermeld
of de aankomst- en vertrekdagen vrij zijn. Uw reisdocumenten
bevatten info over het uur van
aankomst en vertrek. In het algemeen:
- aankomst: hotelkamer beschikbaar vanaf 15u, verhuring vanaf
17u.
- vertrek: hotelkamer vóór 11u, verhuring vóór 10u.
Als u later dan verwacht zult aankomen, verwittig de hotelier/het
sleuteladres van de verhuring om problemen bij aankomst te
vermijden. Als u vertrekt buiten de openingsuren van de receptie
kan een toeslag aangerekend worden.
6. Sport & faciliteiten
a) Toegang: in functie van het seizoen, de weersomstandigheden
of de bezetting kunnen winkels, restaurants, zwembaden, watersporten, bergliften en andere activiteiten gesloten of beperkt
toegankelijk zijn. De openingsuren kunnen afwijken van wat vermeld
wordt in de beschrijving. Sommige faciliteiten zijn ook toegankelijk
voor mensen die niet in het hotel/de verhuring verblijven.
b) Waterpret
* Zwembaden zijn niet verwarmd noch bewaakt, tenzij anders vermeld.
Kinderen zijn steeds onder de verantwoordelijkheid van hun
ouders of begeleiders. De toegang tot openbare/gemeentelijke
zwembaden is steeds onder voorbehoud van de plaatselijke
openingsdata en -uren.
* De interne reglementering van de zwembaden, aquaparken,
spa- en wellnessfaciliteiten en van de accommodatie behoren tot
de bevoegdheid van de hotelier. Deze is steeds van toepassing en
kan maatregelen bevatten zoals toegangsverbod of beperkingen
wegens leeftijd of lengte, verplichte badmuts, verbod op opblaasbaar speelgoed, beperkte openingsuren...
c) Miniclubs
* Wat? Activiteiten op maat van de kinderen (meestal vanaf 5 jaar)
gedurende enkele uren per dag en enkele dagen per week.
Maaltijden zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. Meestal
dient u de miniclub op voorhand te reserveren bij de receptie.
* Taal: meestal een andere taal dan het Nederlands. De ervaring
leert ons dat taal voor kinderen meestal geen obstakel is, zij
communiceren op andere manieren.
* Goed om weten: soms vraagt men de ouders om in de buurt te
blijven. In sommige landen wordt een medisch attest met vaccinatieplan gevraagd
d) Parking: het aantal plaatsen is vaak beperkt, en ze worden
toegekend volgens beschikbaarheid. U kunt bij reservering melden
dat u de parking of garage wenst te gebruiken, maar het is niet
mogelijk om een plaats te reserveren (tenzij anders vermeld).
Sommige garages hebben beperkte afmetingen. Privéparkings zijn
niet overdekt noch afgesloten, tenzij anders vermeld. Met ‘afgesloten’
parking wordt vaak bedoeld dat deze enkel ‘s nachts afgesloten is
e) Wifi: bedoeld voor recreatief gebruik, inbegrepen of betalend
(zie beschrijving). De wifi kan beperkt zijn in snelheid, in draagwijdte
en in aantal toestellen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het wifinetwerk in de accommodatie
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f) Varia
Excursies: veel hotels bieden arrangementen aan waarin een
bezoek of attractie inbegrepen is. Het vervoer heen en terug is
zelf te regelen (tenzij anders vermeld).
Regionale kaarten: vb. Hochschwarzwaldkarte: beschrijving van de
voordelen onder voorbehoud van wijziging (deze kaart wordt
uitgegeven door de plaatselijke overheid).
7. Maaltijden
a) Inbegrepen in:
- kamer en ontbijt: ontbijt van de dag na aankomst t.e.m. de dag
van vertrek
- half pension: ontbijt + avondmaal (vanaf avondmaal op de dag
van aankomst t.e.m. ontbijt op de dag van vertrek)
- volpension: ontbijt + middagmaal + avondmaal (vanaf avondmaal
op de dag van aankomst t.e.m. middagmaal op de dag van vertrek,
tenzij anders vermeld)
- all-in: maaltijden + dranken + activiteiten, zoals beschreven
(vanaf check-in tot check-out, vastgelegd door de hotelier)
b) Goed om weten
- Hou rekening met de dresscode in het restaurant (gekleed of
casual)
- Dranken, à la carte maaltijden en thema-maaltijden zijn niet
inbegrepen, tenzij anders vermeld
- Speciale buffetten/grill avonden: vervangen de half- of volpension
maaltijd
- Keuzemenu: meestal 1 gang met keuze
- In halfpension kan het avondmaal soms vervangen worden door
het middagmaal. Informeer u bij de receptie
- Drankenbon: geen terugbetaling mogelijk voor het eventueel
niet gespendeerde bedrag
- Water inbegrepen: kan zijn dat dit alleen geldt voor mineraalwater
en niet voor spuitwater
- A-la-carte- en themarestaurants: soms biedt de hotelier de
mogelijkheid aan om, al dan niet met een toeslag, het normale
menu te vervangen door een à-la-cartemenu. Indien je dit wenst,
meld dit dan bij je hotelboeking, of ten laatste bij
aankomst aan de receptie. Let wel: de restaurantkeuze is volgens
beschikbaarheid en niet gegarandeerd, zeker in het geval van een
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bekroond restaurant (Michelin, Gault&Millau)
c) Wijzigingen: naargelang het weer of de bezetting kunnen sommige
bars of restaurants gesloten worden, of kan de hotelier beslissen
om de tafeldienst te vervangen door een buffet of vice versa. De
plaats en de uurregeling van de maaltijden kunnen afwijken van
de beschrijving in deze publicatie zonder voorafgaande verwittiging.
Dergelijke wijzigingen geven nooit recht op een vergoeding.
8. Kamers en woningen
a) Diensten
* Hotel: de hotelier bepaalt de frequentie van de wissel van bed- en
badlinnen. Op zondag wordt vaak niet gepoetst en worden de
bedden niet opgemaakt.
* Verhuringen: bed- en badlinnen worden elke week gewisseld,
tenzij anders vermeld. Voor verhuringen waar het bedlinnen
inbegrepen is, zijn de bedden niet opgemaakt tenzij anders vermeld.
Opgemaakte bedden bij aankomst: bedden in de woonkamer en
stapelbedden worden meestal niet opgemaakt. De kitchenette en
de vaat dient u zelf op te ruimen, dit is nooit inbegrepen in de
eindschoonmaak.
b) Aantal personen per kamer of woning
Het maximum aantal toegelaten personen per kamer of woning
wordt steeds vermeld in de beschrijving (het aantal bedden kan
hoger zijn dan de maximum bezetting). Meld bij reservering het
exacte aantal personen, baby’s inbegrepen, en informeer ons zo
vlug mogelijk bij wijzigingen. Inbreuken daarop kunnen de weigering
van uw boeking betekenen of het betalen van een toeslag, zonder
dat dit op uw reisorganisator verhaald kan worden.
* Kamer 2 pers.: soms met 2 persoonsbed, meestal met 2 x bed
1 pers. en initieel uitgerust voor 2 personen. Als u een kamer 2/3
of 2/4 personen boekt voor
2 personen, krijgt u niet altijd een ruimere kamer toegewezen.
* 3 of 4 personen in een kamer: er worden extra slaapplaatsen
voorzien voor de 3de of/en 4de persoon: divanbed, opklapbed,
bijstelbed, ... Kinderen jonger dan 6 jaar mogen niet in het hoogste
bed van een stapelbed slapen. Als een kamer bezet is door 3 of 4
personen, worden het comfort en de beschikbare ruimte beperkter.
* 1 persoonskamer: het kan gebeuren dat 1 persoonskamers
minder goed uitgerust of minder goed gelegen zijn dan de
2 persoonskamers.

* 2 kamerappartement: met 2 kamers wordt bedoeld: woonkamer
en 1 slaapkamer. 3 kamerappartement: woonkamer en 2 slaapkamers, enz.
* Kinderbedjes: meestal ter beschikking in de accommodatie
(gratis of betalend: zie hotelbeschrijving, lakens niet inbegrepen).
Vergeet niet te melden bij reservering dat u over een kinderbedje
wil beschikken.
c) Terminologie
* Airconditioning: de werking van de airconditioning, individueel
of centraal, hangt af van de weersomstandigheden en kan
beperkt zijn tot enkele uren per dag of enkele plaatsen van een
woning.
* Minisafe: neem geen waardevolle zaken mee op reis, of vertrouw
ze toe aan de hotelsafe bij de receptie, in plaats van ze te bewaren
in de minisafe op de kamer. Het hotel/de verhuurder is slechts
beperkt verantwoordelijk bij verlies of diefstal.
* Balkon en terras: niet altijd uitgerust met stoelen en/of een
tafel. De afmetingen kunnen variëren (een Frans balkon is bvb
beperkt tot een balustrade voor het raam).
* Minibar: bevat minimum twee soorten dranken (bv. water en
frisdrank).
* Koelkast: bevat geen dranken. Is een vast onderdeel van de
kitchenette en wordt niet apart vermeld in de beschrijving van de
verhuringen.
* Uitzicht vanuit uw kamer: wanneer een hotel of residentie
wordt beschreven met zicht op bijvoorbeeld de bergen of de
rivier, betekent dit niet dat alle kamers of appartementen zicht
bieden op de bergen of de rivier. De kamers of appartementen
zijn zonder specifiek zicht, tenzij anders vermeld
* Zeezicht: vanuit uw kamer of vanop uw balkon/terras kan u de
zee zien. Het zicht kan echter beperkt zijn of de zee kan zich op
een grote afstand bevinden. De natuur of de architectuur van het
hotel kan het zicht gedeeltelijk belemmeren.
* Zeezijde: betreft de ligging van de kamer in het hotel, maar
betekent niet dat de kamer zeezicht heeft.
9. Uw bestemming
Bij elke vermeld land en/of regio hoort een korte, louter
informatieve, beschrijvende tekst. Deze teksten werden opgemaakt
aan de hand van gegevens verstrekt door toeristische diensten in
de loop van vorig seizoen. In het laagseizoen of volgens de weersomstandigheden kunnen sommige attracties, pretparken... gesloten
zijn. Eventuele vermelde data van evenementen zijn onder voorbehoud. Bij elke accommodatie vindt u ook indicatieve kilometeraantallen terug vanaf Brussel via de autosnelwegen. Het is zeker
mogelijk dat er alternatieve routes bestaan.
10. Transport
Informeer u voor vertrek op www.vab.be over verkeersregels, toltarieven, autovignetten,…
11. Belgische schoolvakanties
• krokusvakantie: zaterdag 13 februari 2021 t.e.m. zondag 21
februari 2021
• paasvakantie: zaterdag 3 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021
• zomervakantie: donderdag 1 juli 2021 t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021
• herfstvakantie: zaterdag 30 oktober 2021 t.e.m. zondag
7 november 2021
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BLIJVEND GENIETEN
VAN DE MOOISTE BESTEMMINGEN

TUI reist de hele wereld rond. En met ons, vele andere reisfans. Deze reizen hebben een impact op het milieu en de ontwikkeling van vakantiebestemmingen. TUI neemt het voortouw om die impact zo positief mogelijk te maken. Zo kun jij zorgeloos genieten van de mooiste vakanties.
Nu én in de toekomst.

WAT DOET TUI?
De afgelopen jaren hebben we al grote stappen gezet en veel geïnvesteerd in
duurzaamheid. We vertellen graag over een paar initiatieven en resultaten waar
we trots op zijn.

“WIE BETERE VAKANTIESMAAKT, ZIET
ÓÓK KANSENOM BIJ TE DRAGEN AAN
EEN BETERE WERELD”

HOTELS
TUI biedt de klant keuze uit ruim 1.000 accommodaties met een erkend duurzaamheidslabel. Deze
hotels reduceren water, energie en afval en verbeteren het leven van de medewerkers, hun families en de
lokale gemeenschap. En veel klanten maakten deze keuze al. Het aantal klanten in deze duurzamere
accommodaties steeg in vijf jaar met 91% tot 763.000. Je herkent deze accommodaties aan het groene
pictogram.

KANTOREN

MILIEU
BEWUST

TUI’s hoofdkantoren zijn energiezuinig en verduurzamen we op allerlei manieren, groot en klein. Hier
drinken onze medewerkers fair trade koffie en thee en faciliteren we hen met videoconference
mogelijkheden zodat we zelf minder hoeven te reizen. Ons papiergebruik wordt steeds digitaler. Zo is de
brochureproductie in vijf jaar gehalveerd.

SAMENWERKINGEN
TUI is een specialist in reizen en vakanties. Voor specifieke kennis, zoals mensenrechten, het tegengaan
van uitbuiting van kinderen en dierenwelzijn werken we samen met non-profit organisaties. Financiële
ondersteuning bieden wij via TUI Care Foundation.

TUI CARE FOUNDATION
TUI steunt samen met de onafhankelijke TUI Care Foundation wereldwijd projecten die zich richten op
educatie, natuur, milieu en het stimuleren van de lokale economie. Op deze manier dragen we nog eens
extra bij aan duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen. Een donatie doen? Dat kan online of
tijdens je TUI fly vlucht. We garanderen dat 100% van de donaties naar de programma’s van TUI Care
Foundation gaat.

MEER WETEN?
Scan de QR code voor een video en volg
TUI Care Foundation op Instagram.

BESCHERM ONZE KINDEREN
Op sommige bestemmingen bieden minderjarigen seksuele
diensten aan. Bij vermoedens van kindersekstoerisme door een
landgenoot, vragen wij je hier melding van te maken via ikzegstop.
be, het contactpunt van de Belgische politie, ECPAT of de federale
politie op de Belgische luchthavens.
Stel ook je reisleiding op de hoogte. TUI heeft de Code of Conduct voor de
bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting op vakantiebestemmingen
onderschreven.
www.ikzegstop.be
www.ecpat.be
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TIJDELIJKE ANNULERINGSVERZEKERING PLATINUM
ALGEMENE VOORWAARDEN
Als u een reis uit het aanbod van TUI reserveert is er geen annuleringsverzekering
inbegrepen in de reissom. U kan een aanvullende annuleringsverzekering afsluiten op
het ogenblik van het boeken van uw reis conform de onderstaande voorwaarden.
1. Doel van de verzekering
De annuleringsverzekering PLATINUM heeft als doel de verzekerde te vergoeden voor
welomschreven schadelijke gevolgen van de annulering van een via een reiscontract
geboekte vakantiereis of huurovereenkomst voor een vakantieverblijf, als gevolg van
welomschreven gebeurtenissen die dateren van na het afsluiten van zowel de polis als
de reis.
2. De partijen
a) de Verzekeraar: Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, vennootschap naar
Maltees recht, met zetel te Malta, Qormi QRM3800, Triq L-lljun, The landmark, Level 1,
Suite 2, goedgekeurd door het MFSA (nummer C 52394) en het FSMA (nummer 2787)
en met als gemandateerde schaderegelaar in België Pats nv, met zetel te 8400
Oostende, Gistelsesteenweg 1 en met ondernemingsnummer 0436.072.606.
b) de Verzekeringsnemer: de natuurlijke persoon die het reiscontract en de daaraan
gekoppelde annuleringsverzekering PLATINUM afsluit en die gedomicilieerd is in een
lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland.
c) de Verzekerden: de personen die met naam in de bijzondere voorwaarden van de
overeenkomst vermeld staan onder de “verzekerden” en die gedomicilieerd zijn in een
lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. De verzekerden zullen ook vernoemd
worden in onderhavig contract door de term “u”.
3. Definities
a) reiscontract: ieder vervoer, verblijf of afhuring van een vakantieverblijf, al dan niet
gecombineerd, afgesloten door de verzekeringsnemer als reiziger en/of huurder met
TUI Belgium nv als reisbemiddelaar of als reisorganisator.
b) vertrekdatum: de vertrekdatum vermeld in het reiscontract.
c) inschrijvingsdatum: de datum waarop de verzekeringsnemer het reiscontract en de
daaraan gekoppelde annuleringsverzekering heeft afgesloten met de reisorganisator en
de verzekeraar.
d) reisgezel: de natuurlijke persoon met wie de verzekeringsnemer samen ingeschreven
is en besloot de geplande reis te ondernemen en van wie de aanwezigheid noodzakelijk
is voor het goede verloop ervan.
e) levensgezel: de persoon met wie de verzekeringsnemer een feitelijke of wettelijke
levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats
samenleeft.
f) ziekte: elke aantasting van de gezondheidstoestand die niet door een ongeval
veroorzaakt wordt, waarvan de oorzaak en de symptomen objectief medisch zijn
vastgesteld door een erkende arts vóór of op de datum van annulering en die de uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
g) stabiele ziekte: het stabiele karakter van een ziekte wordt beoordeeld met verwijzing
naar de “referentiedatum”, d.i. de dag zes kalendermaanden vóór de inschrijvingsdatum. Een ziekte wordt enkel als stabiel beschouwd onder drie cumulatieve voorwaarden:
1. vóór de referentiedatum heeft de behandelende arts een definitieve diagnose
gesteld en de eventuele medische behandeling opgestart met een medisch normaal
verloop; en
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de patiënt geen
nieuwe symptomen of medische gevolgen van de ziekte (“nieuw”: afwijkend van de
symptomen of medische gevolgen die de patiënt vertoonde in de periode van zes
kalendermaanden voorafgaand aan de referentiedatum); en
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is er geen wijziging van
behandeling en/of medicatie voor de ziekte vereist, uitgevoerd, gepland of
redelijkerwijze voorzienbaar voor arts of patiënt (“wijziging”: afwijkend van de
behandeling en/of medicatie in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand
aan de referentiedatum).
h) ongeval: elke aantasting van de lichamelijke integriteit door een plotse gebeurtenis
buiten de betrokkene, objectief medisch vastgesteld door een erkende arts vóór of
op de datum van de annulering en die de uitvoering van het reiscontract medisch
gezien onmogelijk maakt.
i) stabiele medische toestand na ongeval of medische/chirurgische ingreep: het
stabiele karakter van de medische toestand wordt beoordeeld met verwijzing naar
de “referentiedatum”, dit is de dag zes kalendermaanden vóór de inschrijvingsdatum.
De gevolgen van een ongeval of een medische/chirurgische ingreep worden enkel
als stabiel beschouwd onder drie cumulatieve voorwaarden:
1. het ongeval of de ingreep dateren van vóór de referentiedatum en de navolgende
behandeling kent een medisch normaal verloop; en
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de patiënt geen
nieuwe symptomen of medische gevolgen (“nieuw”: afwijkend van de symptomen of
medische gevolgen in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de
referentiedatum); en
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is geen wijziging van
behandeling en/of medicatie vereist, uitgevoerd, gepland of voorzienbaar voor arts
of patiënt (“wijziging”: afwijkend van de behandeling en/of medicatie in de periode
van zes kalendermaanden voorafgaand aan de referentiedatum).
j) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke en door
een plotse gebeurtenis veroorzaakte schade ten belope van minstens 2.500 euro
aan onroerende goederen van de verzekerde ongeacht de bestemming van die goederen,
onafhankelijk van uw wil, want ten gevolge van een toevallige oorzaak, en die de annulering
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vereist voor de vrijwaring van uw materiële belangen.
k) terminaal: een ziekte die niet kan worden genezen en in de laatste levensfase is
aanbeland
l) natuurramp: een hevige gebeurtenis van natuurlijke oorsprong met verwoestende
gevolgen op grote schaal. Natuurrampen zijn gebeurtenissen veroorzaakt door de
atmosfeer, watermassa of de grond die het land treffen, in het bijzonder (niet
limitatieve opsomming) overstromingen, vloedgolven, dijkbreuken, orkanen, droogvallen of uitzetting van gronden (extreme droogte), aardbevingen, aardverschuivingen,
vulkanische uitbarstingen, grondverschuivingen, grondverzakkingen.
4. Recht op vergoeding
De verzekeraar vergoedt de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd aan de
reisorganisator als gevolg van annulering of wijziging van het reiscontract omwille
van één van de hierna volgende redenen die dateren van na de inschrijvingsdatum.
De verzekeraar behoudt zich het recht om een adviserend geneesheer aan te duiden
die bevoegd is om bijkomende medische informatie op te vragen of inzage te krijgen
in het volledige medisch dossier van de patiënt, wie de reden is om het reiscontract
te annuleren of te wijzigen. De eindbeslissing blijft dan ook altijd het recht van de
verzekeringsmaatschappij.
a) ongeval, overlijden, of ziekte, daterend van na de inschrijvingsdatum, inclusief de
medisch noodzakelijke behandeling n.a.v. dit ongeval of deze ziekte, van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde zou
passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden onmogelijk
kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor een normaal zorgvuldig
verzekerde niet mogelijk de behandeling zo te organiseren dat de reis toch kan
doorgaan.
Een ziekte dateert van na de inschrijvingsdatum indien zich op dat moment nog
geen symptomen of medische klachten die met de ziekte in verband kunnen worden
gebracht hadden gemanifesteerd, ongeacht de datum van diagnose. Eventuele tussenkomende factoren (zoals het verloop van de behandeling, evolutie van de klachten,
fout van een derde…) doen geen afbreuk aan het verband tussen de medische
klachten en de ziekte.
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen het advies
van de behandelende arts.
b) onverwachte medisch noodzakelijke behandeling van de gevolgen van een ongeval
of van een ziekte, wanneer het ongeval of de ziekte dateren van vóór de inschrijvingsdatum (volgens de definitie in art. 4 a), doch enkel op voorwaarde dat de medische
toestand na ongeval of de ziekte op de inschrijvingsdatum stabiel waren zoals
gedefinieerd in art. 3.g) en art. 3.i)., van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde zou
passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden onmogelijk
kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor een normaal zorgvuldig
patiënt niet mogelijk de behandeling zo te organiseren dat de reis toch kan doorgaan.
Onder “onverwacht” wordt verstaan dat de behandeling op de inschrijvingsdatum
door een normaal zorgvuldig patiënt en een normaal zorgvuldig arts redelijkerwijze
niet konden worden voorzien.
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen het advies
van de behandelende arts.
c) de onverwacht noodzakelijke zorg voor een familielid tot de tweede graad van de
verzekerde omwille van medische redenen na een ziekenhuisopname mits de hulpbehoevende op het moment van de inschrijvingsdatum niet gehospitaliseerd was en
de verzekerde vóór de inschrijvingsdatum nog niet op dezelfde manier in de zorg
van dit familielid moest voorzien en mits bewijs van de nood aan de zorg uitgaat
van het ziekenhuis waar het familielid werd opgenomen. Het moet daarbij voor een
normaal zorgvuldige verzekerde onmogelijk zijn om de zorg zo te organiseren dat de
reis toch kan doorgaan. Onder “onverwacht” wordt verstaan dat de noodzaak van
de zorg op de inschrijvingsdatum door een normaal zorgvuldig patiënt en een
normaal zorgvuldig arts niet konden worden voorzien.
d) zwangerschap mits de zwangere verzekerde nog niet zwanger was op de inschrijvingsdatum en mits de vertrekdatum voor de reis in de laatste drie maanden van de
normale zwangerschapsperiode valt;
e) onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij de zwangere verzekerde mits dit de
uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt; onvoorziene
zwangerschapscomplicaties bij een familielid van de verzekerde tot de tweede graad
met inbegrip van een vroeggeboorte vroeger dan één maand vóór de voorziene
bevallingsdatum. Onder “onvoorziene” complicaties wordt verstaan: afwijkend van
het op de inschrijvingsdatum normaal te verwachten medisch verloop;
f) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de verzekerde of van uw levensgezel

na de inschrijvingsdatum door de werkgever om economische redenen;
g) het afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minstens drie opeenvolgende
maanden door de verzekerde na de inschrijvingsdatum, indien deze periode geheel
of gedeeltelijk samenvalt met de duur van de reis en de vakantieperiode van de reis
niet werd goedgekeurd door de nieuwe werkgever;
h) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen van de verzekerde, buiten
uw toedoen en waarbij de nodige vaststellingen zijn gedaan door de overheid (zoals
politiediensten) en/of door een expert, die uw aanwezigheid noodzakelijk maken en
waarbij er in het geval van inbraak duidelijke sporen van braak terug te vinden zijn;
mits de schade dateert uiterlijk binnen de maand vóór de vertrekdatum van de reis
of tijdens de reis;
i) de oproeping van de verzekerde of van uw levensgezel na de inschrijvingsdatum
• voor een orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, mits bewijs met een
medisch attest waarop de onmogelijkheid om de reis te ondernemen wordt bevestigd;
de vergoeding kan ook genoten worden voor een orgaantransplantatie, als donor of
als ontvanger, voor familieleden tot de tweede graad;
• voor de aankomst van een geadopteerd kind indien die aankomst van het kind
zich situeert in de periode tussen één maand vóór en één maand na de vertrekdatum
van de reis;
• voor een militaire missie;
• als jurylid in een assisenzaak of als getuige in een rechtszaak die plaatsvindt tijdens
de reis;
j) de verdwijning of kidnapping door derden van de verzekerde of uw levensgezel of
een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
k) zelfmoord van:
• de verzekerde of van uw levensgezel;
• een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de tweede graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengesteld gezin van de verzekerde;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde zou
passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende personen;
l) echtscheiding of feitelijke scheiding van de verzekerde met de reisgezel indien de
procedure voor de rechtbank werd ingeleid of de ontbinding van een samenlevingscontract gebeurde na de inschrijvingsdatum en mits voorlegging van het bewijs dat
de adreswijziging van de verzekerde of van uw ex-partner dateert van na de
inschrijvingsdatum;
m) de annulering van een gepland huwelijk door de verzekerde wanneer het een
reis betreft met degene met wie zou gehuwd worden en die zich zou gesitueerd
hebben na dit huwelijk;
n) herexamens als student voor de verzekerde die tijdens of binnen de maand na
de reis moeten worden afgelegd door de verzekerde, mits u niet op de hoogte was
van een herexamen of een onvoldoende op de inschrijvingsdatum en mits het
herexamen niet verplaatst kan worden buiten voormelde periode;
o) het totale verlies van het persoonlijke voertuig van de verzekerde of uw levensgezel ten gevolge van een ongeval, een brand of een diefstal binnen de week vóór
de vertrekdatum van de autovakantie en mits bewijs via een overheid (zoals politiediensten) en/of door een expert;
p) immobilisatie door ongeval, diefstal, brand of defect van het particuliere voertuig
(en bijgevolg niet van een voertuig voor georganiseerd betalend vervoer) dat de
verzekerde naar de lucht- of zeehaven van vertrek moest brengen zodat de luchtof zeehaven van vertrek niet tijdig kan worden bereikt, mits afdoende bewijs hiervan
door bv. de overheid (zoals politiediensten, takeldienst,…) en/of door een expert en
mits het bewijs dat de oorzaak van de immobilisatie zich voordoet meer dan één
uur vóór het inschepen op het vliegtuig of de boot.
q) home- of carjacking van de verzekerde, door een derde, uiterlijk binnen de week
vóór vertrek, mits bewijs door vaststellingen van de politiediensten;
r) opzegging door de verhuurder van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats
van de verzekerde na de inschrijvingsdatum, binnen de drie maand vóór de vertrekdatum van de reis en mits de woning binnen de maand vóór vertrek of tijdens de
reis moet verlaten worden;
s) intrekking van het reeds toegekende verlof van de verzekerde door uw werkgever
wegens onbeschikbaarheid van een collega die de verzekerde vervangt, ten gevolge
van ziekte, ongeval of overlijden. De verzekerde moet een attest van de werkgever
voorleggen dat bewijst dat de vervanger was aangeduid voor de datum waarop de
reis werd geboekt, evenals een medisch attest van werkonbekwaamheid of,
desgevallend, een overlijdensattest van de vervanger van de verzekerde;
t) noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep
uitoefent wegens onbeschikbaarheid van uw vervanger zoals aangeduid bij het
afsluiten van de verzekeringspolis door ziekte, ongeval of overlijden en mits voorlegging
van een bewijs waaruit blijkt dat hij/zij als vervanger was aangeduid vóór de inschrijvingsdatum en mits ook een medisch attest van werkongeschiktheid of, desgevallend,
een overlijdensattest van de vervanger van de verzekerde;
u) diefstal met geweld of met inbraak bij de verzekerde, uiterlijk binnen de vijf
dagen vóór de vertrekdatum van de reis én met diefstal van de identiteits- of
vervoers- of andere bewijzen, noodzakelijk voor de reis en mits bewijs van
vaststellingen door de politiediensten;
v) de onmogelijkheid voor de verzekerde wegens medische redenen om gevaccineerd
te worden terwijl deze vaccinatie uitdrukkelijk noodzakelijk is volgens de WHO
(World Health Organization);
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w) het niet of niet tijdig bekomen vanwege de bevoegde autoriteiten (ook die van het
land van bestemming) van een vereist visum voor de verzekerde, voor zover dit niet
(tijdig) bekomen niet het gevolg is van een laattijdige aanvraag door de verzekerde of
van een aanvraag waarbij onjuiste of onvoldoende informatie werd bezorgd door de
verzekerde en voor zover op de inschrijvingsdatum niet kon geweten zijn dat het visum
niet of niet tijdig kon bekomen worden;
x) het overlijden van de hond, de kat of het paard van de verzekerde binnen de twee
dagen vóór de vertrekdatum van de reis, mits bewijs met een overlijdensverklaring van
de dierenarts en met een verklaring van de dierenarts van de goede gezondheid van
het dier op de dag van het afsluiten van het reiscontract en van de verzekeringspolis
en mits ook het bewijs dat het dier eigendom is van de verzekerde.
5. Gewaarborgde schade en omvang van de waarborg
Indien het recht op vergoeding conform artikel 4 is aangetoond en verworven aan de
hand van de nodige bewijsdocumenten, waarborgt de annuleringsverzekering
PLATINUM:
a) de volledige terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd
aan de reisorganisator bij toepassing van het reiscontract; rekening houdend met de
uitsluitingen onder art. 6.;
b) in geval van annulering tijdens de duur van het reiscontract, de niet recupereerbare
kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf zoals vermeld op het reiscontract
(de terugvlucht komt niet in aanmerking voor vergoeding);
c) indien omwille van een reden tot annulering zoals beschreven onder 4. pas later
kan worden afgereisd dan de vertrekdatum voorzien in het reiscontract, de niet
recupereerbare kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf zoals vermeld
op het reiscontract (de heenvlucht komt niet in aanmerking voor vergoeding).
De verzekerde moet geen franchise noch administratiekosten ten laste nemen.
Anderzijds bent u niet gerechtigd op de terugbetaling van de verzekeringspremie en
administratiekosten in het reiscontract.
6. Uitsluitingen
De verzekeraar verleent enkel dekking voor gebeurtenissen die aanleiding teven tot
annulering van de reis die expliciet vermeld zijn onder artikel 4. Binnen deze grenzen
sluit de verzekeraar dekking uit, en zal er dus geen vergoeding verschuldigd zijn, in dit
artikel opgesomde redenen van annulering.
a) ziektes in een terminaal stadium (beoordeeld door de behandelende arts en de
adviserend geneesheer van de verzekeraar) op de inschrijvingsdatum;
b) alle gebeurtenissen te wijten aan een overmatig – d.i. boven de risico- of wettelijke
drempel - gebruik van alcohol, verdovende middelen, niet door een arts voorgeschreven
geneesmiddelen of bij verkeerd gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen;
c) depressies, psychische of psychosomatische ziektes, geestes- of zenuwstoornissen,
behalve wanneer die noodzaken tot hospitalisatie of opname in een geestelijke
gezondheidsinstelling tijdens de reisperiode, doch dit uiteraard onder de voorwaarden
beschreven in art. 4, a) en b).
d) ziektes of gevolgen van ongevallen die niet via een medisch onderzoek kunnen
worden vastgesteld of die niet gepaard gaan met objectieve waarneembare
symptomen op basis waarvan een onbetwistbare diagnose kan worden gesteld;
e) alle redenen die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot annulering van
de reis die de verzekerde kende, of die een normaal zorgvuldig verzekerde redelijkerwijze had moeten kennen, op de inschrijvingsdatum, met uitzondering van voorafbestaande ziekte of ongeval onder de voorwaarden beschreven in art. 4, b).
f) een medische of chirurgische ingreep en de gevolgen daarvan (waaronder complicaties)
wanneer: 1. de ingreep reeds gepland of uitgevoerd was vóór de inschrijvingsdatum
(tenzij de medische toestand na ingreep stabiel was zoals omschreven in art 3, i); of 2.
de ingreep werd gepland of uitgevoerd na de inschrijvingsdatum en in causaal verband
kan worden gebracht met symptomen of medische klachten die zich reeds hadden
gemanifesteerd vóór de inschrijvingsdatum. Dit causaal verband kan rechtstreeks of
onrechtstreeks zijn, eventuele bijkomende factoren van latere datum (zoals het verloop
van de behandeling, evolutie van de klachten, fout van een derde…) doen hieraan geen
afbreuk.
g) niet medisch dringende chirurgische ingreep (zoals o.a. esthetische ingreep, gastric
bypass, obesitasheelkunde…) en alle gevolgen daarvan, waaronder complicaties. Dit
causaal verband kan rechtstreeks of onrechtstreeks zijn, eventuele bijkomende factoren
van latere datum (zoals het verloop van de behandeling, evolutie van de klachten, fout
van een derde…) doen hieraan geen afbreuk.
h) ziektes, ongevallen of stoornissen en schade als gevolg van:
a. het beoefenen van gevaarlijke sporten of vrijetijdsbestedingen zoals bergbeklimmen,
jacht op groot wild, speleologie, diepzeeduiken, gevechtssporten (deze opsomming is
niet limitatief);
b. de deelname aan snelheidspogingen of –wedstrijden;
c. professioneel of betaald sporten met inbegrip van de trainingen;
i) epidemieën en/of pandemieën;
j) alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van opzettelijke daden
van de verzekerde;
k) de gevolgen van nucleaire of atomische ongevallen, aanvallen, explosies en/of stralingen;
l) oorlog, staking, oproer, burgeroorlog, terreur of gewelddaden met collectieve drijfveer
en alle gevolgen die daaruit voortvloeien, tenzij het bewijs wordt geleverd dat er geen
oorzakelijk verband is tussen de annulering en de gebeurtenis;
m) aardbeving, vloedgolf, vulkaanuitbarsting, overstroming of een andere natuurramp
zoals gedefinieerd onder art. 3 l);
n) reizen of verblijven met professionele doeleinden of die niet beantwoorden aan de
definitie onder 3 a);
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o) annulering waarvoor de reisorganisator geen kosten aanrekent of mag aanrekenen
of waarvoor door de reisorganisator een kosteloos alternatief aangeboden wordt;
p) wanneer de verzekerde op reis vertrekt tegen het advies van de behandelende arts;
q) wanneer de verzekerde alsnog op reis vertrekt in dezelfde afreisperiode als het
oorspronkelijk geannuleerd reiscontract;
r) annulering wegens een niet gespecificeerde, materieel niet tastbare of verifieerbare
reden die niet met de nodige bewijsdocumenten kan aangetoond worden;
s) het door de verzekerde niet naleven van de verplichtingen bepaald in art. 9,
waaronder de termijn van aangifte.
Binnen de annuleringsverzekering PLATINUM zijn de waarborgen & de uitsluitingen
niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen van wie
de medische toestand de oorzaak is van de vraag tot tussenkomst.
7. Looptijd van de annuleringsverzekering
De waarborg neemt aanvang bij het onderschrijven van het reiscontract en loopt tot
de aanvang van de reis.
De polis komt pas tot stand bij volledige betaling van de verzekeringspremie, zo lang
deze niet volledig is betaald kan er nooit dekking verworven zijn.
8. Up-/downgraden van de annuleringsverzekering
8.1 Upgraden
Het bijboeken van de tijdelijke annuleringsverzekering Platinum of upgraden van de
reeds geboekte annuleringsverzekering Platinum naar All Risk is toegelaten tot 7 dagen
na boeking mits deze datum minstens 57 dagen voor afreis ligt. Uiteraard geldt de
door de upgrade verworven dekking enkel voor redenen die dateren van na de upgrade.
Men kan nooit dekking bekomen voor gebeurtenissen die zich reeds hebben voltrokken,
of waarvan het redelijkerwijze voorzienbaar is dat deze zich zullen voltrekken (verhoogd
risico).
8.2 Downgraden
Het downgraden of opzeggen van de tijdelijke annuleringsverzekering is niet mogelijk.
9. Verplichtingen van de verzekerde
a) de verzekerde moet alle maatregelen nemen om de annulerings- of wijzigingskosten
tot een minimum te beperken; in het bijzonder zal u de reisorganisator op de hoogte
brengen zodra iets gebeurt dat een reden kan zijn om uw reis te annuleren, te wijzigen
of te onderbreken;
b) de verzekerde is gehouden de schadeaangifte online te doen via de website https://
claims.tui.be. Verdere communicatie verloopt via het telefoonnummer +32 (0)59 56 58
01 met Pats nv die door Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell werd aangesteld
als haar gemandateerde schaderegelaar. Met het oog op een vlotte behandeling, is de
verzekerde daarbij gehouden:
- de nodige medische vragenlijst te downloaden op https://claims.tui.be, online het
aangifteformulier in te vullen en de ingevulde medische documenten en/of andere
bewijsdocumenten te uploaden binnen 30 kalenderdagen vanaf de annuleringsdatum
van het reiscontract of vanaf de datum van de heenreis in geval van een no show die
tevens de uitschrijvingsdatum van de kostenfactuur is, op risico van een lagere dekking;
- alle nuttige inlichtingen en/of documenten te bezorgen aan Pats nv;
- zich te schikken naar de instructies van Pats nv;
- daar waar gevraagd medische verslagen van de behandelende arts te bezorgen aan
de adviserend geneesheer van de verzekeraar of bij reisonderbreking een medisch
attest van de arts ter plaatse en een bewijs van de vervroegde terugkeer;
c) door het afsluiten van deze polis, aanvaardt de verzekerde dat de verzekeraar of
haar daartoe bevoegde gemandateerden, en in geval van medische gegevens haar
daartoe bevoegde gemandateerde artsen, controles kunnen uitoefenen en ook toegang
en inzage kunnen krijgen van het medisch dossier bij ongeval of ziekte van de persoon
van wie de medische toestand de reden is tot de aanvraag tot vergoeding; tevens aanvaardt de verzekerde dat wanneer geen controle mogelijk is en zo de reden van tussenkomst niet afdoende bewezen is dan wel de door de verzekeraar ingeroepen reden van
verval niet kan worden gecontroleerd, de verzekeraar gerechtigd is de vergoeding te
weigeren.
10. Algemene bepalingen
10.1 Eerder afgesloten verzekeringen
Wanneer eenzelfde belang verzekerd is bij verschillende verzekeraars voor hetzelfde
risico, kan de verzekerde of de begunstigde van de vergoeding, in geval van schade,
van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van ieders
verplichtingen en tot beloop van de vergoeding waarop u recht heeft. De verzekeraar
kan zich in dat geval niet beroepen op het bestaan van andere contracten die hetzelfde risico dekken om zijn waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude. De schaderegeling zal gebeuren overeenkomstig artikel 99 §2 van de W. Verz. van 4 april 2014.
10.2 Subrogatie
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell treedt automatisch in de rechten van de
begunstigde van de vergoeding ten aanzien van aansprakelijke derden tot beloop van
het bedrag van haar tussenkomst.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell respecteert de privacy van haar klanten
en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en
het gebruik dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell van deze gegevens
maakt, is in overeenstemming met de General Data Protection Regulation. In geval van
aansluiting worden uw persoonsgegevens opgeslagen in een databestand. De verwerkingsverantwoordelijke van dit bestand en de persoonsgegevens vervat in dit bestand is
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell.
Uw identiteitsgegevens en contactgegevens worden gebruikt om de verzekeringsovereenkomst te kunnen sluiten, te kunnen beheren en te kunnen uitvoeren. Daarnaast
kan Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, op basis van haar gerechtvaardigd

commercieel belang, uw identiteits- en contactgegevens ook gebruiken om te voldoen
aan de vragen van haar klanten, haar klanten op de hoogte te houden van de
activiteiten van Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, alsook voor marketingdoeleinden zoals het aanbieden van diensten of producten, ledenvoordelen en
promoties bij partners, het beheer van het klantenbestand, (direct) marketing,
public relations en activiteiten als tussenpersoon. Voorts is het mogelijk dat voor
het sluiten van uw overeenkomst, de uitvoering van uw overeenkomst en/of de
afhandeling van uw schadegeval dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell
ook gezondheidsgegevens moet verwerken. De wet verplicht ons om uw
uitdrukkelijke toestemming te vragen om uw gezondheidsgegevens of die van de
persoon die u vertegenwoordigt te verwerken. U kan deze toestemming op elk
moment intrekken. Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell kan bij intrekking
van die toestemming die gegevens ook zonder uw toestemming verder verwerken
als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens die u zelf openbaar gemaakt
hebt en de verwerking nodig is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen
of te onderbouwen.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell beveiligt uw persoonsgegevensgegevens
met verregaande technische maatregelen. Alleen personen die daarvoor bevoegd
zijn, verwerken uw persoonsgegevens en dat met de grootste vertrouwelijkheid.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell deelt gegevens alleen mee aan de
contractueel met Advent Insurance verbonden organisaties. Zo doet Advent
Insurance PCC Limited - Absolut Cell beroep op een subverwerker Pats nv (met
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1, ingeschreven in de
KBO onder het ondernemingsnummer 0436.072.606).
U heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering toe van uw
persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens omwille van direct marketingdoeleinden of tegen de doorgifte
van uw gegevens aan een contractueel met Advent Insurance PCC Limited - Absolut
Cell verbonden organisatie. U kunt deze rechten uitoefenen door het richten van een
eenvoudig schrijven met kopie van identiteitskaart naar Advent Insurance PCC
Limited - Absolut Cell op haar maatschappelijke zetel. Als u denkt dat de gegevensverwerking niet gebeurt volgens de geldende wetten en regels, dan kunt u klacht
indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer uitgebreide informatie over het gebruik van de gegevens door de verzekeraar
en uw rechten vindt u in de privacyverklaring van de verzekeraar, beschikbaar via de
website van de verzekeraar (http://www.adventpcc.com/data-protection). Een papieren
versie kan ook kosteloos opgevraagd worden bij de verzekeraar.
10.3 Toepasselijk recht en verjaring
Op de verzekeringsovereenkomst PLATINUM is het Belgisch recht van toepassing.
In geval van betwisting is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats van de
verzekeringsnemer. Elke vordering voortvloeiend uit het ontstaan, de toepassing of
het einde van deze verzekeringsovereenkomst verjaart na drie jaar, te rekenen vanaf
de dag van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vraag tot vergoeding.
10.4 Woonplaatskeuze
De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen
- voor Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell op de maatschappelijke zetel
van haar schaderegelaar;
- voor de begunstigde op zijn domicilie-adres.
10.5 Klachtenbehandeling
Niettegenstaande de verzekeraar Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell er
alles aan doet om uw dossier correct te behandelen, zou het kunnen dat u niet
tevreden bent. Wendt u zich dan in eerste instantie tot de schadebeheerder Pats
nv, wiens gegevens u op de briefwisseling vindt. Mocht dit niet volstaan, dan kunt u
zich richten tot de klachtendienst, die in België namens de verzekeraar Advent
Insurance PCC Limited - Absolut Cell wordt verzorgd door schaderegelaar Pats nv.
De coördinaten zijn: Pats nv dienst klachtenbeheer, Gistelsesteenweg 1 te 8400
Oostende. Telefoon +32 (0)59 56 58 01– e-mail: travel_insurance@tui.be.
Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer om een vlot verloop te garanderen.
Pats nv De klachtendienst onderzoekt uw klacht zodra zij ze hebben ontvangen en
u ontvangt hun antwoord binnen twee weken na ontvangst. Mochten zij u binnen
die termijn niet kunnen antwoorden, dan laten zij u weten wanneer u wel een
antwoord mag verwachten. Mocht u uiteindelijk niet tevreden zijn over deze klachtenbehandeling, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de
Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer.
Deze klachtenprocedure doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om gerechtelijk te
ageren.
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TIJDELIJKE ANNULERINGSVERZEKERING ALLRISK
ALGEMENE VOORWAARDEN
A ls u een reis uit het aanbod van TUI reserveert is er geen annuleringsverzekering

inbegrepen in de reissom. U kan een aanvullende annuleringsverzekering afsluiten op
het ogenblik van het boeken van uw reis conform de onderstaande voorwaarden.
1. Doel van de verzekering
De annuleringsverzekering ALL RISK heeft als doel de verzekerde te vergoeden voor
welomschreven schadelijke gevolgen van de annulering van een via een reiscontract
geboekte vakantiereis of huurovereenkomst voor een vakantieverblijf, als gevolg van
welomschreven gebeurtenissen die dateren van na het afsluiten van zowel de polis
als de reis.
2. De partijen
a) de Verzekeraar: Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, vennootschap naar
Maltees recht, met zetel te Malta, Qormi QRM3800, Triq L-lljun, The landmark, Level
1, Suite 2, goedgekeurd door het MFSA (nummer C 52394) en het FSMA (nummer
2787) en met als gemandateerde schaderegelaar in België Pats nv, met zetel te 8400
Oostende, Gistelsesteenweg 1 en met ondernemingsnummer 0436.072.606.
b) de Verzekeringsnemer: de natuurlijke persoon die het reiscontract en de daaraan
gekoppelde annuleringsverzekering ALL RISK afsluit en die gedomicilieerd is in een
lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland.
c) de Verzekerden: de personen die met naam in de bijzondere voorwaarden van de
overeenkomst vermeld staan onder de “verzekerden” en die gedomicilieerd zijn in
een lidstaat van de Europese Unie of in Zwitserland. De verzekerden zullen ook
vernoemd worden in onderhavig contract door de term “u”.
3. Definities
a) reiscontract: ieder vervoer, verblijf of afhuring van een vakantieverblijf, al dan niet
gecombineerd, afgesloten door de verzekeringsnemer als reiziger en/of huurder met
TUI Belgium nv als reisbemiddelaar of als reisorganisator.
b) vertrekdatum: de vertrekdatum vermeld in het reiscontract.
c) inschrijvingsdatum: de datum waarop de verzekeringsnemer het reiscontract en de
daaraan gekoppelde annuleringsverzekering heeft afgesloten met de reisorganisator
en de verzekeraar.
d) reisgezel: de natuurlijke persoon met wie de verzekeringsnemer samen ingeschreven
is en besloot de geplande reis te ondernemen en van wie de aanwezigheid noodzakelijk
is voor het goede verloop ervan.
e) levensgezel: de persoon met wie de verzekeringsnemer een feitelijke of wettelijke
levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats
samenleeft.
f) ziekte: elke aantasting van de gezondheidstoestand die niet door een ongeval
veroorzaakt wordt, waarvan de oorzaak en de symptomen objectief medisch zijn
vastgesteld door een erkende arts vóór of op de datum van annulering en die de
uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
g) stabiele ziekte: het stabiele karakter van een ziekte wordt beoordeeld met verwijzing
naar de “referentiedatum”, d.i. de dag zes kalendermaanden vóór de inschrijvingsdatum.
Een ziekte wordt enkel als stabiel beschouwd onder drie cumulatieve voorwaarden:
1. vóór de referentiedatum heeft de behandelende arts een definitieve diagnose
gesteld en de eventuele medische behandeling opgestart met een medisch normaal
verloop; en
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de patiënt geen
nieuwe symptomen of medische gevolgen van de ziekte (“nieuw”: afwijkend van de
symptomen of medische gevolgen die de patiënt vertoonde in de periode van zes
kalendermaanden voorafgaand aan de referentiedatum); en
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is er geen wijziging van
behandeling en/of medicatie voor de ziekte vereist, uitgevoerd, gepland of redelijkerwijze voorzienbaar voor arts of patiënt (“wijziging”: afwijkend van de behandeling en/
of medicatie in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de referentiedatum).
h) ongeval: elke aantasting van de lichamelijke integriteit door een plotse gebeurtenis
buiten de betrokkene, objectief medisch vastgesteld door een erkende arts vóór of
op de datum van de annulering en die de uitvoering van het reiscontract medisch
gezien onmogelijk maakt.
i) stabiele medische toestand na ongeval of medische/chirurgische ingreep: het stabiele
karakter van de medische toestand wordt beoordeeld met verwijzing naar de
“referentiedatum”, dit is de dag zes kalendermaanden vóór de inschrijvingsdatum.
De gevolgen van een ongeval of een medische/chirurgische ingreep worden enkel als
stabiel beschouwd onder drie cumulatieve voorwaarden:
1. het ongeval of de ingreep dateren van vóór de referentiedatum en de navolgende
behandeling kent een medisch normaal verloop; en
2. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum vertoont de patiënt geen
nieuwe symptomen of medische gevolgen (“nieuw”: afwijkend van de symptomen of
medische gevolgen in de periode van zes kalendermaanden voorafgaand aan de
referentiedatum); en
3. tussen de referentiedatum en de inschrijvingsdatum is geen wijziging van behandeling
en/of medicatie vereist, uitgevoerd, gepland of voorzienbaar voor arts of patiënt
(“wijziging”: afwijkend van de behandeling en/of medicatie in de periode van zes
kalendermaanden voorafgaand aan de referentiedatum).
j) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke en door een
plotse gebeurtenis veroorzaakte schade ten belope van minstens 2.500 euro aan
onroerende goederen van de verzekerde ongeacht de bestemming van die goederen,
onafhankelijk van uw wil, want ten gevolge van een toevallige oorzaak, en die de
annulering vereist voor de vrijwaring van uw materiële belangen.
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4. Recht op vergoeding
4.1 Vergoeding volledige annulerings- of wijzigingskosten
De verzekeraar vergoedt de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd aan de reisorganisator als gevolg van annulering of wijziging van het reiscontract omwille van
één van de hierna volgende redenen die dateren van na de inschrijvingsdatum. De
verzekeraar behoudt zich het recht om een adviserend geneesheer aan te duiden die
bevoegd is om bijkomende medische informatie op te vragen of inzage te krijgen in
het medisch dossier van de patiënt, wie de reden is om het reiscontract te annuleren
of te wijzigen. De eindbeslissing blijft dan ook altijd het recht van de verzekeringsmaatschappij.
a) ongeval, overlijden, of ziekte, daterend van na de inschrijvingsdatum, inclusief de
medisch noodzakelijke behandeling n.a.v. dit ongeval of deze ziekte, van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde zou
passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden onmogelijk
kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor een normaal zorgvuldig
verzekerde niet mogelijk de behandeling zo te organiseren dat de reis toch kan doorgaan.
Een ziekte dateert van na de inschrijvingsdatum indien zich op dat moment nog geen
symptomen of medische klachten die met de ziekte in verband kunnen worden
gebracht hadden gemanifesteerd, ongeacht de datum van diagnose. Eventuele tussenkomende factoren (zoals het verloop van de behandeling, evolutie van de klachten,
fout van een derde…) doen geen afbreuk aan het verband tussen de medische klachten
en de ziekte.
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen het advies
van de behandelende arts.
b) onverwachte medisch noodzakelijke behandeling van de gevolgen van een ongeval
of van een ziekte, wanneer het ongeval of de ziekte dateren van vóór de inschrijvingsdatum (volgens de definitie in art. 4 a), doch enkel op voorwaarde dat de medische
toestand na ongeval of de ziekte op de inschrijvingsdatum stabiel waren zoals
gedefinieerd in art. 3.g) en art. 3.i)., van:
· de verzekerde;
· de levensgezel van de verzekerde;
· een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de derde graad;
· de minderjarige kinderen uit het nieuw samengestelde gezin van de verzekerde;
· de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde zou
passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende personen;
indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde de reis om deze reden onmogelijk
kan aanvatten. Onder “onmogelijk” wordt verstaan: het is voor een normaal zorgvuldig
patiënt niet mogelijk de behandeling zo te organiseren dat de reis toch kan doorgaan.
Onder “onverwacht” wordt verstaan dat de behandeling op de inschrijvingsdatum
door een normaal zorgvuldig patiënt en een normaal zorgvuldig arts redelijkerwijze
niet konden worden voorzien.
De waarborg vervalt wanneer de verzekerde de reis heeft geboekt tegen het advies
van de behandelende arts.
c) de onverwacht noodzakelijke zorg voor een familielid tot de tweede graad van de
verzekerde omwille van medische redenen na een ziekenhuisopname mits de hulpbehoevende op het moment van de inschrijvingsdatum niet gehospitaliseerd was en
de verzekerde vóór de inschrijvingsdatum nog niet op dezelfde manier in de zorg van
dit familielid moest voorzien en mits bewijs van de nood aan de zorg uitgaat van het
ziekenhuis waar het familielid werd opgenomen. Het moet daarbij voor een normaal
zorgvuldige verzekerde onmogelijk zijn om de zorg zo te organiseren dat de reis toch
kan doorgaan. Onder “onverwacht” wordt verstaan dat de noodzaak van de zorg op
de inschrijvingsdatum door een normaal zorgvuldig patiënt en een normaal zorgvuldig
arts niet konden worden voorzien.
d) zwangerschap mits de zwangere verzekerde nog niet zwanger was op de inschrijvingsdatum en mits de vertrekdatum voor de reis in de laatste drie maanden van de normale
zwangerschapsperiode valt;
e) onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij de zwangere verzekerde mits dit de
uitvoering van het reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt; onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij een familielid van de verzekerde tot de tweede graad met
inbegrip van een vroeggeboorte vroeger dan één maand vóór de voorziene bevallingsdatum. Onder “onvoorziene” complicaties wordt verstaan: afwijkend van het op de
inschrijvingsdatum normaal te verwachten medisch verloop;
f) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de verzekerde of van uw levensgezel na de inschrijvingsdatum door de werkgever om economische redenen;
g) het afsluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minstens drie opeenvolgende
maanden door de verzekerde na de inschrijvingsdatum, indien deze periode geheel
of gedeeltelijk samenvalt met de duur van de reis en de vakantieperiode van de reis
niet werd goedgekeurd door de nieuwe werkgever;
h) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen van de verzekerde, buiten
uw toedoen en waarbij de nodige vaststellingen zijn gedaan door de overheid (zoals
politiediensten) en/of door een expert, die uw aanwezigheid noodzakelijk maken en
waarbij er in het geval van inbraak duidelijke sporen van braak terug te vinden zijn;
mits de schade dateert uiterlijk binnen de maand vóór de vertrekdatum van de reis
of tijdens de reis;
i) de oproeping van de verzekerde of van uw levensgezel na de inschrijvingsdatum
• voor een orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, mits bewijs met een

medisch attest waarop de onmogelijkheid om de reis te ondernemen wordt bevestigd;
de vergoeding kan ook genoten worden voor een orgaantransplantatie, als donor of
als ontvanger, voor familieleden tot de tweede graad;
• voor de aankomst van een geadopteerd kind indien die aankomst van het kind zich
situeert in de periode tussen één maand vóór en één maand na de vertrekdatum van
de reis;
• voor een militaire missie;
• als jurylid in een assisenzaak of als getuige in een rechtszaak die plaatsvindt tijdens
de reis;
j) de verdwijning of kidnapping door derden van de verzekerde of uw levensgezel of
een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
k) zelfmoord van:
• de verzekerde of van uw levensgezel;
• een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot in de tweede graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengesteld gezin van de verzekerde;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de verzekerde zou
passen of zou passen op de bij de verzekerde gehandicapte inwonende personen;
l) echtscheiding of feitelijke scheiding van de verzekerde met de reisgezel indien de
procedure voor de rechtbank werd ingeleid of de ontbinding van een samenlevingscontract gebeurde na de inschrijvingsdatum en mits voorlegging van het bewijs dat
de adreswijziging van de verzekerde of van uw ex-partner dateert van na de inschrijvingsdatum;
m) de annulering van een gepland huwelijk door de verzekerde wanneer het een reis
betreft met degene met wie zou gehuwd worden en die zich zou gesitueerd hebben
na dit huwelijk;
n) herexamens als student voor de verzekerde die tijdens of binnen de maand na de
reis moeten worden afgelegd door de verzekerde, mits u niet op de hoogte was van
een herexamen of een onvoldoende op de inschrijvingsdatum en mits het herexamen
niet verplaatst kan worden buiten voormelde periode;
o) het totale verlies van het persoonlijke voertuig van de verzekerde of uw levensgezel
ten gevolge van een ongeval, een brand of een diefstal binnen de week vóór de
vertrekdatum van de autovakantie en mits bewijs via een overheid (zoals politiediensten)
en/of door een expert;
p) immobilisatie door ongeval, diefstal, brand of defect van het particuliere voertuig
(en bijgevolg niet van een voertuig voor georganiseerd betalend vervoer) dat de
verzekerde naar de lucht- of zeehaven van vertrek moest brengen zodat de lucht- of
zeehaven van vertrek niet tijdig kan worden bereikt, mits afdoende bewijs hiervan
door bv. de overheid (zoals politiediensten, takeldienst,…) en/of door een expert en
mits het bewijs dat de oorzaak van de immobilisatie zich voordoet meer dan één uur
vóór het inschepen op het vliegtuig of de boot.
q) home- of carjacking van de verzekerde, door een derde, uiterlijk binnen de week
vóór vertrek, mits bewijs door vaststellingen van de politiediensten;
r) opzegging door de verhuurder van het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats
van de verzekerde na de inschrijvingsdatum, binnen de drie maand vóór de vertrekdatum van de reis en mits de woning binnen de maand vóór vertrek of tijdens de reis
moet verlaten worden;
s) intrekking van het reeds toegekende verlof van de verzekerde door uw werkgever
wegens onbeschikbaarheid van een collega die de verzekerde vervangt, ten gevolge
van ziekte, ongeval of overlijden. De verzekerde moet een attest van de werkgever
voorleggen dat bewijst dat de vervanger was aangeduid voor de datum waarop de reis
werd geboekt, evenals een medisch attest van werkonbekwaamheid of, desgevallend,
een overlijdensattest van de vervanger van de verzekerde;
t) noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep
uitoefent wegens onbeschikbaarheid van uw vervanger zoals aangeduid bij het afsluiten
van de verzekeringspolis door ziekte, ongeval of overlijden en mits voorlegging van
een bewijs waaruit blijkt dat hij/zij als vervanger was aangeduid vóór de inschrijvingsdatum en mits ook een medisch attest van werkongeschiktheid of, desgevallend, een
overlijdensattest van de vervanger van de verzekerde;
u) diefstal met geweld of met inbraak bij de verzekerde, uiterlijk binnen de vijf dagen
vóór de vertrekdatum van de reis én met diefstal van de identiteits- of vervoers- of
andere bewijzen, noodzakelijk voor de reis en mits bewijs van vaststellingen door de
politiediensten;
v) de onmogelijkheid voor de verzekerde wegens medische redenen om gevaccineerd
te worden terwijl deze vaccinatie uitdrukkelijk noodzakelijk is volgens de WHO (World
Health Organization);
w) het niet of niet tijdig bekomen vanwege de bevoegde autoriteiten (ook die van
het land van bestemming) van een vereist visum voor de verzekerde, voor zover dit
niet (tijdig) bekomen niet het gevolg is van een laattijdige aanvraag door de verzekerde
of van een aanvraag waarbij onjuiste of onvoldoende informatie werd bezorgd door
de verzekerde en voor zover op de inschrijvingsdatum niet kon geweten zijn dat het
visum niet of niet tijdig kon bekomen worden;
x) het overlijden van de hond, de kat of het paard van de verzekerde binnen de twee
dagen vóór de vertrekdatum van de reis, mits bewijs met een overlijdensverklaring
van de dierenarts en met een verklaring van de dierenarts van de goede gezondheid
van het dier op de dag van het afsluiten van het reiscontract en van de verzekeringspolis en mits ook het bewijs dat het dier eigendom is van de verzekerde.
4.2. Gedeeltelijke vergoeding annulerings- of wijzigingskosten
De verzekeraar vergoedt 75% van de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd
aan de reisorganisator als gevolg van annulering of wijziging van het reiscontract
omwille van één van de hierna volgende redenen die dateren van na de inschrijvingsdatum, rekening houdend met de uitsluitingen zoals beschreven onder art. 6.
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aa) in geval van annulering omwille van een andere (persoonlijke) aantoonbare reden
dan deze opgesomd onder art. 4.1, punt a) – x)
ab) bij een uitbraak van een epidemie/pandemie:
- indien het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het ogenblijk van annulering van je
reis een advies heeft uitgevaardigd voor je bestemming dat niet groen kleurt (zie
hiervoor: https://diplomatie.belgium.be/nl);
- indien de verzekerde op de luchthaven positief test bij de lichaamscontrole checkpunten;
- indien het resultaat van de negatieve test in het kader van de reis te laat, en dus
na afreis, ontvangen wordt door te weinig capaciteit in het labo om te verwerken;
- indien de verzekerde niet mag vertrekken naar de bestemming doordat er geen
bewijs van vaccinatie tegen Covid-19 kan worden voorgelegd en u hiervan niet op de
hoogte was op moment van onderschrijving;
- indien de verzekerde is getroffen door ontslag, ingetrokken verlof of faillissement
omwille van de epidemie/pandemie.
ac) In geval de verzekerde een officieel bevolen quarantaine moet invoeren in het
land van bestemming wegens een feitelijke of vermoedelijk besmetting met het
coronavirus (Covid-19) en daarom niet op het geplande tijdstip kan terugkeren naar
het land van uw officiële verblijfplaats. Volgende kosten worden voor 75% gedekt:
a) De kost van geen medisch bestelde PCR-test alsook de extra vervoerkosten zoals
openbaar vervoer, taxi… in het land van bestemming tot een bedrag van 250 EUR
b) De meerprijs van het omboeken van de oorspronkelijk geboekte terugvlucht of de
kosten van een nieuwe terugvlucht tot een bedrag van 1.500 EUR;
c) De extra verblijfskosten inclusief maaltijden als gevolg van de bevolen quarantaine
tot 250 EUR per nacht en tot een maximum van 10 nachten;
d) De totale kosten voor alle diensten onder paragrafen a) tot c) zijn beperkt tot
3.600 EUR per reis.
5. Gewaarborgde schade en omvang van de waarborg
Indien het recht op vergoeding conform artikel 4 is aangetoond en verworven aan de
hand van de nodige bewijsdocumenten, waarborgt de annuleringsverzekering ALL RISK:
a) de volledige terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten verschuldigd aan
de reisorganisator bij toepassing van het reiscontract; aan 100% indien geannuleerd
wordt om een reden vermeld in art. 4.1, a)-x), aan 75% indien geannuleerd wordt om
een reden vermeld in art. 4.2, aa) – ac), rekening houdend met de uitsluitingen
onder art. 6.;
b) in geval van annulering tijdens de duur van het reiscontract, de niet recupereerbare
kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf zoals vermeld op het reiscontract
(de terugvlucht komt niet in aanmerking voor vergoeding);
c) indien omwille van een reden tot annulering zoals beschreven onder 4. pas later
kan worden afgereisd dan de vertrekdatum voorzien in het reiscontract, de niet
recupereerbare kosten voor de niet genoten nachten van het verblijf zoals vermeld
op het reiscontract (de heenvlucht komt niet in aanmerking voor vergoeding).
De verzekerde moet geen franchise noch administratiekosten ten laste nemen.
Anderzijds bent u niet gerechtigd op de terugbetaling van de verzekeringspremie en
administratiekosten in het reiscontract.
6. Uitsluitingen
In dit artikel opgesomde redenen van annulering sluit de verzekeraar dekking uit en
zal dus geen vergoeding verschuldigd zijn, ongeacht of wordt geannuleerd om een
reden vermeld onder art. 4.1 dan wel art. 4.2.
a) alle redenen die rechtstreeks of onrechtstreeks aanleiding geven tot annulering
van de reis die de verzekerde kende, of die een normaal zorgvuldig verzekerde redelijkerwijze had moeten kennen, op de inschrijvingsdatum, met uitzondering van vooraf
bestaande ziekte of ongeval onder de voorwaarden beschreven in art. 4.1, b);
b) alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van opzettelijke daden
van de verzekerde;
c) de verzekerde heeft geen zin meer om de reis te ondernemen;
d) de weersomstandigheden op de reisbestemming voldoen niet aan de verwachtingen
van de verzekerde (teveel of gebrek aan zon of neerslag, etc.);
e) de reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij is failliet verklaard;
f) annulering waarvoor de reisorganisator geen kosten aanrekent of mag aanrekenen
of waarvoor door de reisorganisator een kosteloos alternatief aangeboden wordt;
g) alle gebeurtenissen te wijten aan een overmatig – d.i. boven de risico- of wettelijke
drempel - gebruik van alcohol, verdovende middelen, niet door een arts voorgeschreven
geneesmiddelen of bij verkeerd gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen;
h) annulering wegens een niet gespecificeerde, materieel niet tastbare of verifieerbare
reden die niet met de nodige bewijsdocumenten kan aangetoond worden;
i) reizen of verblijven met professionele doeleinden of die niet beantwoorden aan de
definitie onder 3 a);
j) wanneer de verzekerde op reis vertrekt tegen het advies van de behandelende arts;
k) wanneer de verzekerde alsnog op reis vertrekt in dezelfde afreisperiode als het
oorspronkelijk geannuleerd reiscontract;
l) het door de verzekerde niet naleven van de verplichtingen bepaald in art. 9, waaronder de termijn van aangifte;
m) kosten die reeds door derden (bijvoorbeeld overheden, reisorganisator,…) worden
gedekt;
n) quarantainekosten indien het vakantieland voor alle personen die het land binnenkomen quarantaine voorschrijft en indien de verzekerde hiervan op de hoogte was
op de inschrijvingsdatum.
Binnen de annuleringsverzekering ALL RISK zijn de waarborgen & de uitsluitingen
niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen van wie
de medische toestand de oorzaak is van de vraag tot tussenkomst.
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7. Looptijd van de annuleringsverzekering
De waarborg neemt aanvang bij het onderschrijven van het reiscontract en loopt tot
de aanvang van de reis.
De polis komt pas tot stand bij volledige betaling van de verzekeringspremie, zo lang
deze niet volledig is betaald kan er nooit dekking verworven zijn.
8. Up-/downgraden van de annuleringsverzekering
8.1 Upgraden
Het bijboeken van de tijdelijke annuleringsverzekering All Risk of upgraden van de
reeds geboekte annuleringsverzekering Platinum naar All Risk is toegelaten tot 7 dagen
na boeking mits deze datum minstens 57 dagen voor afreis ligt. Uiteraard geldt de
door de upgrade verworven dekking enkel voor redenen die dateren van na de
upgrade. Men kan nooit dekking bekomen voor gebeurtenissen die zich reeds hebben
voltrokken, of waarvan het redelijkerwijze voorzienbaar is dat deze zich zullen voltrekken
(verhoogd risico).
8.2 Downgraden
Het opzeggen van de tijdelijke annuleringsverzekering is niet mogelijk.
9. Verplichtingen van de verzekerde
a) de verzekerde moet alle maatregelen nemen om de annulerings- of wijzigingskosten
tot een minimum te beperken; in het bijzonder zal u de reisorganisator op de hoogte
brengen zodra iets gebeurt dat een reden kan zijn om uw reis te annuleren, te wijzigen
of te onderbreken;
b) de verzekerde is gehouden de schadeaangifte online te doen via de website
https://claims.tui.be. Verdere communicatie verloopt via het telefoonnummer +32
(0)59 56 58 01 met Pats nv die door Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell
werd aangesteld als haar gemandateerde schaderegelaar. Met het oog op een vlotte
behandeling, is de verzekerde daarbij gehouden:
- de nodige medische vragenlijst te downloaden op https://claims.tui.be, online het
aangifteformulier in te vullen en de ingevulde medische documenten en/of andere
bewijsdocumenten te uploaden binnen 30 kalenderdagen vanaf de annuleringsdatum
van het reiscontract of vanaf de datum van de heenreis in geval van een no show die
tevens de uitschrijvingsdatum van de kostenfactuur is, op risico van een lagere dekking;
- alle nuttige inlichtingen en/of documenten te bezorgen aan Pats nv;
- zich te schikken naar de instructies van Pats nv;
- daar waar gevraagd medische verslagen van de behandelende arts te bezorgen aan
de adviserend geneesheer van de verzekeraar of bij reisonderbreking een medisch
attest van de arts ter plaatse en een bewijs van de vervroegde terugkeer;
c) door het afsluiten van deze polis, aanvaardt de verzekerde dat de verzekeraar of
haar daartoe bevoegde gemandateerden, en in geval van medische gegevens haar
daartoe bevoegde gemandateerde artsen, controles kunnen uitoefenen en ook toegang
en inzage kunnen krijgen van het medisch dossier bij ongeval of ziekte van de persoon
van wie de medische toestand de reden is tot de aanvraag tot vergoeding; tevens
aanvaardt de verzekerde dat wanneer geen controle mogelijk is en zo de reden van
tussenkomst niet afdoende bewezen is dan wel de door de verzekeraar ingeroepen
reden van verval niet kan worden gecontroleerd, de verzekeraar gerechtigd is de
vergoeding te weigeren.
10. Algemene bepalingen
10.1 Eerder afgesloten verzekeringen
Wanneer eenzelfde belang verzekerd is bij verschillende verzekeraars voor hetzelfde
risico, kan de verzekerde of de begunstigde van de vergoeding, in geval van schade,
van elke verzekeraar schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van ieders
verplichtingen en tot beloop van de vergoeding waarop u recht heeft. De verzekeraar
kan zich in dat geval niet beroepen op het bestaan van andere contracten die
hetzelfde risico dekken om zijn waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude. De
schaderegeling zal gebeuren overeenkomstig artikel 99 §2 van de W. Verz. van 4 april
2014.
10.2 Subrogatie
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell treedt automatisch in de rechten van
de begunstigde van de vergoeding ten aanzien van aansprakelijke derden tot beloop
van het bedrag van haar tussenkomst.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell respecteert de privacy van haar klanten
en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en
het gebruik dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell van deze gegevens
maakt, is in overeenstemming met de General Data Protection Regulation. In geval
van aansluiting worden uw persoonsgegevens opgeslagen in een databestand. De
verwerkingsverantwoordelijke van dit bestand en de persoonsgegevens vervat in dit
bestand is Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell.
Uw identiteitsgegevens en contactgegevens worden gebruikt om de verzekeringsovereenkomst te kunnen sluiten, te kunnen beheren en te kunnen uitvoeren.
Daarnaast kan Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, op basis van haar
gerechtvaardigd commercieel belang, uw identiteits- en contactgegevens ook gebruiken
om te voldoen aan de vragen van haar klanten, haar klanten op de hoogte te houden
van de activiteiten van Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell, alsook voor
marketingdoeleinden zoals het aanbieden van diensten of producten, ledenvoordelen
en promoties bij partners, het beheer van het klantenbestand, (direct) marketing,
public relations en activiteiten als tussenpersoon. Voorts is het mogelijk dat voor het
sluiten van uw overeenkomst, de uitvoering van uw overeenkomst en/of de afhandeling
van uw schadegeval dat Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell ook gezondheidsgegevens moet verwerken. De wet verplicht ons om uw uitdrukkelijke toestemming
te vragen om uw gezondheidsgegevens of die van de persoon die u vertegenwoordigt
te verwerken. U kan deze toestemming op elk moment intrekken. Advent Insurance
PCC Limited - Absolut Cell kan bij intrekking van die toestemming die gegevens ook
zonder uw toestemming verder verwerken als het gaat om het verwerken van

persoonsgegevens die u zelf openbaar gemaakt hebt en de verwerking nodig is om
een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell beveiligt uw persoonsgegevensgegevens
met verregaande technische maatregelen. Alleen personen die daarvoor bevoegd zijn,
verwerken uw persoonsgegevens en dat met de grootste vertrouwelijkheid.
Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell deelt gegevens alleen mee aan de
contractueel met Advent Insurance verbonden organisaties. Zo doet Advent
Insurance PCC Limited - Absolut Cell beroep op een subverwerker Pats nv (met
maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1, ingeschreven in de
KBO onder het ondernemingsnummer 0436.072.606).
U heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering toe van uw
persoonlijke gegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens omwille van direct marketingdoeleinden of tegen de doorgifte van
uw gegevens aan een contractueel met Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell
verbonden organisatie. U kunt deze rechten uitoefenen door het richten van een
eenvoudig schrijven met kopie van identiteitskaart naar Advent Insurance PCC
Limited - Absolut Cell op haar maatschappelijke zetel. Als u denkt dat de gegevensverwerking niet gebeurt volgens de geldende wetten en regels, dan kunt u klacht
indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Meer uitgebreide informatie over het gebruik van de gegevens door de verzekeraar
en uw rechten vindt u in de privacyverklaring van de verzekeraar, beschikbaar via de
website van de verzekeraar (http://www.adventpcc.com/data-protection). Een papieren
versie kan ook kosteloos opgevraagd worden bij de verzekeraar.
10.3 Toepasselijk recht en verjaring
Op de verzekeringsovereenkomst ALL RISK is het Belgisch recht van toepassing. In
geval van betwisting is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats van de verzekeringsnemer. Elke vordering voortvloeiend uit het ontstaan, de toepassing of het einde van
deze verzekeringsovereenkomst verjaart na drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de
gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vraag tot vergoeding.
10.4 Woonplaatskeuze
De woonplaats van de contractanten wordt van rechtswege gekozen
- voor Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell op de maatschappelijke zetel van
haar schaderegelaar;
- voor de begunstigde op zijn domicilie-adres.
10.5 Klachtenbehandeling
Niettegenstaande de verzekeraar Advent Insurance PCC Limited - Absolut Cell er
alles aan doet om uw dossier correct te behandelen, zou het kunnen dat u niet
tevreden bent. Wendt u zich dan in eerste instantie tot de schadebeheerder Pats nv,
wiens gegevens u op de briefwisseling vindt. Mocht dit niet volstaan, dan kunt u zich
richten tot de klachtendienst, die in België namens de verzekeraar Advent Insurance
PCC Limited - Absolut Cell wordt verzorgd door schaderegelaar Pats nv. De coördinaten
zijn: Pats nv dienst klachtenbeheer, Gistelsesteenweg 1 te 8400 Oostende. Telefoon
+32 (0)59 56 58 01– e-mail: travel_insurance@tui.be.
Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer om een vlot verloop te garanderen.
De klachtendienst onderzoekt uw klacht zodra zij ze hebben ontvangen en u ontvangt
hun antwoord binnen twee weken na ontvangst. Mochten zij u binnen die termijn
niet kunnen antwoorden, dan laten zij u weten wanneer u wel een antwoord mag
verwachten. Mocht u uiteindelijk niet tevreden zijn over deze klachtenbehandeling,
dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare
35, 1000 Brussel. Vermeld steeds uw reserverings- en dossiernummer. Deze klachtenprocedure doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om gerechtelijk te ageren.
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TUI VERZEKERINGEN ZONDER ZORGEN JE VAKANTIE BOEKEN
Je wil maximaal verzekerd zijn voor onvoorziene omstandigheden? Zowel voor als tijdens je vakantie? De TUI verzekeringen bieden je een optimale bescherming vanaf de
reservering van je reis, je verblijf in het buitenland tot en met je thuiskomst. Zo kan je met een gerust hart jouw droomvakantie reserveren en zorgeloos op reis vertrekken.
ANNULERINGSVERZEKERING
Verzekerd bedrag

Vanaf
€ 15 p.p.

ALL-RISK ANNULERINGSVERZEKERING

A A N B E VO

LEN

Vanaf
€ 40 p.p.

Alle uitgebreide waarborgen van onze Platinum
annuleringsverzekering

Enkele voorbeelden:
✔

PLATINUM

✔

ALL RISK

✔

PLATINUM

✔

100%
€0

Premie

5% op de reissom
(min. € 15 p.p.)

9% op de reissom
(min. € 40 p.p.)

Vakantiepakket annulering + bijstand

7% op de reissom
(min. € 50 p.p.)

11% op de reissom
(min. € 80 p.p.)

Stabiele ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of familie tot 3e graad

✔

✔

Niet-genoten nachten van je verblijf bij een vroegtijdige dringende
terugkeer naar huis of uitgesteld vertrek

✔

✔

Zwangerschap of onvoorziene complicaties tijdens de zwangerschap

✔

✔

Nieuwe baan, ontslag of intrekking reeds toegekend verlof

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ELKE andere persoonlijke en aantoonbare reden (75% verzekerd)

✖

✔

Niet-stabiele ziektes volop in behandeling (vb. kanker, rug/knie/heup,
neurologische aandoeningen, degeneratief,...) (75% verzekerd)

✖

✔

Pandemie (vb coronavirus of uitbraak epidemie) (75% verzekerd)

✖

✔

Quarantainekosten op je bestemming (hotel, vlucht,…)
(75% verzekerd)

✖

✔

Ziekte beste vriend(in) (75% verzekerd)

✖

✔

Communiefeest of huwelijksfeest (75% verzekerd)

✖

✔

Psychologische ziekte zonder opname (75% verzekerd)

✖

✔

Geen zin meer om de reis te ondernemen

✖

✖

Gebeurtenissen veroorzaakt door gebruik van alcohol, verdovende
middelen,…

✖

✖

Gekende gebeurtenissen bij het afsluiten van de verzekering

✖

✖

ALL RISK

✖

INCLUSIEF

COVID
DEKKING

Uitgebreide waarborgen

Echtscheiding, feitelijke scheiding of annulering van het geplande
huwelijk
Oproeping militaire missie, getuige of jurylid, adoptie,
orgaantransplantatie

EXTRA: ELKE andere persoonlijke en aantoonbare reden zoals
niet-stabiele ziektes nog in behandeling (vb. kanker, rug/heup/
knie, neurologische aandoeningen,…), pandemie zoals het
coronavirus, uitbraak epidemie, quarantainekosten ter plaatse,
ernstige ziekte beste vriend(in), psychologische ziekte zonder
opname, communiefeest of huwelijksfeest,…: 75% dekking van
de annulerings-of wijzigingskosten

ALL RISK

100%
€0

Vrijstelling/Franchise per persoon

PLATINUM ANNULERINGSVERZEKERING
Met de Platinum annuleringsverzekering worden
je gemaakte kosten 100% (zowel annulerings-of
wijzigingskosten) terugbetaald voor een uitgebreid
aantal waarborgen.

PLATINUM

PLATINUM

✔

ALL RISK

Proficiat, je hebt een nieuwe job gevonden! Nu kan je de Binnenkort vertrek je op reis naar Cuba, maar je mama is Na 5 dagen heerlijke vakantie is er een besmetting vasteerste maanden niet reizen. Geen nood, wij vergoeden plots ernstig ziek geworden. Wij komen tussen zodat je gesteld in je hotel waardoor alle gasten in quarantaine
de gemaakte annuleringskosten terug.
bij je mama kan blijven en er voor haar kan zijn.
moeten. Wij dekken de eventuele extra nachten, maaltijden

en de nieuwe terugvlucht naar huis voor 75%.
✖

PLATINUM

✔

ALL RISK

Binnenkort vertrek je op reis maar het reisadvies voor
de bestemming is door het coronavirus niet groen
gekleurd. Geen nood, wij komen tussen voor 75%.

✖

PLATINUM

✔

ALL RISK

Ik vertrek gezond thuis maar bij aankomst op de
luchthaven blijk ik toch koorts te hebben en mag ik
niet meevliegen. Wij komen tussen voor 75% van de
annuleringskosten.

✖

PLATINUM

✔

ALL RISK

Ik heb een reis gepland met mijn gezin naar Dubai
tussen mijn chemobehandelingen door. Kort voor afreis
verergert mijn ziekte en voel ik me niet goed. Geen
nood, wij vergoeden 75% terug van de gemaakte
annuleringskosten.

Onze annuleringsverzekeringen kan je tot 57 dagen voor afreis bijboeken via je reisagent.

REIS-EN BIJSTANDSVERZEKERING
Met onze reis-en bijstandsverzekering kan je je verblijf in het buitenland beschermen voor een uitgebreid aantal waarborgen. Een aantal voorbeelden:

- Medische bijstand
- Bijstand aan het voertuig
- Repatriëring na ziekte, ongeval of overlijden voor jezelf of familie tot de 2e graad - Bijstand aan het fiets
- Terugbetaling medische kosten in het buitenland
Ontdek onze reis-en bijstandsverzekering om je verblijf in het buitenland te beschermen via je reisagent.
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De oplossing die aangepast is aan uw vakantie!
De tijdelijke verzekering biedt u een optimale bescherming tijdens uw
verblijf in het buitenland.
Medische bijstand

Europa
€ 3,5
per persoon per dag

Terugbetaling van de medische kosten tot € 100.000 (Europa) - tot € 1.000.000 (Wereld)
Bijstand en/of repatriëring na ziekte, ongeval of overlijden (uzelf of medereiziger)
Repatriëring na ziekte, overlijden of hospitalisatie van een naaste in België gebleven

Bijstand aan het voertuig
Pechverhelping, sleepdienst, vervoer van het voertuig in België en in het buitenland
Mobiliteitswaarborg van max. € 85 per dag, voor max. 10 dagen in het buitenland

Wereld
€7
per persoon per dag

Repatriëring indien immobilisatie van het voertuig van meer dan 5 dagen in het buitenland

Bijstand aan fiets - Bike Assistance
Pechverhelping - sleping van de fiets.
Het ter beschikking stellen van een vervangfiets.
Bijstand in geval van diefstal van de fiets
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✔

Bijstand aan het slachtoffer van een ziekte of een ongeluk
- Wij verzekeren u 24 uur op 24. Via één enkel telefoonnummer kan u overal ter wereld een bijstandsverlener van Europ Assistance in België bereiken
die persoonlijk voor uw hulpverlening zal zorgen. (02/541.91.01)
- Wij zorgen voor de hulpverlening en vergoeden u de medische kosten in het buitenland tot € 100.000 in Europa & € 1.000.000 elders in de wereld,
na tussenkomst van uw sociale zekerheid.
- Wij vergoeden u de medische kosten in België als gevolg van een ongeluk in het buitenland tot € 6.200
- Wij repatriëren het slachtoffer van een ziekte of ongeluk samen met een verzekerde medereiziger naar keuze.
- Een ongeluk of verdwaald in de bergen. Wij betalen de opsporingskosten en reddingskosten.
- Als u na een ski-ongeval beslist om ter plaatse te blijven, betalen wij uw niet genoten skipas & skilessen terug.

✔

Begeleiding van medereizigers
- Een ongeval of een ziekte kan ook gevolgen hebben voor uw medereizigers
- Wij organiseren en begeleiden de terugkeer van de andere verzekerde medereizigers.
- Als u niet ter plaatse voor uw kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen kan zorgen, organiseren wij hun terugkeer naar België met een begeleider.
- Indien wij uw vervroegd terugkeer naar huis organiseren, komen wij tussen tot maximaal € 250 voor onder andere de skipas, de fee voor het golfterrein,
de huur van duikmateriaal.

✔

Hereniging met uw familie in België
- Als één van uw familieleden in België overlijdt of wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan organiseren wij uw vervroegde terugkeer naar België.
- Als u in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen voor meer dan 5 dagen, dan betalen en organiseren wij de reis van één van uw familieleden
vanuit België om u te komen bezoeken (wij nemen de reis-, hotel- en vervoerkosten voor onze rekening).

✔

Vervroegde terugkeer wegens schade aan de woning
- Wanneer uw woning in het land van uw woonplaats zware schade heeft opgelopen regelen en betalen wij uw vervoer om u naar uw woonplaats te laten terugkeren.
- Als uw woning in België ernstige schade heeft opgelopen en u wil uw woning beschermen tegen diefstal, betalen wij de bewakingskosten voor de woonplaats
gedurende de eerste 48 uur.

✔

Logistieke en administratieve bijstand
- In het buitenland heeft een onvoorziene gebeurtenis al snel ernstige gevolgen. Een goede service maakt dan het verschil.
- Bagage verloren of gestolen? Wij komen tussen voor een maximaal bedrag van € 1.250
- In het kader van een bijstandsverlening helpen wij u als u de taal van het land niet begrijpt.

✔

Concierge diensten
- Wij kunnen u inlichtingen verstrekken over visum verplichtingen, verplichte inentingen, het klimaat, de transportmiddelen en sanitaire voorzieningen.
- U kan ons ook contacteren indien u de gegevens nodig heeft voor diensten aan huis. (tuinman, uitlaatdienst, kinderoppas, pedicure, haarkapper, enz.)
- Wij geven informatie over een reeks restaurants. Op uw vraag zullen wij een reservatie plaatsen in het door u gekozen etablissement.

✔

Bijstand voor het voertuig en de geïmmobiliseerde passagiers
- Bij pech of een ongeluk verzekeren wij pechverhelping-sleepdienst-vervoer van uw voertuig in België en in Europa.
- Als de enige bestuurder ten gevolge van een medisch probleem niet meer in staat is om te rijden, dan sturen wij een vervangingschauffeur ter
plaatse die het voertuig terug naar België brengt.
- Wij bieden zelfs technische bijstand voor een defecte batterij, verkeerde brandstof of lekke band.
- Indien nodig, repatriëren wij u vanuit het buitenland of zorgen wij ervoor dat u uw reis verder kan zetten.
- Wij sturen de wisselstukken op die de lokale garagist niet in zijn regio kan vinden.
- Wij bieden bijstand in geval diefstal van uw voertuig.
- MMT van het voertuig is 3,5T en maximum 10 jaar oud is.

Bovenstaande informatie bevat onze belangrijkste prestaties en is niet bindend. Alle informatie over onze prestaties vindt u in de algemene voorwaarden terug.
U kan deze raadplegen via de link website: https://www.tui.be/nl/reisbijstand

Bijstand en bagageverzekering bij Europ Assistance NV, erkend onder FSMA nr 1401, maatschappelijke zetel Triomflaan, 172 te 1160 Brussel, tel : 02/533.75.75, fax : 02/533.77.88.
Algemene voorwaarden www.tui.be of bij uw reisagentschap.

Voornaamste garanties
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TUI SMALL & FRIENDLY
AUTOVAKANTIES
Beleef de couleur locale op z’n best tijdens een verblijf in een pittoresk kasteeltje,
een herenhuis in belle-époquestijl of een kleinschalig landhuis weg van de massa.
TUI Small & Friendly zijn unieke vakanties met bijzondere overnachtingen.
Je autovakantie in Europa’s mooiste landen of weekendje weg dicht bij huis;

SMALL & FRIENDLY

altijd een onvergetelijke ervaring…

ANDORRA | BELGIË | DUITSLAND | FRANKRIJK
ITALIË | LUXEMBURG | NEDERLAND
OOSTENRIJK | SPANJE | ZWITSERLAND
AUTOVAKANTIES ZOMER 2021

Haal deze nieuwe brochure bij je reisagent!

NIEUW

002_V1_LUXE OVERLAND_NL 2

15/12/20 16:06

