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Mogen wij ons even voorstellen?

Transeurope is een 100% onafhankelijke en familiale touroperator, opgericht in 
1958, en dus bijna 65 jaar actief in de reissector. Een pionier die sinds het prille 
begin timmert aan de weg, een innovator die snel en accuraat inspeelt op de 
nieuwste trends. Niet voor niets werden wij nu reeds jarenlang door de profes-
sionelen uit de reissector uitgeroepen tot dé citytripspecialist in België.

Bij ons bent u zeker van een persoonlijke benadering. U bent niet een dossier, 
maar een gewaardeerde klant die wij willen verwennen met een service en een 
toegevoegde waarde die niemand evenaart. Nooit verliezen wij uit het oog dat u 
ons straks uw kostbare en schaarse vrije tijd toevertrouwt. Het is onze plicht om 
u een zorgeloze en unieke citytrip te waarborgen. Wij zullen u niet ontgoochelen.

Voor u ligt onze brochure Citytrips. Het is een brochure boordevol nuttige infor-
matie met tal van insidertips. De hotels die wij voor deze brochure hebben weer-
houden zijn een greep uit ons totaalaanbod. Niet alle hotels hebben wij kunnen 
opnemen in deze brochure. Daarvoor is het aanbod gewoon te uitgebreid. Wil u 
graag kennis maken met ons volledige aanbod? Dan nodigen wij u graag uit om 
een kijkje te nemen op onze webiste www.transeurope.com. Daar vindt u al onze 
hotels en per hotel een uitgebreide fotogalerij en de meest recente prijzen en 
promoties. Via een handige zoekmodule vindt u al snel het hotel van uw keuze.

Maar omdat een citytrip zoveel meer is dan een hotel kiezen kunt u bij ons ook 
terecht voor hele leuke extra’s, van een wervelende show over een spraakmakende 
tentoonstelling tot een hip concert. Uiteraard verzorgen wij ook voor u het ver-
voer, en dit steeds aan de scherpste prijs.

Vertel ons hoe uw ideale citytrip eruit moet zien en wij werken voor u graag een 
voorstel op maat uit. U combineert naar wens en in alle vrijheid uw hotel, uw 
vervoer en uw extra’s. Maatwerk behoort nu eenmaal tot ons natuurlijke DNA.

Mogen wij u alvast een onvergetelijke citytrip toewensen?

Het voltallige Transeurope team.
26 augustus 2022 

Welkom
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ONS AANBOD

EEN PRIJSNIVEAU
In deze brochure vindt u geen prijstabel. Prijzen in de inter-
nationale hotellerie zijn immers een erg vluchtig gegeven 
geworden. Prijsaanpassingen in functie van de bezetting 
(het yield-management) vormen de algemene regel. Van-
daar dat wij ons in deze brochure hebben beperkt tot het 
aangeven van een gemiddeld prijsniveau door middel van 
€-symbolen. Een gedetailleerde prijstabel vindt u op onze 
website www.transeurope.com, bij het hotel van uw keuze 
onder het tabblad ‘prijslijst’.

TALRIJKE VOORDELEN
Contractuele voordelen kunnen worden aangepast. Nieuwe, 
extra voordelen kunnen worden toegekend, terwijl andere 
bestaande voordelen kunnen worden ingetrokken. Van-
daar ook dat wij ons in deze brochure hebben beperkt tot 
het opnemen van de toegepaste voordelen (gratis nachten, 
vroegboek voordelen, kortingen voor langere verblijven, seni-
orenkortingen). De toegekende voordelen zijn steeds condi-
tioneel (bijvoorbeeld van een bepaalde leeftijd of vanaf een 
minimum aantal nachten) en beperkt tot een bepaalde peri-
ode. De concrete toepassingsvoorwaarden vindt u op onze 
website www.transeurope.com, bij het hotel van uw keuze en 
onder het tabblad ‘prijslijst’.

www.transeurope.com
Wij hanteren strenge criteria bij onze hotelselectie. Enkel 
het beste is voor ons goed genoeg.  Toch was het onmoge-
lijk al onze hotels in de brochure op te nemen. Binnen ons 
totaalaanbod hebben wij dan noodgedwongen nog eens 
ge selecteerd. Het hotelaanbod in deze brochure is dan 
ook echt wel het neusje van de zalm. Selecteren impliceert 
echter ook een individueel keuzemoment gebaseerd op 
een subjectieve appreciatie. Zo kan het natuurlijk zijn dat 
wij hierdoor uw favoriete hotel niet hebben weerhouden. 
Geen nood, dat hotel vindt u dan vast terug op onze website 
www.transeurope.com. Op basis van een eenvoudige zoek-
module komt u terecht op ons volledige aanbod binnen een 
bepaalde regio.

UW VOORDEEL
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven
• Seniorenkortingen 
voorwaarden op www.transeurope.com
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DE VLUCHTEN
Wij werken samen met vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen.
Op het ogenblik van de reservering gaan wij voor u op zoek 
naar het meest voordelige tarief in de door u gewenste klasse: 
van economy over business tot first. Waar mogelijk houden 
wij rekening met uw wensen: met of zonder ruimbagage, met 
of zonder stoelselectie, met of zonder maaltijd...
Indien gewenst verzorgen wij ook een privétransfer van de 
luchthaven naar uw hotel en/of terug.

DE TREINEN, ECOLOGISCH REIZEN
Met de hogesnelheidstreinen kunt u tal van Europese 
hoofdsteden vlot bereiken. U reist in alle comfort én eco-
logisch verantwoord.
Wij volgen steeds de speciale promotietarieven die (tijde-
lijk) worden aangeboden door onze partners. Op het ogen-
blik van de reservering stellen wij u steeds het goedkoopst 
mogelijke tarief voor in functie van het gewenst comfortni-
veau (van standaard tot eerste klasse). 
Indien gewenst verzorgen wij ook een privétransfer van het 
treinstation naar uw hotel en/of terug.

TICKETS VOOR...
Wij hebben een stevige reputatie opgebouwd als dé speci-
alist op het vlak van evenementen. 
Via een unieke databank hebben wij directe beschikbaar-
heid voor vrijwel alle musea, musicals, concerten, cabarets, 
balletvoorstellingen, opera’s... 
Meestal vertrekt u op reis met de originele toegangskaarten 
op zak. Geen nodeloos tijdverlies met het afhalen van uw 
tickets bij de box office ter plaatse.
Vaak kunt u met onze tickets ook ellenlange wachtrijen bij 
de ingang vermijden. Heel dikwijls geniet u van de ‘fast 
lane’ waarbij u onmiddellijke toegang bent gegarandeerd. 
Een echte luxe en een belangrijke tijdwinst.
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suite met 1 slaapkamer

24-uursreceptie

fietsen beschikbaar

fitness

Kiezen voor Transeurope

Een strenge hotelselectie
We hebben een passie voor authentieke 
hotels, vaak intiem en kleinschalig. Het 
comfortniveau duiden we aan met H 
symbolen. Onze persoonlijke beoordeling 
kan afwijken van de officiële sterrenclas-
sificatie. Hotels die binnen hun categorie 
extra service en comfort bieden, krijgen 
een kleine extra B.

HH  Pretentieloze, zeer 
eenvoudige hotels

HHH Middenklasse hotels 
met goede service. 
Meestal een bar, 
restaurant...

HHHH Eersteklasse hotels met 
vele faciliteiten en een 
zeer goede service

HHHHH Topklasse hotels die 
zich onderscheiden door 
hun kwaliteit, sfeer en 
inrichting

authentiek en intiem 

elegant en bijzonder

trendy en innoverend

logeren in stijl

Sommige hotels onderscheiden zich door 
hun specifieke karakter. 
In de brochure wordt hiervoor een label 
gebruikt: 

Specifieke verblijfsvormen: 
Het comfortniveau wordt hier niet aange-
duid met een H-symbool, maar met een 
woord dat het gekozen logies typeert. 
Zo gebruiken wij: Bed&Breakfast, Deluxe 
Town House, etc.
De informatieve tekst bij het hotel ver-
duidelijkt het comfortniveau dat soms zelfs 
hoger ligt dan bij de klassieke hotels.

paardrijden of paardenfokkerij 
in het hotel of in de nabijheid

ecovriendelijk hotel

Kwalitatieve hotels met vele faciliteiten

kindvriendelijk hotel

huisdieren toegelaten

parking

overdekt zwembad

openluchtzwembad

golfclub in het hotel of in de 
nabijheid

lift

logeren in uw eigen villa

appartement met 
1 slaapkamer

communicerende kamers

gratis parking

mogelijkheid tot volpension

mogelijkheid tot halfpension

haardroger

appartement met  
2 slaapkamers

douche

suite met 2 slaapkamers

wifi

bad

bad en/of douche

gratis wifi

airconditioning

kamers voor 
rolstoelgebruikers

oplaadpunt elektrische wagens

wellnessfaciliteiten

room service

superlekkere keuken

strijkmogelijkheid

mogelijkheid tot all inclusive

bar

restaurant

ligging aan het strand 
(ev. de baan oversteken)

watersporten in het hotel of in 
de nabijheid

snorkelen en/of duiken in het 
hotel of in de nabijheid

minibar

koffie- en/of theefaciliteiten

kluisje

studio met kitchenette
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Substantiële voordelen
Vroegboekvoordelen (*)

Wanneer u vóór een bepaalde datum reserveert. Wijzigt u na-
dien, dan vervalt het voordeel.

Gratis nachten (*)

De gratis nacht sluit aan op de betalende nachten. Aankomst- 
en vertrekdatum vallen binnen de opgegeven periode. De gratis 
nacht of de nacht met korting is steeds de goedkoopste. U ver-
blijft de volledige duur in hetzelfde type kamer met hetzelfde 
aantal personen. U geniet in vele hotels meermaals van 1 gratis 
nacht.
Bijvoorbeeld ‘2 nachten betalen + 1 nacht gratis of 4 nachten 
betalen + 2 nachten gratis’.
Exclusief verblijfstaks. 

Kortingen voor lange verblijven (*)

Bijvoorbeeld 5% korting op de achtste en alle daaropvolgende 
nachten.

Seniorenkortingen (*)

Bepaalde hotels bieden voordelen aan voor elke persoon die 55 
jaar, 60 jaar of ouder is bij aanvang van de reis.

Geen toeslag éénpersoonskamer
De prijs in een éénpersoonskamer is gelijk aan die in een twee-
persoonskamer.

Jonggehuwden
Champagne, bloemen, upgrade naar een duurder kamertype... 
Zie ‘Bonus’. Bij reservering te vermelden (attest voorleggen).

Bonus (**)

Een welkomstdrankje, gratis diner, ...

Kinderen
1 of 2 kinderen overnachten gratis
Op de kamer van hetzij beide ouders (of 2 volbetalende perso-
nen), hetzij een alleenreizende ouder (of 1 volbetalende per-
soon). Vaak vervalt dan de toeslag voor een éénpersoonskamer 
en betaalt de volwassene de prijs in een tweepersoonskamer. 
De leeftijd van het kind is die bij aanvang van de reis, niet op 
het moment van reservering. Meestal in een plooi- of sofabed.

Familievoordeel
Korting voor 2 kinderen in een aparte kamer. Beide ouders boe-
ken een kamer in hetzelfde hotel voor dezelfde periode.

(*) Het voordeel geldt op de basisprijs (meestal inclusief ontbijt). Het voordeel 
geldt, tenzij anders vermeld, niet op toeslagen (bv. halfpension of extra bed). 
De voordelen zijn niet cumuleerbaar tenzij anders vermeld.  

(**) Gratis diners: exclusief dranken en niet geldig tijdens de sluitingsdata van het 
restaurant en op bepaalde feestdagen.

En nog vele andere redenen...
 1. Onze contracts managers hebben de steden voor u plat-

gelopen. Zij hebben elk hotel, in deze brochure opgeno-
men, persoonlijk bezocht en gecontroleerd. Enkel met 
die hotels die aan onze strenge selectiecriteria voldoen, 
werd een contract afgesloten.

 2. Onze sterke inkooppositie waardoor we lagere prijzen en 
interessante voordelen voor u kunnen bedingen.

 3. Bij Transeurope is het nooit te laat om te reserveren.

 4. Onze knowhow en productkennis dankzij meer dan 60 jaar 
specialisatie.

 5. Bij ons krijgt u eerlijke, correcte informatie. Zijn de 
hotel kamers bijvoorbeeld klein, dan zeggen we dat ook.

 6. U stelt zelf uw reis samen in alle vrijheid. We maken er 
werk van. Maatwerk.

 7. Alles onder een dak: vervoer, hotel, eventuele extra’s.

 8. Tickets voor ad hoc evenementen. Een citytrip is een 
korte maar intense vakantie. U wil geen tijd verliezen in 
lange wachtrijen. Boek uw tickets vóór afreis.

 9. U vertrekt goed geïnformeerd op reis dankzij onze uitge-
breide en verzorgde reisdocumenten. 

 10. Wij waken over een onbezorgde reis. In de reisdocumen-
ten vindt u ons noodnummer, waardoor u in het geval 
van een calamiteit onmiddellijk en rechstreeks met ons in 
contact kunt treden.

 11. We genieten het vertrouwen van de reissector. 
  Wij werken via de betere reisagent die u op perfecte wijze 

kan adviseren. De parate kennis van ervaren vakmensen 
maakt de keuze voor u stukken gemakkelijker, zonder 
pijnlijke verrassingen achteraf. In België werden wij door 
de reisagenten sinds 2011 non-stop verkozen tot Citytrips 
Tour Operator van het jaar. Wij zijn de trotse houder van 
de TM Travel Award in deze categorie. Transeurope past 
de reisvoorwaarden toe van de Geschillencommissie Rei-
zen vzw. Transeurope is ook aangesloten bij het Garantie-
fonds Reizen. U bent uitgebreid beschermd.
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Onze brochure kan u zien als een inspiratiegids, een 
samen vatting van wat op onze website nog uitgebrei
der en gedetailleerder wordt toegelicht. Onze hotel
beschrijvingen zijn accuraat, objectief en nauwkeurig. Ze 
weerspiegelen de realiteit van een normale exploitatie. 
Helaas beleven wij exceptionele tijden, waar maatrege
len in het kader van de bescherming van de volksgezond
heid nooit veraf zijn. Lokale overheden kunnen op gelijk 
welk moment extra maatregelen treffen, die dan op hun 
beurt onze hotelbeschrijvingen doorkruisen. Zo kan er bij
voorbeeld beslist worden dat wellnessfaciliteiten tijdelijk 
moeten worden gesloten, dat buffetten moeten vervangen 
worden door bediening aan tafel, dat de minibar niet mag 
gevuld en bijgevuld worden,... Uiteraard kan dit leiden tot 
vervelende ongemakken, maar gegeven de motieven die 
aan de basis liggen van deze maatregelen, kunnen wij de 
hotelier hiervoor niet aansprakelijk stellen – uw gezond
heid primeert immers. Waar mogelijk zullen wij u, voor u 
reserveert, op de hoogte brengen van de ingevoerde be
perkingen.

De nasleep van de Covid19 pandemie kan het verloop van 
uw reis beïnvloeden, en dit zowel vóór afreis (bv. ver
plichte test op Covid), ter plaatse (enerzijds op het vlak 
van beschikbare faciliteiten, bv. verminderd of geen genot 
van de fitness; anderzijds op het vlak van service, bv. geen 
dagelijkse kamerschoonmaak) als nadien (bv. verplicht in
vullen van de ‘Passenger Locator Form’ bij terugreis). Wij 
informeren u via www.transeurope.com, rubriek ‘Covid19: 
Belangrijke informatie voor onze reizigers’. Deze informa
tie wordt regelmatig bijgewerkt, wij vragen dan ook dat 
u deze rubriek regelmatig consulteert, en zeker kort voor 
aanvang van uw reis.

Bij het bepalen van uw hotelkeuze vragen wij u ook ken
nis te nemen van de rubriek ‘bijzonderheden’ (vermeld op 
onze website www.transeurope.com, bij het hotel van uw 
keuze en onder het tabblad ‘prijslijst’). Onder deze rubriek 
vindt u nuttige informatie zoals bijvoorbeeld de hoogte 
van de verblijfstaksen, afwijkende annuleringsvoorwaar
den, bepalingen inzake minimum verblijfsduur,... 

Bij het plaatsen van een nieuwe reservering raden wij u 
aan rekening te houden met de realiteit en het onvoor
spelbaar karakter van de Covid19 pandemie. Kijk steeds 
na wat de geldende annuleringsvoorwaarden zijn. Zo kan 
het zijn dat u geen recht meer hebt op een (gedeeltelijke) 
terugbetaling wanneer u gebruik maakt van een bepaald 
vroegboekvoordeel. Wij vermelden dit steeds ondubbel
zinnig bij elk hotel. Wordt er bij een hotel niets vermeld, 
dan gelden de gewone annuleringsvoorwaarden zoals ver
meld in onze bijzondere reisvoorwaarden. Uiteraard blijft 
u steeds genieten van de consumentenbescherming ge
boden door de nationale en supranationale regelgeving.

Voordelen

Dankzij onze ijzersterke inkooppositie hebben wij bij de 
contract negotiaties voor u belangrijke voordelen kunnen be
dingen. Deze voordelen zijn gebonden aan voorwaarden: zij 
kunnen in de tijd worden beperkt, zij kunnen cumuleerbaar 
of nietcumuleerbaar zijn met andere voordelen, zij kunnen 
slechts één keer of meerdere keren worden toegepast, ... De 
voordelen kunnen  tijdens de looptijd van onze brochure  door 
de hotelier worden gewijzigd, ingetrokken of integendeel extra 
worden toegekend. Op onze website www.transeurope.com (bij 
het hotel van uw keuze en onder het tabblad ‘prijslijst’) wordt 
duidelijk en ondubbelzinnig aangegeven wanneer en onder 
welke voorwaarden een bepaald voordeel van toepassing is.

In deze brochure onderscheiden we vier belangrijke voordelen*:

Vroegboekvoordelen
Dit zijn substantiële prijsverminderingen die u geniet indien u 
vóór een bepaalde datum reserveert. Bijvoorbeeld: boek 45 da
gen voor afreis en geniet van 15% korting.
We onderscheiden standaard vroegboekvoordelen (die on
derworpen zijn aan de bepalingen van onze bijzondere reis
voorwaarden) en extravoordelige vroegboekvoordelen (waarbij 
u dan meestal niet langer geniet van een beperkte annule
ringskost, en/of waarbij u de totale reissom bij de reservering 
moet betalen). Indien de toepasselijke voorwaarden strenger 
zijn dan die opgenomen in de bijzondere reisvoorwaarden, dan 
zullen wij dit duidelijk en ondubbelzinnig vermelden bij het 
betrokken hotel.

Gratis nachten
Indien dit voordeel in de brochure werd opgenomen dan be
tekent dit dat de hotelier u in een bepaalde periode een gra
tis overnachting aanbiedt indien u een aantal opeenvolgende 
nachten in zijn hotel verblijft. Bijvoorbeeld: boek 2 opeenvol
gende nachten in laagseizoen en geniet van een gratis derde 
nacht.

Kortingen voor lange verblijven
Indien u meerdere nachten in het hotel verblijft kunt u vaak 
genieten van belangrijke kortingen. In onze brochure is een 
lang verblijf een erg relatief begrip.
Zo krijgt u in bepaalde hotels al een mooie korting als u twee 
opeenvolgende nachten in het hotel verblijft. Bijvoorbeeld: 
boek 2 opeenvolgende nachten en geniet van 10% korting.

Seniorenkortingen
Dit zijn kortingen die door de hotelier worden toegekend in 
functie van de leeftijd van de hotelgast. Bijvoorbeeld: 10% kor
ting voor 55plussers.

Zo leest u onze brochure
Objectieve informatie is ons motto!

UW VOORDEEL 
• Vroegboekvoordelen
• Gratis nachten
• Kortingen voor lange verblijven
• Seniorenkortingen
• Voorwaarden op www.transeurope.com

* zie ook p. 7
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In onze brochure kunt u ook hotels à la carte terugvinden. Dit zijn 
dan vaak hotels die niet meer werken met een statische prijszet-
ting en die overgestapt zijn naar een dynamische prijszetting in 
functie van de actuele vraag (‘yield-management’). Dit resulteert 
dan in een dagprijs, die zoals het woord het zelf zegt, dagelijks 
kan worden aangepast. Indien u reserveert aan dagprijs wordt uw 
reservering onmiddellijk bevestigd aan de prijzen en de voorwaar-
den zoals vermeld op het beeldscherm (zie hieronder). Er wordt 
opgegeven of het ontbijt al dan niet inbegrepen is. Zijn de prijzen 
inclusief ontbijt dan is dat voor maximaal 2 personen per kamer. 
Voor de overige personen is het ontbijt ter plaatse te betalen. 
Meestal heeft u de keuze tussen een goedkoper niet-annuleerbaar/
niet-wijzigbaar tarief en een iets duurder (beperkt) annuleerbaar 
tarief waarbij u de kamer kunt annuleren met beperkte annule-
ringskosten (bijvoorbeeld enkel de eerste nacht wordt aangere-
kend bij annulering).

Bij het plaatsen van een nieuwe reservering raden wij u aan re-
kening te houden met de realiteit en het onvoorspelbaar karakter 
van de Covid-19 pandemie. Wij raden u aan te opteren voor het 
iets duurdere (beperkt) annuleerbare tarief. Intussen is Covid-19 
niet langer een onvoorzien gegeven, en maakt het helaas deel 
uit van het dagelijkse leven. Daarom passen de hoteliers strikt de 
voorwaarden toe die van toepassing zijn op het ogenblik van de 
reservering.

Het gebeurt vaak dat een hotel werkt met statische én dynamische 
prijszetting. 

Reserveert u een hotel uit onze brochure aan dagprijs dan zijn 
de rubrieken ‘uw voordeel’, ‘kinderen’, ‘bonus’ en ‘bijzonder heden’ 
(zoals vermeld op onze website onder het tabblad ‘prijslijst’) niet 
van toepassing. 

Naast voormelde hotels, zijn wij ook nog rechtstreeks verbon-
den met duizenden hotels, waar ook ter wereld. Indien u graag 
zou overnachten in een bepaald hotel dat u niet in onze bro-
chure terug vindt, dan moet u zeker eens op onze website 
www.transeurope.com een kijkje nemen. De kans is groot dat wij u 
het hotel wel kunnen aanbieden aan dagprijs. 

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen en moeten 
steeds ter plaatse worden betaald.

Kamerverdeling van 01/06/2017 tot 02/06/2017Kamerverdeling van 01/06/2023 tot 02/06/2023

29/05/22

29/05/22

€ 98,70

€ 111,50

Statische prijzen Dynamische prijzen

Voor alle hotels waarmee wij een contract hebben afge-
sloten hebben wij erg competitieve prijzen bedongen.

Deze prijzen slaan steeds op een beperkt aantal kamers. 
Daarenboven behoudt de hotelier zich het recht voor om 
in bepaalde gevallen tijdens de looptijd van het con-
tract de prijzen aan te passen. Dit zorgt ervoor dat de 
prijs een erg vluchtig gegeven is geworden die tot op 
het moment van uw definitieve reservering gewijzigd 
kan worden in functie van de bezetting.

Om zeker geen verkeerde verwachtingen te creëren heb-
ben wij geopteerd om geen prijstabellen in onze bro-
chure te publiceren. Wij beperken ons tot het aanduiden 
van een prijscategorie, gebaseerd op een gemiddeld 
prijsniveau, en dit zonder rekening te houden met de 
toegekende (vaak substantiële) voorwaarden. 

De prijscategorie wordt aangeduid met €-symbolen, 
waarbij het prijsniveau kan variëren van één tot vijf 
€-symbolen. 

€: een gemiddelde prijs pp/n van minder dan € 50*

€€: een gemiddelde prijs pp/n van € 50 tot € 100*

€€€: een gemiddelde prijs pp/n van € 100 tot € 150*

€€€€: een gemiddelde prijs pp/n van € 150 tot € 200*

€€€€€: een gemiddelde prijs pp/n van meer dan € 200*

* prijs per persoon per nacht

In één oogopslag  weet u of een bepaald hotel al dan 
niet past binnen uw reisbudget.

Indien een bepaald hotel uw interesse wegdraagt kunt 
u op onze website de prijstabel raadplegen die hoort bij 
het hotel van uw keuze (tabblad Prijslijst). De prijzen 
op deze pagina vermeld zijn gebaseerd op ons contract 
met de hotelier en vormen een getrouwe weergave van 
onze prijzen op het ogenblik van de opmaak van deze 
pagina. 

Indien er na de opmaak van de betrokken pagina nog 
wijzigingen aan prijzen en/of voordelen optreden dan 
zullen wij u steeds vooraf en ondubbelzinnig informeren 
via uw reisagent. 

Belangrijk hierbij is dat enkel de prijzen en de voor-
delen gecommuniceerd bij het plaatsen van de reserve-
ring bindend zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de hotelprijs 
steeds uitgedrukt per persoon per nacht inclusief ont-
bijt. Om de prijs per persoon te bepalen wordt steeds 
uitgegaan van een optimale kamerbezetting, wat be-
tekent dat een tweepersoonskamer ook effectief wordt 
bezet door twee personen.

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen en 
zijn steeds ter plaatse te betalen.



New York

• New York City wordt vaak vereenzelvigd met Manhattan - toe-
ristisch het interessantst - maar slechts 1 van de 5 borou-
ghs (gemeen ten). Overige: Brooklyn, Queens, de Bronx en 
Staten Island. U vindt gemakke lijk uw weg terug: de ‘avenues’ 
lopen van zuid naar noord, de ‘streets’ van oost naar west 
(genummerd).

• In de beroemde zwarte wijk Harlem kan u een gospeldienst 
bij wonen. Eet in een kerk cafetaria eenvoudige soul food. 

• De Lower East Side, de historische jood se buurt, was ooit 
de dichtstbevolkte immi granten wijk ter wereld. Op zondag-
namiddag interessante koopjes in Orchard Street, toffe sfeer.

• Bezoek het Metropolitan Museum of Art, het Museum of 
Modern Art (MoMA) (zie p. 9), het Guggenheim Museum,...

• Lower Manhattan herbergt het Financial District en Battery 
Park. De transformatie is hier het grootst sinds 09/11. Het 
nieuwe One World Trade Center, ook de Freedom Tower 
genoemd, is 541 m of 1776 voet hoog, want 1776  is het jaar 
van de Ameri kaan  se onafhankelijkheids verklaring. Wat een 
panorama vanaf de One World Observatory (zie p. 27). Het 
9/11  Memo rial, ingehuldigd op 11  septem ber 2011, kan u 
gratis bezoeken. Tickets moe ten voor af gereserveerd worden 
op www.911memorial.org met opgave van datum en uur voor 
het 9/11 Museum (zie p. 29). Ook het gebouw van de WTC 

Transportation Hub (samengevoegde stations van metro 
en Path treinen) valt op. Archi tect Calatrava ontwierp een 
spierwitte gevleugelde constructie. De Staten Island Ferry 
(vanaf Battery Park) passeert langs het Statue of Liberty 
(binnenbezoeken in de kroon zijn mogelijk, reservering via 
www.nps.gov/stli/index.htm) en Ellis Island, tussen 1892 en 
1954 de poort naar de States voor 12 miljoen immigranten.

• De Empire State Building domineert de skyline van 
Manhattan. Doe zeker het Rocke feller Center, Times Square 
en de theater wijk Broadway (dineren voor of na doet u in 
Restaurant Row), Central Park. En uiteraard Chinatown (ten 
zuiden van Canal Street), Little Italy (boven Canal Street) en 
NoLita (North of Little Italy) dat in volle opmars is (Belmont 
in de Bronx, is New Yorks andere en ‘echtere’ Little Italy), 
het artistieke SoHo (South of Houston Street) en aansluitend 
TriBeCa (Triangle Below Canal) waar de restaurants hot zijn, 
bohemien Greenwich Village. Het heroplevende Chelsea (ruim 
200 kunst galerieën) steekt SoHo naar de kroon. Stop voor een 
informele lunch in de Chelsea Market, ooit de grootste indu-
striële bakke rij van Amerika. 

• In de beste restaurantstad ter wereld eet u deli, Franse 
haute cuisine en Braziliaanse feijoada tot sushi en souvlaki. 

• Het Meatpacking District, de oude vlees markt, is nu een 
hippe uitgaanswijk.

The city that never sleeps
New York zindert van levenslust, dag en nacht. De stad der steden is een veelzijdige, multi culturele mix van snel 
opkomende wijken, oude gloriën en te koesteren hoekjes - opwindend en vernieuwend... Wat vandaag in is in 
New York, is dat morgen misschien niet meer. Het New York dat iedereen kent is dat van de imponerende skyline 
van Manhattan, van het Vrijheids beeld, van Times Square en Broadway, van Central Park, van Wall Street, van 
grootse musea zoals de Met en beroemde winkels zoals Macy’s,... Daarnaast bestaat er een ander New York, weg 
van de clichés - aan u om het te ontdekken. 
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 1 Holiday Inn Hasbrouck Heights

 2 Ameritania

 3 The Empire Hotel

 4 The Bentley Hotel New York

 5 Dylan

 6 Tryp Times Square South

 7 Innside New York Nomad by Melia

 8 Belleclaire

 9 Gild Hall - A Thompson Hotel

 10 50 Bowery

 11 Iberostar 70 Park Avenue

 12 Mandarin Oriental New York

Onze hotels

• Neem in de Grand Central Terminal (1913) - een parel-
tje - de metro naar Brooklyn. Brooklyn Bridge is een 
icoon - van op de Promenade hebt u een uniek uitzicht 
over de skyline van Manhattan. Brooklyn Heights is 
de wijk van de dollar miljonairs en Williamsburg is het 
centrum van de New Yorkse avant-garde kunst.

• Vergaap u aan de etalages in Fifth Avenue (50th-59th 
Street) en Madison Avenue (59th-96th Street), en aan 
de warenhuizen zoals Macy’s (het grootste ter wereld) 
en Bloomingdale’s. Vintage wear en trendy acces soires 
in The Village. 

• Het High Line Park in de Lower West Side beslaat het 
traject van een verhoogde spoorweg lijn uit de jaren 30, 
liefst 9 m boven de grond. Supergezellig met een knip-
oog naar het industriële verleden: een aantal pakhuizen 
langs de spoorlijn werden gecombineerd met moderne 
architectuur.
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The New York Pass
De New York Pass biedt u 2 mogelijkheden: de All Inclusive 
Pass of de  Explorer Pass. Zoals de naam al doet vermoeden 
is de All Inclusive Pass erg uitgebreid en heeft u toegang tot 
meer dan 90 topattracties, dit gedurende de geldigheid van 
de kaart (1 dag, 2 dagen,...).
Bij de Explorer Pass kiest u zelf het aantal attracties dat u 
wenst te bezoeken (3, 4, 5,...), deze pass blijft gedurende 
30 dagen geldig.

NYOD0125 - All Inclusive
 1 dag € 125 - € 105 kind 3-12 
 2 dagen € 185 - € 145 kind 3-12
 3 dagen € 215 - € 165 kind 3-12
 5 dagen  € 275 - € 190 kind 3-12
 7 dagen  € 315 - € 205 kind 3-12

NYOD126 - Explorer Pass
 3 attracties €   92 - €  72 kind 3-12
 4 attracties € 125 - €  92 kind 3-12
 5 attracties € 145 - € 110 kind 3-12
 7 attracties € 185 - € 140 kind 3-12
 10 attracties € 220 - € 180 kind 3-12

Statue of Liberty & Ellis Island Tour
Samen met uw gids gaat u aan boord van de ferry via de 
priority acces. Onderweg komt u alles te weten over de op-
merkelijke geschiedenis van het Vrijheidsbeeld en haar in-
spirerende betekenis voor miljoenen immigranten. Eenmaal 
op het eiland is er een wandeling voorzien met zicht op de 
verbazingwekkende skyline van New York. Daarna volgt een 
bezoek aan het Pedestal Museum waar u meer leert over de 
constructie en architectuur.
Na het bezoek neemt u de veerboot naar Ellis Island, waar 
de gids verhalen vertelt over de miljoenen immigranten die 
het eiland zijn gepasseerd. Na de rondleiding en het bezoek 
aan het museum heeft u tijd voor een lunch voor u de ferry 
terugneemt naar de stad.
OPGELET! geen binnenbezoek van het Statue of Liberty (be-
halve het museum in de lobby)
NYOD0124
4u30 (waarvan 4u begeleid) - dagelijks om 8u30 & 9u30 - commentaar in het 
Engels (lunch NIET inbegrepen) - wees op tijd, ferry vertrekt stipt!

prijs per persoon € 85 volw. - € 65 kind 4-12

One World Observatory
Het One World Trade Center (beter bekend als de Freedom 
Tower) is met zijn 541 m het hoogste ge bouw van New York 
en het Ameri kaanse continent. One World Trade Center ver-
wijst naar de voormalige North Tower van het origi nele World 
Trade Center, ver woest tij dens de aan   slagen van 11/09/01. 
Wat een uitzicht van af het observatie platform op de 100ste 
verdieping!
NYOD0091 - ticket op datum & uur
prijs per persoon € 45 volw. - € 37 kind 6-12

Trips & tricks 
Toffe excursies... 
Cultuur, avondje uit... 
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug?
Vraag na bij uw reisagent  
of kijk op www.transeurope.com

Alle prijzen zijn geldig tot 31/03/23

De prijzen, de inhoud en de vermelde 
randvoorwaarden van de excursies, events, 
transfers,... zijn van toepassing op 26/08/22. 
Mochten er zich wijzigingen voordoen 
zullen wij u informeren voor u reserveert. 
Overheidsmaatregelen kunnen leiden tot 
aanpassing van de inhoud.

Praktisch 
Munt: US dollar. 1 EUR = 1,0122 USD, 1 USD = 
0,9879 EUR (29/07/2022). Luchthaven JFK-
centrum: 25 km. Taxi’s vanaf 60 USD. Luchthaven 
EWR-centrum: 28 km. Taxi’s vanaf 100 USD.

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 08u15
Bij reservering zoeken wij steeds het goedkoopste 
beschikbare tarief voor u.

Privétransfer naar hotels op Manhattan 
(1-3 personen)
Newark-Manhattan € 180, Manhattan-Newark 
€ 195 (NYOD0025-26)
JFK-Manhattan en Manhattan-JFK € 180 
(NYOD0027-28)
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Rockefeller - Top of the Rock
U geniet hier van hét meest spec ta cu laire panorama op New 
York City vanaf het recent ver nieuw de observatie platform van 
het Rocke feller Center (70ste verdieping) met fenomenale en 
verbluffende uitzichten van Manhattan: Central Park, Times 
Square, de Hudson,...
NYOD0049 - dagelijks - 08u00 tot 24u00
prijs per persoon € 42 volw. - € 35 kind 6-12

De Empire State Building
De wereldberoemde Empire State Building (1931), 381 m hoog, is 
een baken in de skyline van New York en een ’must see’ attractie. 
Zowel vanuit het glazen paviljoen als van af de wandel promenade 
heeft u een weergaloos panoramisch uit zicht op de stad.
NYOD0064 - dagelijks - 08u00 tot 24u00 - de laatste lift vertrekt om 23u15
prijs per persoon
standaard € 47 volw. - € 40 kind 6-12
sunset € 61 volw. - € 55 kind 6-12

Manhattan TV & Movie sites tour
Lights, Camera, Action! New York is de meest gefilmde stad ter 
wereld. Begeef u op de grens tus sen fictie en realiteit terwijl u 
ver schillende locaties bezoekt die gelinkt zijn aan uw favoriete 
tele visie serie of film: Friends, Spider-Man en nog veel meer.
NYOD0060 - voormiddag - 2u30 - commentaar in het Engels
prijs per persoon € 58 volw. - € 43 kind 6-9

New York per fiets - Central Park
Een ontspannen, originele manier om de stad te ontdekken. Een 
enthousiaste gids neemt u mee langs de toeristische trekpleis-
ters. Een uitgebreide blik op het be roem de Central Park met zo-
wel de bekende locaties (Bethesda-fon tein, Strawberry Fields, 
Dako ta,...) als de minder gekende plekjes (Cleopatra’s Needle, 
Sheep Meadow, Shakespeare Garden,...). Een totaalbeeld.
NYOD0092 - 2 uur - dagelijks - Nederlandstalig om 9u - Franstalig om 10u
prijs per persoon € 57 volw. - € 51 kind -12 

Helikoptervluchten      
New York gezien vanuit de lucht, een héél bijzondere ervaring 
en een ideale, bijzonder intense kennis   making met de stad! U 
ziet onder meer volgende highlights: het Vrijheids  beeld, Ellis 
Island, de Chrysler Building, Brooklyn Brid ge, Times Square, Cen-
tral Park, de Empire State Building, het ge bouwen  complex van 
de Verenigde Naties. 
De Deluxe vlucht gaat tot aan het Yankee stadium in de Bronx. 
Deze helikoptervluchten worden vooraf geboekt en beves tigd, er 
zijn dus geen wachttijden ter plaatse.
Opgelet: de vluchten gaan niet over Manhattan, maar over de 
Hudsonrivier. Het uitzicht op de stad vanuit de lucht blijft fe-
nomenaal!
Bij reservering vraagt de maatschappij het gewicht van iedere passagier  
geen tours op zondag.

Classic Manhattan tour - NYOD0039 - 10 tot 18 uur - ca. 15 minuten
prijs per persoon € 285
Deluxe Manhattan tour - NYOD0040 - 10 tot 18 uur - ca. 20 minuten
prijs per persoon € 370 

Circle-Line sightseeing cruises (*)

New York gezien vanaf het water, een ontspannende 
en leuke manier om de beziens waardig heden van de 
stad te ont dek ken, en boven dien niet duur. Er is een 
gids aan boord, commen taar uit sluitend in het Engels. 
Drankjes, snacks en ver snape ringen worden te koop 
aan geboden om het extra gezellig te maken tijdens 
de cruise.

Best of NYC Cruise
De rondvaart gaat volledig rond het eiland Manhat-
tan en toont u 3  rivieren, 7 grote bruggen, 5 wijken 
en meer dan 25 wereldberoemde bezienswaardigheden 
plus een prachtige close-up van het Vrijheidsbeeld. 
Hoogtepunten: de Empire State Building, de Chrysler 
Building, Wall Street, South Street Seaport, Yankee 
Stadium, Brooklyn Bridge, Ellis Island en Statue of 
Liberty.

NYOD0061 - commentaar in het Engels
3 uur - april-augustus om 10u00, 12u30 en 14u00 - september-oktober 
om 10u00, 12u30 en 15u30 - november-december om 12u30 - januari-
maart om 14u30 - geen cruises op 25/12 en 01/01
Uurregeling onder voor behoud - Actuele uurregeling op 
www.circleline42.com
prijs per persoon € 41 volw. - € 35 kind 3-12

Harbor Lights avondcruise
Terwijl de zon ondergaat boven Manhattan, vaart u de 
Hudson  rivier af, rond de Battery. Daarna vaart u de 
East River op en keert terug naar de Circle Line pier in 
42nd Street. U geniet van een spectaculair uitzicht op 
de skyline van New York met uw favoriete cocktail en 
snack terwijl de gids u de belang rijkste bezienswaar-
digheden aanwijst.
NYOD0062 - 2 uur - april op vrijdag, zaterdag en zondag om 19u00 
- mei-september dage lijks om 19u00 - oktober dagelijks om 18u00 
- november op zater dag en zondag om 18u00 - maart op vrijdag, zater-
dag en zondag om 19u00 geen cruises op 04/07
richtprijs per persoon € 41 volw. - € 35 kind 3-12

Liberty cruise
Een inspirerende havenrondvaart, die u in 75 minuten 
een compact beeld geeft van de stad. Bekijk het Vrij-
heidsbeeld, Ellis Island en het World Financial Center, 
en leer er meer over van uw gids. Staar omhoog naar 
de ontzagwekkende wolkenkrabbers die de fantasti-
sche skyline vormen van New York.
NYOD0063 - 75 minuten - april om 10u00 - mei-augustus om 11u00, 
13u00 en 15u00 - september-oktober om 10u45, 13u30 en 16u00 - 
november-maart om 10u00
richtprijs per persoon € 25 volw. - € 20 kind 3-12

(*) Commentaar uitsluitend in het Engels - uurregeling onder voorbehoud - actuele uurregeling op www.circleline42.com
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Harlem
Een onvergetelijke kennismaking met Harlem, ‘de zwarte 
hoofd  stad van de wereld’. Vergeet uw vooroordelen. U ontdekt 
een ver nieuwd Harlem met vele prachtige herenhuizen, die 
momen  teel ge her waardeerd en volop gerestaureerd worden.

Gospel tour
Hoogtepunt van deze tour is een kerk dienst met op zwepende, 
hartverwarmende gospelmuziek. Tijdens de excursie is tevens 
een wan deling op Sugar Hill gepland.
Op zondagvoormiddag wordt ook een gospel tour aangeboden 
inclu sief brunch, op woensdag met lunch. Een totaalervaring! 
Uit respect voor de eredienst wordt gevraagd geen shorts of 
topjes te dragen. Vertrek en aan komst aan 8th Avenue (tus-
sen 43rd en 44th Street).
niet geldig op religieuze feest dagen - commentaar in het Engels of Frans

NYOD0046
zondag en woensdag - voormiddag 4u
zondag met brunch - woensdag met lunch - voormiddag 6u
prijs per persoon 
€ 76 volw. - € 60 kind 5-11
met lunch/brunch € 150 volw. - € 126 kind 5-11

9/11 Ground Zero tour en museum
Deze anderhalf uur durende wan de ling leidt u door de 
site van het voormalige World Trade Center in New York, 
waar de tragische gebeurtenissen van 11 september (9/11) 
plaats vonden. Deze tour wordt begeleid door New Yorkers 
die een persoonlijke band hebben met 9/11, hetzij als over-
levende, als werknemer in het WTC of als hel per bij de 
weder opbouw. 3 Formu les naar keuze.
Commentaar in het Engels - kinderen jonger dan 5 jaar niet toegelaten

prijs per persoon 
Enkel de rondleiding

NYOD0085 - 1u30 - dagelijks om 10u30 en 14u00
€ 43 volw. - € 33 kind 7-17

Enkel het museum - NYOD0089
peak: april-september van 09u00 t/m 14u30 
off peak: januari-maart, april-september vanaf 15u00, en oktober-december
€ 35 volw. - € 26 kind 7-17

Rondleiding en museum - NYOD0086
€ 85 volw. - € 65 kind 7-17
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The subway operates 24 hours a 
day, but not all lines operate at all 
times. Call our Travel Information 
Center at 511 for more information 
in English or Spanish (24 hours) or 
ask an agent for help in all other 
languages (6AM to 10PM). 

To show service more clearly, geography 
on this map has been modified. 

visit www.mta.info

Key

June 2015

Full time service
Part time service

All trains stop (local 
and express service)

Local service only
Rush hour line

extension

Free subway transfer

Free out-of-system 
subway transfer 
(excluding single-ride 
ticket)

Terminal

Bus or AIRTRAIN
to airport

Accessible
station

Additional express
service  

Normal service

Commuter rail service 

Bus to airport

  

Station
Name

   A•B

New York City Subway
with bus and railroad connections

Police

M60

© 2015 Metropolitan Transportation Authority

This map depicts weekday service.
On weekends and late nights, these routes change:

Auburndale

Weekends

Late nights (midnight to 6am, daily)

 

  

 

 
 

 
 

42 St

No service-
use CDQ

Delancey St/
Essex St–

Metropolitan Av

57 St/7 Av–
Coney Island

Dyre Av–
Bowling Green

No service-
use ADQ

No service-
use A

Local
service

Local in
Brooklyn

Local, 207 St–
Far Rockaway.

Euclid Av-Lefferts
Blvd Shuttle

Myrtle Av–
Metropolitan Av

Shuttle

No service-
use 7

Local
service

Local, 57 St/7 Av–
Coney Island

Local via Lower
Manhattan

36 St–95 St,
Brooklyn
Shuttle

Dyre Av–
E180 St
Shuttle

148 St–
Times Sq/42 St

Local, Woodlawn–
New Lots Av
Skips Hoyt St

De metro van New York

New York Metro Fun Pass
Wij bieden u als gespecialiseerde touroperator deze metro
kaart aan; u kan die bij ons voor afreis aanschaffen. Een 
niet te versmaden voordeel: u vertrekt naar de Big Apple 
met uw metrokaart op zak. Zo haalt u het maximum uit uw 
citytrip en verliest u geen tijd ter plaatse om de loketten of 
automaten te zoeken en aan te schuiven. New York is een 
grote wereldstad, de wachtrijen kunnen behoorlijk lang zijn. 
Bovendien geen omrekening van euro naar dollar, en geen 
gedoe om het gepaste kleingeld te vinden... 
De prijsbewuste reiziger schaft zich zeker de New York Metro 
Fun Pass aan. Een kaart waarmee u bespaart: dit is gegaran
deerd de goedkoopste manier om u snel en gemakkelijk in 
New York te verplaatsen. Superhandig, echt onmisbaar.
De metro van New York, de New York City Subway, is met 
een netlengte van 368  km één van de grootste metronet

werken ter wereld. Dit net bedient vier van de vijf boroughs 
(districten) van de stad: Manhattan, The Bronx, Brooklyn 
en Queens.
Met de New York Metro Fun Pass maakt u onbeperkt gebruik 
van het hele netwerk en dit 7 dagen lang. De pass is geldig 
gedurende 7 opeenvolgende dagen vanaf het eerste gebruik.
New York wordt ook wel de ‘City that never sleeps’ genoemd 
en dit geldt eveneens voor de metrodiensten. Op bijna elk 
moment van de dag kan u gebruik maken van het netwerk, 
natuurlijk is de frequentie ‘s nachts een stuk minder.

NYOD0133
(enkel in combinatie met min. 1 hotelovernachting) 
prijs per persoon 7 dagen € 46
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NYOV0043 X0

NYOV0047 X0

Ameritania

Midtown Manhattan

NYOV0004 X1

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

Holiday Inn Hasbrouck Heights

Een gemeente in Bergen County, New Jersey, ten westen van 
de Hudsonrivier, op 19 km van Manhattan. 

Dit volledig gerenoveerde hotel ligt vlakbij het Metlife 
Stadium, thuisbasis van de New York Giants. Ook heel wat 
shoppingcentra in de buurt en er is een vlotte verbinding met 
Manhattan. Mooie lounge, Gabriel’s Grille and Bar voor het 
ontbijt en diner en fitnesscenter.

244 Kamers (vanaf 27 m²) met adequaat comfort.  
Microgolfoven, koelkastje, verzorgings- 
producten. Standaardkamers, executive 
en junior suites.

New Jersey

Een ideale ligging op West 54th Street & Broadway, talrijke 
bezienswaardigheden liggen op wandelafstand.

In de bruisende theaterwijk vinden we dit eigentijds designho-
tel. In de Twist Lobby Bar and Lounge is het gezellig vertoe-
ven met een drankje in een hip en kleurrijk kader. Geen eigen 
restaurant maar er bevinden zich talrijke mogelijkheden op 
wandelafstand. Fitnessruimte.

De 210 moderne kamers (15-20 m²) hebben een warm, trendy 
design en beschikken over alle comfort  
om u een aangenaam verblijf te garan-
deren. 

Empire Hotel

In West 63rd Street, recht tegenover het Lincoln Center met 
o.m. de wereld beroemde Metropolitan Opera.

Dit iconische hotel (gebouwd in 1925), op een toplocatie aan 
het begin van de Upper West Side, herbergt een stijlvolle lob-
by. Restaurant. Buitenzwembad met ligstoelen op de bovenste 
verdieping, u geniet er van een panoramisch zicht op de stad.

422 Kamers en suites (19-36 m²) met een schitterend design 
in rode, grijze en zwarte tinten, met lederen accenten en een 
knipoog naar de architectuur van  
het nabijgelegen Lincoln Center. 

Upper West Side

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_staten/new_york/holiday_inn_hasbrouck_heights/240281i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_staten/new_york/ameritania/240277i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_staten/new_york/empire_hotel/240273i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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The Bentley Hotel New York

Upper East Side

NYOV0118 X0
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Tryp by Wyndham New York City  
Times Square

Midtown Manhattan

NYOV0127 X0

In de Upper East Side van New York, op korte afstand van de 
East River. Fifth Avenue en Central Park liggen op wandel
afstand.

Dit stijlvolle hotel bevindt zich net buiten het altijd levendige 
midtown Manhattan en is ideaal voor wie het liever wat rusti
ger houdt. Bar en lounge en fitnesscenter. Voldoende restau
rants in de omgeving.

De 197 kamers beschikken over een gezellig, eigentijds decor 
en een functionele inrichting. Ze kijken  
uit op de stad of op de rivier. 
Verzorgingsproducten en katoenen  
bedlinnen.

Dylan

Op 41st Street, tussen Park en Madisson Avenue. 

Dit boutique hotel bevindt zich in de schaduw van 2  toren
gebouwen die de skyline van Manhattan bepalen: de Chrysler 
Building en de MetLife Building. Het gebouw opgetrokken in 
Franse renaissancestijl dateert uit 1911. Intieme lobby. Geniet 
van een heerlijke cocktail in de Benjamin Steakhouse’s Bar. 
Fitness en 24uursreceptie. 

107 Kamers en suites in smaakvolle tinten (vanaf 18 m²). 
Badkamers in Carrara marmer. Badjassen  
en pantoffels, koelkastje en kluisje.

Midtown Manhattan

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Uitermate centraal gelegen hotel, vlak bij Times Square.

Van hieruit wandelt u vlot naar de theaterzalen van Broadway. 
Ruime lobby. Relaxte sfeer in de Gastro Bar at 35th, open voor 
het ontbijtbuffet, lunch (o.a. tapas) en het diner. Rooftop 
terras met adembenemend uitzicht over de stad. Fitnesscenter 
(open 24/7). 

De 173 lichte en trendy kamers (2022 m²) hebben houten 
vloeren, badjassen en pantoffels, koelkast, koffiemachine, 
verzorgingsproducten.  
Familiekamers (40 m²) voor max.  
8 personen beschikbaar.

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_staten/new_york/the_bentley_hotel_new_york/240269i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_staten/new_york/tryp_by_wyndham_new_york_city_times_square__/240261i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

Innside New York Nomad

Centraal gelegen, tussen 6th en 7th Avenue, aan de rand van 
NoMad en Chelsea.

In een karaktervolle buurt vinden we dit viersterrenhotel met 
een hippe lobby en een 24 uursreceptie. Het trendy The Wilson, 
bar en restaurant serveert Amerikaanse (vis)gerechten en 
vege tarische opties. Terras aan de straatkant. Fitness (24/7).

Hedendaags, strak design in de 313 kamers (22-25 m²) en 
suites (vanaf 28 m²). Kamerhoge ramen en het gebruik van 
over wegend witte tinten zorgen voor  
een ruimtelijk gevoel. 

Midtown Manhattan

Belleclaire

In de Upper West Side van New York (77th Street). 

U verblijft hier in een wijk die rijk is aan cultuur, musea en 
entertainment, en die geprezen wordt voor haar verscheiden-
heid in restaurants. Achter de gevel in art-nouveaustijl, be-
vindt zich een boutique hotel waar gastvrijheid centraal staat. 
Het glazen atrium in de lounge is een architecturaal pareltje. 
24-Uursreceptie. 

Elegantie troef in de 254 kamers en suites (vanaf 20 m²). 
Houten vloeren, exclusief bedlinnen  
van Frette, badjassen en pantoffels.

Upper West Side

Gild Hall, a Thompson Hotel

In het financiële hart van de wereld, Wall Street ligt op 5 mi-
nuten wandelen.

Een elegante, naar Amerikaanse normen, kleinschalige oase 
van rust temidden het bruisende Financial District. Italiaans 
geïnspireerde gerechten met een Toscaanse finishing touch in 
restaurant Felice. Meer dan 100 wijnen prijken op de wijnkaart 
in bar La Soffitta. 

Het interieur brengt u terug naar halverwege de vorige eeuw. 
Lederen hoofdeinden ontworpen door Jim Walrod, marmeren 
vloeren in de badkamers. 130  Kamers en 
suites in totaal (vanaf 27 m²).

Downtown Manhattan

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_staten/new_york/innside_new_york_nomad/240257i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_staten/new_york/belleclaire/240253i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_staten/new_york/gild_hall,_a_thompson_hotel/240249i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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50 Bowery

In Chinatown, nabij Lower East Side, Soho en Little Italy.

Dit boutique hotel is gelegen waar het bruisende Lower 
Manhattan overgaat in Lower East Side. Rooftop bar The Crown 
(21ste verdieping) voor een heerlijke cocktail. De fitness is 
de klok rond geopend. Bowery Takeout: het hotel heeft een 
partnership met restaurants in de buurt, de maaltijden worden 
naar uw kamer gebracht.

De sfeer van Chinatown weerspiegelt zich in de 229 kamers 
(vanaf 25-29 m²). Kamerhoge ramen,  
badjassen en pantoffels en meestal 
een regendouche.

Chinatown

Iberostar 70 Park Avenue

Tussen het Grand Central Station en de Empire State Building, 
aan Park Avenue.

Een boutique hotel met de bijhorende sfeer, in een charmante 
en residentiële buurt. De lobby, in lichte en warme kleuren, is 
een populaire ontmoetingsplaats. Fitness geopend 24/7. Een 
waaier aan restaurants bevinden zich in de onmiddellijke om-
geving.

De 205 gracieuze kamers (21-33 m²) baden in weelde en zijn 
afgewerkt met hoogwaardige materialen.  
Naar keuze deluxe kamers of premier 
kamers. Beide types met zicht op de stad. 

Midtown Manhattan

Mandarin Oriental

Op het kruispunt van Columbus Circle en Central Park.

Het hotel maakt deel uit van een complex met o.a. een bank 
en kijkt uit op de Hudson rivier. Het interieur is een geslaagde 
mix van modern design met Oosterse flair. MO Lounge serveert 
de Amerikaanse keuken. Spa (1.350 m²) met een waaier aan 
verzorgingen en massages. State-of-the-art fitness en binnen-
zwembad. 

244 Elegante kamers (vanaf 37 m²) en suites (vanaf 74 m²) 
met adembenemend uitzicht op de  
Hudson rivier, Central Park of de skyline. 

 

Uptown Manhattan

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_staten/new_york/50_bowery/240245i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_staten/new_york/iberostar_70 park_avenue/240241i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_staten/new_york/mandarin_oriental/240357i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


London

• De klok Big Ben staat naast de Houses of Parliament. Vlak 
bij de ambtswoning van de premier in Downing Street 10 en 
Westminster Abbey, begraaf- en kroningsplaats van de vorsten.

• Het nieuwe Londen ligt ten zuiden van de Theems. Hier o.m. 
de Tate Modern voor hedendaagse kunst (nieuwe vleugel met 
10 verdiepingen sinds juni 2016), het Globe Theatre dat hulde 
brengt aan Shakespeare en het rad London Eye.

• Woon aan het koninklijke Buckingham Palace de aflossing van 
de wacht bij.

• In het wassenbeeldenmuseum van Madame Tussauds alle 
beroemdheden en veel meer.

• De geschiedenis van de Tower of London is met bloed geschre-
ven. Hier worden de kroonjuwelen bewaard.

• Piccadilly Circus met Eros-fontein is vooral ‘s avonds erg 
levendig.

• Musea: op Trafalgar Square de National Gallery (Europese 
kunst), het immense British Museum (kunstschatten van het 
Britse Imperium), het V&A (toegepaste kunst, design en mode), 
het 18de-eeuwse Somerset House (Franse impressionisten), de 
Saatchi Gallery, de Newport Street Gallery met de privécollec-
tie van Damien Hirst,... Sommige musea zijn gratis toegankelijk.

• Het National Maritime Museum in Greenwich is een van de 
grootste scheep vaart musea ter wereld.

• Londen is tegenwoordig een gourmet paradijs, van statig en 
victoriaans tot arrogant m’as-tu vu. 

• En uiteraard een shoppingparadijs, van hot en vintage tot 
bohemien. Trend settend: Old Spitalfields Market in de East 
End, multicultureel: Notting Hill. 

• Covent Garden, de vroegere markthallen, is een toeristische 
trekpleister met veel straatartiesten. Vlakbij ligt Seven Dials, 
7 straatjes met hippe boetieks en trendy bars en restaurants. 
Harrods is het grootste warenhuis van Europa en de groot-
ste schoenwinkel ter wereld vindt u in het luxewarenhuis 
Selfridges. Voor maatwerk moet u in Jermyn Street zijn. Zeker 
doen: het deftige Bond Street en Regent Street met Hamleys 
voor de kinderen. En Carnaby Street is weer in.

• ‘s Avonds gaat u naar een musical, een hippe club (check Time 
Out) of de pub.

• De East End - waar hipsters zich thuis voelen - blijft zich ver-
der ontwikkelen na de Olympische Spelen van 2012. Hackney, 
Dalston, Hoxton, Shoreditch zijn slechts enkele wijken die uw 
aandacht verdienen. Bezoek het Queen Elizabeth Olympic 
Park. De 114 m hoge rode observatietoren de Orbit werd omge-
bouwd tot de hoogste overdekte glijbaan ter wereld.

Proeven van trends en tradities
‘Old favourites’ als Harrods en Big Ben moeten tegenwoordig de aandacht delen met hyper moderne 
projecten. Bij elk bezoek ontdekt u in de skyline een opvallend nieuw gebouw. ‘The Scalpel’ in 
Lime Street bijvoorbeeld. Londen heeft altijd al de trends bepaald. Establishment versus extra-
vagantie. Eeuwenoude pubs versus hotspots met celebrity chefs. In de capital of cool doet u uw 
shopping in stijl - de ‘Sales’ (koopjes) lokken traditioneel duizenden toeristen. Geniet van een 
‘afternoon tea’ en woon ‘s avonds een musical bij. 
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 2 Tavistock

 3 President
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 10 The Hoxton Holborn
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TOOTBus Must See London
Zeker doen! Vanuit zo’n typische dubbeldekker met open top 
(op de bovenste verdieping zit u buiten) bekijkt u de beziens-
waardigheden. Dit is een ‘hop on, hop off’ bus, wat betekent 
dat u zoveel keer op- en afstapt als u wilt. 50 Haltes over 
3 routes om de 15 à 20 minuten tussen 10 en 17 uur. Blijft u op 
de bus zitten, dan ziet u in een kleine 2 uur een groot deel van 
centraal Londen. Commentaar via kop telefoon in diverse talen 
en een handige overzichtskaart.
Eveneens inbegrepen: gratis River Cruise pass en 3 begelei-
de wandelingen (Engelstalig) waaronder de ’Changing of the 
Guard’ (aflossing van de wacht). Handig is de Station Connec-
tor service: aan het St Pancras station van Eurostar kan u de 
bus nemen naar Marble Arch om daar op een van de 4 routes 
over te stappen.
prijs geldig tot 31/03/23

LOND0090
prijs per persoon
1 dag € 42 volw. - € 25 kind 5-15 
2 dagen € 45 volw. - € 27 kind 5-15 
3 dagen € 48 volw. - € 31 kind 5-15 

The London Pass®

Dé cultuurkaart voor Lon den. Gra tis toegang tot 55  top  -
attracties (be ziens waardig heden, musea,...), bus hop on, hop 
off ticket voor 1 dag, 10 voor  deel aan biedingen en 30 kor tings-
bonnen voor winkels, restau rants,... (waar de £ 600). Han dige 
gids (Engels/Frans).

LOND0169
prijs per persoon
1 dag € 95 volw. - € 60 kind 5-15 
2 dagen € 120 volw. - € 80 kind 5-15 
3 dagen € 145 volw. - € 95 kind 5-15 

Madame Tussauds (*)

Het wassen beelden museum met méér dan 400 beroemd heden 
uit heden en verleden. In ‘The Spirit of London’ rijdt u door-
heen de geschiedenis van Londen. Dankzij de opwindende 
inter actieve attracties is er altijd iets nieuws te beleven: maak 
een praatje met Julia Roberts of J. Lo op de celebrity party, 
laat u fotograferen door de paparazzi,... De ‘world stage’ gaat 
van Shakespeare tot de Dalai Lama, u ont moet de politieke 
wereldtop of kan samen met Beckham een penalty scoren! 
De toegang tot de Star Wars Exhibition is inbegrepen in de 
prijs: authentieke walk-in sets geïnspireerd door de cult scènes 
uit de episo des I tot VI. 

LOND0513 - ticket op datum en uur
maandag tot vrijdag 09u30-17u30, zaterdag en zondag 09u00-18u00
prijs per persoon € 49 volw. - € 45 kind 3-15

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op 
www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde 
randvoorwaarden van de excursies, events, 
transfers,... zijn van toepassing op 26/08/2022. 
Mochten er zich wijzigingen voordoen 
zullen wij u informeren voor u reserveert. 
Overheidsmaatregelen kunnen leiden tot 
aanpassing van de inhoud.

Praktisch 
Munt: 1 EUR = 0.835. 1 GBP = 1.196 EUR 
(26/07/22). Om te reizen naar het Verenigd 
Koninkrijk dient u in het bezit te zijn van een 
paspoort. Deze moet geldig zijn voor de volledige 
duur van het verblijf. 

Transport
Eurostar vanuit Brussel Zuid ca. 2u05. Vliegen 
vanuit Brussel ca. 1h15. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u.
 



23

Lo
nd

on
 D

un
ge

on

The Sealife London Aquarium (*)

Ontmoet hier meer dan 500 ver schil len de dieren uit alle ocea
nen in levende lijve. Het Londen se Aquarium is één van de 
grootste van Europa op 3 niveaus. Spectaculair!

LOND0517  ticket op datum en uur
prijs per persoon € 36 volw. - € 31 kind 3-15

London Eye 
Een gigantisch rad, 135  m hoog, dat spectaculaire ver
gezichten op Londen biedt. Het ‘oog van Londen’ is de num
mer 1 attractie in GrootBrittannië (en de nummer 2 in Eu
ropa) met 3,5 mil joen bezoekers per jaar. U stapt aan boord 
van een van de 32 high tech capsules, elk voor 25 passagiers, 
voor een on vergetelijke rit van 30  minu ten, met touch
screens, waar bij u een omwenteling van 360 graden maakt. 
Het panorama is vergelijk  baar met dat vanuit een helikopter. 
Vermijd de lange wachtrijen en opteer voor een fast track 
ticket, zeker tijdens de vakantieperiodes en feestdagen. 
gesloten 25/12, 01/01 en 07/0124/01 (jaarlijks onderhoud)
ticket op datum en uur
prijs per persoon 
LOND0514 € 40 volw. - € 37 kind 3-15 
LOND0515  fast track ticket  € 57 volw. - € 52 kind 3-15 

London Dungeon (*)

20 Briljante acteurs in 18 nieuwe shows, speciale effecten 
en 2 nieuwe spannende attracties. Een met sensatie gevulde 
reis van 90 minuten door 1.000  jaar duistere geschiedenis. 
Door de pest geteis terde straten, Whitechapel waar Jack the 
Ripper opereerde,...

LOND0516  ticket op datum en uur
prijs per persoon € 36 volw. - € 32 kind 3-15 

Shrek’s Adventure! 
Een live interactief avontuur, gebaseerd op de animatiefilm 
waarin Puss in Boots, Donkey, Fiona en natuurlijk Shrek de 
hoofdrol spelen. Een thema park voor de hele familie met 
4D animatie, 10 sprookjes shows en een magische, te gekke 
‘busrit’ (min. 0,90 m). Hilarisch!

LOND0519  ticket op datum en uur
vlakbij de London Eye, volledig binnen  maandag tot vrijdag 09u3017u00, 
zaterdag en zondag 09u0018u00
prijs per persoon € 32 volw. - € 27 kind 3-15

Hard Rock Cafe
Gigantische porties, reuzen schermen, volop muziek, jovi
ale service, iconische memorabilia die toebehoren aan de 
grootste internationale sterren... Op en top the American 
way of life! In de Rock Shop exclusieve kledij en modeac
cessoires.

LOND0476
lunch of diner
prijs per persoon gold menu € 29 - diamond menu € 40

Warner Bros. Studio Tour (**)

Beleef de magie van de Harry PotterTM films. Deze tour 
neemt u mee achter de schermen en toont u decors, kos
tuums en rekwisieten. Hoogtepunten: de Grote Zaal, de 
leerlingen kamer van Griffoendor, en eveneens Perkamen
tus’s Kantoor,...

LOND0444
dagelijks 6  tours om 10u, 11u, 12u, 13u, 14u, 15u en 16u  vertrek uit 
Londen 2u vroeger  iets buiten Londen in de Leavesden Studios
prijs per persoon
€ 105 volw. - € 100 kind 5-15 - € 35 kind 3-4

Jack the Ripper Tour (**)

In 1888 zorgde Jack The Ripper voor terreur in de straten 
van de East End (oosten) van Londen, destijds een zeer 
armoedige buurt waar het leven mensonterend was. U be
zoekt enkele moordsites en hoort méér over het duistere 
verleden van Londen.

LOND0250  dagelijks om 18u
prijs per persoon € 20 volw. - € 13 kind 3-16

View from the Shard 
The Shard (’de glasscherf’) domi neert de skyline van de 
stad. Met zijn 310 m is dit het hoogste torengebouw in 
WestEuropa, ontworpen door architect Renzo Piano. De 
View from the Shard brengt u naar de bovenste verdiepin
gen voor een subliem panorama!

LOND0518  ticket op datum & uur
prijs per persoon € 36 volw.

(*) Speciale ingang, u vermijdt lange wachtrijen
(**) Commentaar in het Engels

Londen
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Boek nú de beste plaatsen
Voor schitterende shows, belangrijke tentoon stellingen, 
betove rende musicals, stevige popconcerten... Met ons 
krijgt u gegarandeerd toegang tot het evenement van 
uw keuze. 

Actuele informatie
We kunnen u heel gedetailleerd informeren over alle be
lang rijke evenementen die plaatsvinden in de periode 
waar in u van plan bent op reis te gaan. Raadpleeg uw 
reisagent.

‘Echte’ entreebewijzen
Meestal vertrekt u op reis met de ‘echte’ toegangskaart
jes op zak. Zo verliest u geen tijd ter plaatse om uw 
tickets af te halen. Een essentieel verschil!

Wij hebben een stevige reputatie opgebouwd als dé 
specia list op het vlak van de evenementen. 
Het cultureel seizoen in Londen biedt een zeer geva
rieerd aanbod van druk bezochte voorstellingen. Op de 
volgende bladzijden vindt u enkele voorbeelden. Hebt u 
zelf andere wensen of suggesties? Geen nood, we kun
nen u allicht aan tickets helpen. 
Via een unieke databank kan van veel evenementen de 
beschikbaarheid direct voor u worden opgevraagd en 
kan uw plaats vaak meteen worden gereserveerd. Bij ons 
bent u altijd verzekerd van een goede plaats. Zo wordt 
uw stedenreis nóg feestelijker!
We beschikken over speciaal voor ons gereserveerde 
plaat sen voor duizenden voorstellingen per jaar. Niet 
on belang rijk als men weet dat de vraag meestal het 
aanbod ruim overtreft. Hoe vaak gebeurt het niet dat u 
helemaal niet of heel moeilijk aan kaartjes kunt komen? 
Neem daarom geen risico’s en reserveer vooraf.

Tickets voor...

Opera/ballet/klassieke muziek
Coliseum, Royal Albert Hall, Queen Elisabeth Hall, Royal 
Festival Hall, Royal Opera House,...
prijs per persoon € 25 tot € 180

Rock/pop
Wembley Arena, Brixton Academy, Earl’s Court, Astoria,...
prijs per persoon € 45 tot € 130

Toneel
The Mousetrap
LOND0314

Eén van de meest ingenieuze moordmysteries aller tijden, 
die blijft boeien, verrassen en ontspannen. 

The Woman in Black 
LOND0382

Uiterst spannend verhaal. Een jonge advocaat moet de 
erfenis regelen van een verlaten landhuis. U zit gegaran
deerd op het puntje van uw stoel! 

Andere aanraders
The complete works of Shakespeare  abridged, Royal 
Shakespeare Company, Royal National Theatre,...
prijs per persoon € 30 tot € 100
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Musicals

Londen

Tot 60% korting tijdens de week op de beste plaatsen, 
bij de musicals aangeduid met een *
(categorie 1, maandag t/m donder dag of vrijdag)
prijs per persoon € 70 tot € 200

Musicals buiten brochure: indien u een bepaalde 
musical niet terug vindt in deze brochure kan u 
toch gewoon navragen bij de reisagent. De kans 
is heel groot dat wij de reser vering voor u kunnen 
afhandelen.

Disney’s The Lion King ©
LOND0306 - behalve maandag 
Het verhaal van de leeuwenpup, Simba, en de strijd 
die hij moet voeren om zijn verantwoordelijkheid op 
te nemen als leeuwen koning. De muziek is van Elton 
John, de choreografie en het decor zijn adembene-
mend.

Les Misérables * 
LOND0307 - behalve maandag 
Het meeslepende historisch verhaal naar de klassieker 
van Victor Hugo over de Franse revolutie. De strijd die 
Valjean onder neemt tegen het onrecht heeft het pu-
bliek niet onberoerd gelaten, reeds meer dan 20 jaar 
staat Les Misérables onafgebroken op de planken.

Phantom of the Opera * 
LOND0309 - behalve zondag 
Romantische musical over het spook van de Parijse 
Opera dat verliefd wordt op een jonge sopraan. 
Absolute klassieker van het genre. Iedere musicallief-
hebber moet dit gezien hebben!

Mamma Mia! *
LOND0308 - behalve dinsdag
De ABBA-musical. Met de hits Souper Trouper, The winner 
takes it all, Dancing Queen,... Een jonge vrouw en haar 
moeder overlopen de voorbije jaren op de avond voor 
haar trouwfeest. De songs van ABBA zijn echter de ware 
sterren van deze voor stelling.

Wicked * 
LOND0335 - behalve maandag 
Een van de meest betoverende musicals die is over-
gekomen uit New York (goed voor niet minder dan 
15 prijzen). Het is het onvertelde verhaal van de heksen 
uit het boek De Tovenaar van Oz.
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De Oyster Card 

Deze elektronische kaart is opgeladen met een bepaald bedrag. 
Telkens u de metro gebruikt, moet de kaart ingelezen worden 
aan de gele kaartlezers aan het begin en het einde van de rit: 
het overeenstemmende bedrag wordt dan van het beschikbare 
saldo gehaald. Als het saldo is opgebruikt, kan u de kaart in elk 
metrostation makkelijk opladen aan het loket (u betaalt con
tant), met uw kredietkaart aan de automatische kassa, of in de 
talrijke Oyster ticket shops in de stad. 
Gegarandeerd de goedkoopste manier van reizen! Een ritje in 
zone 1 en 2 kost normaal GBP 4,80. Met de Oyster Card be draagt 
een ritje in de piekuren slechts GBP 2,90, en tijdens de daluren 
GBP 2,30.

Als u de kaart zowel in de daluren als in de piekuren gebruikt, 
dan gaat er maximum GBP 7,70 van uw kaart per dag. 
De Oyster Card is herbruikbaar, niet weggooien dus! Bij uw 
volgend bezoek aan Londen gebruikt u het resterend saldo of u 
laadt ter plaatse een nieuw bedrag op. Of u kan de kaart door
geven aan familie of vrienden. Verloren of gestolen kaarten 
worden niet vervangen. De kaart kan slechts door 1 persoon 
tege lijker tijd gebruikt worden. Er is geen Oyster Card voor 
kinderen: t/m 10 jaar rijden die gratis mee op de metro met 
een betalende volwassene. Dat geldt op elk moment van de 
dag, dus ook voor 9.30 uur tijdens de week. De kaart bestaat in 
5 vooraf opgeladen bedragen. 

Voor uw verplaatsingen in Londen
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 Transport for London
This diagram is an evolution of the original design conceived in 1931 by Harry Beck  ·  Correct at time of going to print  ·  Poster December 2014

Station in both fare zones Bank/Waterloo  Waterloo & City line open between Bank and Waterloo 
0621-0030 Mondays to Fridays and 0802-0030 Saturdays. Between Waterloo 
and Bank 0615-0030 Mondays to Fridays and 0800-0030 Saturdays.
Closed Sundays and public holidays.

Camden Town  Open Sundays 1300-1730 for interchange and exit only.

Emirates Air Line  Emirates Greenwich Peninsula and Emirates Royal Docks  
For full information about operating times and fares please visit tfl.gov.uk/emiratesairline

Hounslow West  Step-free access for manual wheelchairs only.

Stanmore  Step-free access via a steep ramp.

Turnham Green  Served by Piccadilly line trains until 0650 Mondays 
to Saturdays, 0745 Sundays and after 2230 every evening. 
At other times use District line.

West India Quay  Not served by DLR trains from Bank towards 
Lewisham at certain times.
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 daluren piekuren
1-dagskaart volw. kind 11-15 volw. kind 11-15
Zones 1 – 6 18 9 25,20 12,60
Daluren: maandag tot vrijdag 09.30-24 uur, zaterdag, zondag en feestdagen 05-24 uur
Piekuren: maandag tot vrijdag 05-24 uur (niet op feestdagen)
Geen metro op 25/12

U rijdt vrij op de metro en de rode dubbeldekker bussen. 
1 Tarief: zones 1 tot 6 (= groot-Londen - ook de luchtha-
vens Heathrow en London City Airport). Er is een onder-
scheid tussen piekuren (peak) en daluren (off-peak, na 
9u30). 
Kinderen t/m 10 jaar rijden gratis op de metro en heb-
ben geen ticket nodig indien ze begeleid worden door 
een volwas sene (max. 4 kinderen met 1 volwassene). Op 
de bus moeten de kinderen wel nog betalen (ter plaatse 
een ticket kopen). 
Buskaartjes dient u vooraf te kopen (automaat, sta-
tion,...); u kan niet op de bus betalen. 
Meer info op www.tfl.gov.uk

Voor uw verplaatsingen in Londen

Londen

Oyster card
prijs per persoon - LOND0299

Travelcard
prijs per persoon - LOND0220

Visitor Oyster Card 10 GBP 19,60
Visitor Oyster Card 15 GBP 25,90
Visitor Oyster Card 20 GBP 32,10
Visitor Oyster Card 25 GBP 38,30
Visitor Oyster Card 30 GBP 44,50

De prijzen, de inhoud 
en de vermelde 
randvoorwaarden van 
de excursies, events, 
transfers,... zijn 
van toepassing op 
26/08/2022. Mochten er 
zich wijzigingen voordoen 
zullen wij u informeren 
voor u reserveert.
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Royal National

In het hart van Bloomsbury tussen Tavistock Square Gardens 
en Russell Square, 2 grote groene pleinen in het centrum van 
Londen. 

Een van de grootste hotels in Londen met een uitgebreid 
faciliteiten aanbod. U geniet er van een een voudig Engels 
ontbijt buffet (o.a. roereieren, spek, worstjes). U kan er tevens 
terecht in maar liefst 5 eet gelegenheden/bars. 

1.630 kamers, tijdloos en eenvoudig ingericht, maar met alle 
comfort.

Bloomsbury

Tavistock

Aan Tavistock Square Gardens, een van de grotere groene plei-
nen in Londen, door het standbeeld van Gandhi ook wel het 
Vredesplein genoemd. Het British museum ligt op 850m. 

Een historisch, geklasseerd en beschermd gebouw met de typi-
sche charme van weleer. Lobby. De beide bars charmeren met 
hun kleinschaligheid. Poppadom Express serveert de Indische 
keuken. Beperkt Engels ontbijtbuffet (roereieren, gebakken 
spek en worstjes).

395 eenvoudige, heropgefriste kamers  
in art-decostijl.

Bloomsbury

President

In de Londense wijk Bloomsbury met mooie tuinen, pleintjes 
en Victoriaanse huizen. Een aangenaam dorpsgevoel midden 
in de stad... 

Eenvoud voert de boventoon doorheen het hotel, niettemin is 
alles piekfijn en mooi ingericht. In de lobby met de receptie 
wordt u alleraardigst ontvangen. Het hotel is verbonden met 
het zusterhotel Imperial via een atrium met gezellige bar.

De 595 kamers zijn eenvoudig, maar efficiënt en degelijk, vaak 
met uitzicht op Russell Square. 

Bloomsbury

LONV0299 X0

LONV0287 X0

LONV0309 X0

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigd_koninkrijk/londen/royal_national/238452i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigd_koninkrijk/londen/tavistock/238468i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigd_koninkrijk/londen/president/238448i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Central Park

In de leven dige buurt Bayswater met vele leuke restaurantjes. 

Diverse wereld keukens liggen op wandelafstand. Extra troef is 
de nabijheid van Kensington Gardens met aansluitend Hyde 
Park waar u de batterijen kan heropladen dankzij de rust in 
het park. De ruime, moderne lobby huisvest de receptie. U 
beschikt over wifi in het hele hotel. In de bar worden salades 
en snacks geserveerd. 

Hotel met 295  kamers in een eenvoudige en actuele stijl 
(15-17m²).

Bayswater

St. Giles London

Bijzonder centraal gelegen, op het einde van de shopping-
straat Oxford Street, in de theaterbuurt.

De mooie lobby met de receptie is ruim opgezet. Diverse 
restaurants: Hudson’s House serveert moderne Britse ge-
rechten. Sage & Chili legt zich vooral toe op de Noord- en 
Zuid-Amerikaanse keuken. VQ (Vingt-Quatre) is het levendige 
24 Hour Café & Diner waar u de hele dag door terecht kan.

675 compacte (12 m²), maar modern en efficiënt ingerichte 
kamers, met lichthouten meubelen,  
wandpanelen en vast tapijt.

Bloomsbury

LONV0024 X0

Montana

Gelegen aan Gloucester Road, in een mooie, ge zellige buurt 
van Londen met goede shoppingmogelijkheden en een keur 
aan interessante musea. Harrods en King’s Road, de bekende 
winkelstraat in Chelsea, zijn vlakbij.

Een comfortabele lobby en een intieme bar. In het gezellig 
restaurant Light of India maakt u kennis met de fijne Indische 
keuken. ‘s Morgens kunt u zich bedienen van een mooi, conti-
nentaal ontbijtbuffet. 

55 kamers, keurig ingericht op klassieke  
wijze en van uitstekende kwaliteit.

Kensington

LONV0007 N1

Londen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigd_koninkrijk/londen/central_park/183970i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigd_koninkrijk/londen/st_giles_london/238192i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigd_koninkrijk/londen/montana/239028i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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LONV0310 X0
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Thistle Holborn The Kingsley

Gelegen in de Bloomsbury-wijk, dicht bij de West End en de 
shopping zones van Oxford Street en Seven Dials. Met het be-
roemde British Museum op 250 m.

Achter een schitterende, geklasseerde gevel wacht u een ho-
tel met geschiedenis. U beschikt er over een informele bar/
lounge met hedendaagse stijl elementen. Engels ontbijt in het 
Kingsley Two restaurant.

de 129 kamers stralen een eigentijdse urban chic sfeer uit. 
Gezien het historisch karakter van het  
gebouw is geen enkele kamer gelijk qua 
indeling.

Bloomsbury

New Road

Gelegen in het continu veranderende East London, vlak bij 
Shoreditch en Whitechapel, een geanimeerde buurt.

U logeert in een voormalige textielfabriek. In het interieur-
ontwerp en de open ruimtes proeft u de sfeer van toen. Mr. 
White’s English Chophouse restaurant, is bedacht door Marco 
Pierre White (jongste Britse chef ooit die 3  Michelinsterren 
behaalde).

79 kamers, slim ontworpen met oog voor functionaliteit en 
met behoud van sfeerelementenn van het  
gebouw.

East London

The Hoxton Shoreditch

Een voormalige industriële buurt die enorm in opmars is. 

Een hip hotel in een trendy wijk! Momenteel bruist de wijk van 
de creativiteit, streetart en hippe bars. Maak gebruik van de 
fietsen (volgens beschikbaarheid) om deze alternatieve wijk 
van Londen te verkennen. De Hoxton-Grill is ingericht in de 
stijl van een Amerikaans diner en serveert hoofdzakelijk gril-
lades.

Hier verblijft u in een van de 210 strak ingerichte, maar gezel-
lige kamers.

East London

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigd_koninkrijk/londen/thistle_holborn_the_kingsley/238472i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigd_koninkrijk/londen/new_road/238460i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigd_koninkrijk/londen/the_hoxton_shoreditch/175633i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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The Hoxton Holborn

Vlak bij Covent Garden en The British Museum. 

Het restaurant Hubbard & Bell is gespecialiseerd in de 
Amerikaanse keuken, denk aan grote porties vlees, frieten en 
ijsjes. In de kelder van het hotel is er de Chicken Shop die 
uitsluitend kip aan het spit serveert met allerlei bij gerechten, 
eenvoudig maar lekker. Voor een koffie of een cocktail is er de 
Golborn Grind.

De 174 kamers zijn trendy en adequaat ingericht om het u zo 
comfortabel mogelijk te maken.

Bloomsbury

St James Court

In het hart van Westminster (SW1). 

Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Queens 
Gallery, Westminster Cathedral,... liggen allemaal in een straal 
van 1 km rond het hotel. Uitstekend viersterrenhotel met een 
vijfsterren dienstverlening. De uitgekiende hotel faciliteiten 
zullen u aange naam verrassen. 

338 Kamers. De classic (25 m²) en classic king kamers (35 m²) 
zijn in een eerder klassiek Engelse stijl. De executive kamers 
(25 m²) hebben een meer hedendaagse inrichting.

St James

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

The Royal Horseguards

Een prestigieus adres in Whitehall. U geniet hier van een 
schitterend panorama op de rivier de Theems. De Houses of 
Parliament, Trafalgar Square, de Royal Festival Hall en het rad 
zijn allemaal in de nabijheid.

Het hotel is ondergebracht in een geklasseerd historisch ge-
bouw en biedt weelderige gemeenschappelijke ruimtes. Het 
uitstekend restaurant One Twenty-one Two serveert de heden-
daagse Britse keuken. 

280 kamers, stijlvol ingericht en voorzien  
van alle comfort, alles tot in de puntjes 
verzorgd. 

Westminster

Londen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigd_koninkrijk/londen/the_hoxton_holborn/188278i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigd_koninkrijk/londen/st_james_court/224617i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigd_koninkrijk/londen/the_royal_horseguards/238456i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


Paris

• Top zijn de Eiffeltoren en de Champs-Elysées, ‘la plus belle 
avenue du monde’.

• Bezoek de boeiende wereld van La Villette, de futuristische 
stad van Wetenschap, Industrie, Muziek en het recente win-
kelcentrum Vill’Up.

• De Place des Vosges - waar Victor Hugo woonde - en het 
Picasso Museum liggen in de Marais, het oude, romantische 
Parijs met zijn ‘hôtels particuliers’.

• De modernistische kubuspoort La Grande Arche is het sluit-
stuk van de torenwijk La Défense.

• In de kathedraal Notre-Dame kroonde Napoleon zichzelf tot 
keizer.

• In het Louvre is de glazen piramide van Pei misschien een nóg 
grotere blikvanger dan de Mona Lisa.

• Het Grand Musée du Parfum is een heus belevingsmuseum.

• Het Centre Pompidou (Beaubourg) is toon  aangevend voor 
moderne kunst. In het Musée d’Orsay (Monet, Degas, Re-
noir...) is het gebouw mogelijk nog fraaier dan de collectie.

• Opera en ballet in de Opéra Garnier (1875) met schitterende 
koepel van Chagall en in de Opéra Bastille (1990).

• In het idyllische Musée de la Vie Roman  tique leert u alles 
over de 19de-eeuwse schrijfster George Sand.

• Parijs anders bekeken, van de Catacomben tot Père-Lachaise, 
laatste rustplaats van vele beroemdheden.

• ‘Lèche-vitrines’ bij Dior & co in de Fau bourg Saint-Honoré 
en de avenue Mon  taigne... of les puces (de vlooien mark ten) 
afschuimen (Porte de Vanves,...). 

• Op zondag winkelen op de Champs-Elysées, de Boulevard 
Saint-Germain, de Place des Vosges en in de Marais. Kunst-
liefhebbers kunnen de ateliers aan Le Viaduc des Arts 
(Bastille) bezoeken.

• Bistro’s zijn meestal degelijke eet adresjes. Wie in of ‘branché’ 
wil zijn, eet in een winkel of een museum. En als u geld genoeg 
hebt, eet u in een sterren restaurant, van Alain Ducasse bv. 

• Cliché, maar nog altijd populair: het Quartier Latin en 
Montmartre, de wijk van kunste  naars en bohemiens, met de 
Sacré-Coeur Basiliek. Kosmopolitisch: Bas tille. Poëtisch: het 
19de-eeuwse Canal Saint-Martin. En nostalgisch: Belleville, 
geboorteplaats van Edith Piaf.

• De Pont Alexandre III is de mooiste brug met fraaie straat-
lantaarns, de Pont Neuf is de oudste.

Stad van cultuur, couture en cuisine
Stad van Chanel, Piaf en Molière. Stad van kunstenaars, van de cancan, van glitter en champagne, 
van onvergetelijke nachten. Stad van kleine ‘restaurants de quartier, sympas et pas chers’. Stad 
van de Eiffeltoren, Montmartre en de Sacré-Coeur, Notre-Dame, het Grand Louvre, de Champs-
Elysées, het Musée d’Orsay, La Défense en La Villette - het Parijs van de toekomst -, en de 
romantische Marais... Parijs is één groot feest voor de zinnen, in alle seizoenen! Suivez le guide...
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 1 Grand Hôtel de Turin

 2 Des Mines

 3 Provinces Opéra

 4 Grand Hotel Doré

 5 Les Jardins du Marais

 6 Les Théâtres

 7 Chavanel

 8 Castille

 9 Le Burgundy

 10 Le Petit Beaumarchais

 11 Observatoire Luxembourg

 12 Le Six

 13 L’Hôtel du Collectionneur

 14 Mademoiselle

 15 Novotel Paris Bercy

 16 Hyatt regency Paris Madeleine

Onze hotels



HET TERRAS

DE AFDELING [RE]STORE

ONTDEK  
UW CADEAU

DE ACTIVITEITEN

DE NIEUWE  
WELLNESS GALERIJ

Geniet van een weergaloos uitzicht op de hoofd-
stad; van op het terras van de Galeries Lafayette Paris 
Haussmann kijkt U van de Eiffeltoren over de prachtige 
daken van de stad tot de Montmartrewijk. U kan er even-
eens uitmuntende gerechten proeven door Créatures by 
Julien Sebbag, een pop-up restaurant, 100 % vegetarisch 
met mediterrane invloeden.

Tijdens de zomer maken de Galeries Lafayette Paris 
Haussmann hun << Welness revolution >> door en 
ontsluieren een volledig nieuwe verdieping van 3000 m² 
volledig gewijd aan het welzijn. Op het lage gelijkvloers 
van de Coupole winkel, kan u te tijd nemen om u te laten 
begeleiden door een keur van de allerbeste Franse en 
inter nationale experten.

Het Parijse grootwarenhuis bevestigt zijn engagement 
voor een verantwoordelijke verkoop met een afdeling 
gewijd aan tweedehands, vintage, duurzame mode en 
toegankelijkheid tot luxe. In samenwerking met toe-
gewijde spelers stelt de afdeling een grote selectie aan 
unieke stukken voor alsook onuitgegeven diensten zoals 
(her)verkoop en (re)cyclage, te vinden op het 3e verdiep 
van de winkel Coupole. 

Ontdek onze workshops waarbij u zelf, met de familie of 
onder vrienden onvergetelijke momenten beleeft: ateliers 
macarons, bezoek aan het historisch gebouw, keuken-
les door Ferrandi Paris, modeshows en een dagje shop-
ping op uw maat.

Scan de QR code om online te 
reserveren. 

Geniet van 10% korting met de 
code CITYTRIPS10

Scan de QR code en geniet van een 
bijzonder cadeautje bij de Galeries 
Lafayette Paris Haussmann. 
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Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op 
www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde 
randvoorwaarden van de excursies, events, 
transfers,... zijn van toepassing op 26/08/22. 
Mochten er zich wijzigingen voordoen 
zullen wij u informeren voor u reserveert. 
Overheidsmaatregelen kunnen leiden tot 
aanpassing van de inhoud.

Paris Pass
Dé cultuurkaart voor Parijs. Gratis toegang tot meer dan 60 to-
pattracties (bezienswaardigheden, musea,...), metrokaart (zone 
1-3) voor resp. 2 of 4 dagen, de Cars Rouges kaart (hop on/hop 
off sightseeing bus) voor 2 dagen, rondvaart op de Seine. U 
hoeft niet meer aan te schuiven aan de kassa. De musea zijn in 
het algemeen gesloten op maandag of dinsdag. Daarnaast zijn 
de meeste musea gratis toegankelijk op de 1ste zondag van de 
maand. De volledige deelnemerslijst op www.parispass.com
PARD0302 - niet geldig voor tijdelijke tentoonstellingen
prijs per persoon 
2 dagen € 124 volw. - € 42 kind 2-17
3 dagen € 149 volw. - € 52 kind 2-17
4 dagen € 169 volw. - € 62 kind 2-17
6 dagen € 199 volw. - € 72 kind 2-17

TOOTBus Must See Paris 

Aan de hand van 4 routes ontdekt u de stad op een zeer comfor-
tabele manier. Er zijn meer dan 50 haltes waar u onbeperkt kan 
op- en afstappen en de bezienswaardigheden bezoeken.
Commentaar in het Frans en het Engels via koptelefoon
PARD0340 - om de 30 minuten van 09u30 tot 17u00
prijs per persoon 
1 dag € 47 volw. - € 24 kind 4-12 
2 dagen € 52 volw. - € 27 kind 4-12 
3 dagen € 57 volw. - € 29 kind 4-12 

Versailles met Gids per bus
De rit naar Versailles duurt ongeveer 40 minuten. Het kasteel van 
Versailles getuigt van de grandeur van de Franse barok en van de 
glorie van de Zonnekoning Lodewijk XIV. De schitterende tuinen 
zijn ontworpen door le Nôtre (toegang tuin inbegrepen tijdens 
de week). Begeleid bezoek van de ‘Grands Appartements’ (Kamer 
van de Koningin, enz.) en de prachtige, volledig gerenoveerde 
spiegelgalerij.

PARD0057
4u30 - voor- of namiddag: niet op maandag, 25/12 en 01/01
Commentaar in het Engels
prijs per persoon € 92 volw. - € 83 kind 3-17

Hard Rock Cafe
Gigantische porties, reuzen schermen, volop muziek, joviale ser-
vice, iconische memorabilia die toebehoren aan de grootste in-
ternationale sterren... Op en top the American way of life! In de 
Rock Shop exclusieve kledij en modeaccessoires.
PARD0320 - lunch of diner
prijs per persoon - uitgez. 24/12, 25/12, 31/12 en 01/01
Gold Menu € 28 - Diamond Menu € 35

Parijs

Praktisch 
Per auto: 315 km (Brussel).
Neem vanaf station Paris Nord het openbaar 
vervoer naar het centrum.
Koop een Paris Visite kaart voor 1,2,3 of 5 dagen.

Transport
Thalys vanuit Brussel Zuid ca. 1u22. 
Bij reservering zoeken wij steeds het goedkoopste 
beschikbare tarief voor u.
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Seine rondvaart 
Parijs gezien vanaf het water! U ontdekt een festival van 
prestigieuze monumenten die de geschiedenis en de archi-
tectuur van Parijs weerspiegelen, van brug tot brug en van 
kade tot kade. Commentaar via kop telefoon in meerdere 
talen.
PARD0367 - 1 u - om 12 uur
prijs per persoon € 15,50 volw. - € 8 kind 3-11

Bateaux Mouches (*)(**)

Smullen op de Seine
Gastronomische cruises aan boord van glazen boten, die zo 
gebouwd zijn dat u maximaal van het panorama geniet. De 
Bateaux Mouches serveren haute cuisine, aan boord klaar-
gemaakt. De traditionele bediening is uitstekend. Insche-
ping aan de Port de la Conférence. Metro: Alma-Marceau

Déjeuner Croisière (12u30)
PARD0359 
op zaterdag en zondag - inscheping om 12.00 uur, vertrek om 12.30 uur
prijs per persoon Menu Douce France
€ 75 volw. - € 43 kind 4-12
Inbegrepen (keuzemenu): aperitief, voorgerecht, hoofdge-
recht, kaasbordje, dessert, mineraal water, 1/2 fles wijn per 
persoon, koffie of thee. Muzikale omlijsting: accordeonist. 

Diner Croisière (20u30)
PARD0361 – dagelijks – inscheping om 19.45 uur, vertrek om 20.30 uur
prijs per persoon 
Menu Prestige €   volw. - € 43 kind -12
Inbegrepen (keuzemenu): aperitief, voorgerecht, hoofdge-
recht, kaasschotel, dessert, mineraal water, 1/2  fles wijn 
per persoon, koffie of thee. Muzikale omlijsting: violist & 
pianist.
prijs per persoon
Menu Excellence € 139 volw. - € 43 kind -12
Inbegrepen (keuzemenu): aperitief met een glaasje cham-
pagne, voorgerecht, hoofdgerecht, kaasschotel, dessert 
(met cognac), mineraal water, 1/2  fles wijn per persoon, 
koffie of thee. Muzikale omlijsting: violist & pianist.

(*) Baby’s 0-2 jaar: verzekering ter plaatse te betalen ca. € 37
(**) Verzekering ter plaatse te betalen voor kinderen: € 43

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op 
www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde 
randvoorwaarden van de excursies, events, 
transfers,... zijn van toepassing op 26/08/22. 
Mochten er zich wijzigingen voordoen 
zullen wij u informeren voor u reserveert. 
Overheidsmaatregelen kunnen leiden tot 
aanpassing van de inhoud.
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Cabarets

Parijs

Paradis Latin 
De revue van de Paradis Latin - gerealiseerd door 
Christian Dura - brengt authentiek Parijs cabaret, 
met veel passie gepresenteerd: ‘Paradis à la Fo-
lie!’. De mythische Paradis Latin wordt getrans-
formeerd in een wonderbaarlijke tuin waar elke 
danser en danseres zich omtovert en u meeneemt 
in een wervelende dans vol verrassingen en vro-
lijke taferelen. Met onder meer een gemaskerd bal 
is de nieuwe revue een fantastische cocktail van 
musicals, grootse visuele spektakels, moderne 
dans en acrobatie. Na de show is er mogelijkheid 
tot dansen op het podium! (tot middernacht). 
Gesloten op dinsdag
Revue met een 1/2 fles champagne 
vanaf € 85 per persoon
PARD0040

Revue met diner vanaf € 140 per persoon
diner om 19u30, revue om 21u30 met 1/4 fles champagne
PARD0357 - PARD0198

Moulin Rouge 

In de legendarische Moulin Rouge, vereeuwigd 
door Toulouse Lautrec, wordt sinds 1889 de Fre-
nch Cancan gedanst. Hun revue ‘Féerie’ is een 
wervelend spektakel in de beste traditie van de 
grote variététheaters. De show bestaat uit prach-
tige tableaus, met niet minder dan 100 artiesten, 
waaronder de beroemde 60 Doriss Girls. Duizend 
weelderige kostuums met pluimen, stras en pail-
letten, een reuzen aquarium, een originele muzi-
kale omlijsting en, hoe kan het ook anders, de 
onver valste French Cancan natuurlijk.

Revue met een 1/2 fles champagne vanaf € 119 
per persoon
PARD0042

Revue met diner vanaf € 212 per persoon
diner om 19u, revue om 21u met 1/2 fles champagne
PARD0185 - PARD0164
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Musea
Musée du Louvre
De wereldvermaarde collectie van het Louvre is in 8  af
delingen onder verdeeld en omvat werken van de grote be
schavingen uit de oudheid tot aan de eerste helft van de 
19de eeuw.
PARD0278  ticket op datum en uur
directe toegang tot de permanente collectie  gesloten op dinsdag
prijs per persoon € 20 volw. - gratis jongeren -26

Musée d’Orsay
Een onovertroffen collectie impressionisten, beeldhou
wers, decoratieve kunsten (art nouveau), en een prachtige 
verzame ling foto’s van voor 1915.  
PARD0321  ticket op datum en uur
directe toegang tot de permanente collectie  gesloten op maandag
prijs per persoon € 18,50 volw. - gratis jongeren -26 

gratis voor iedereen de eerste zondag van de maand

Centre Pompidou
Toonaangevend museum voor moderne en hedendaagse 
kunst met wereldfaam. Belangrijke tijdelijke tentoon
stellingen zijn eveneens toegankelijk met uw ticket.
PARD0322  ticket op datum en uur
directe toegang tot de permanente collectie en tot tijdelijke tentoonstellingen
prijs per persoon € 16,50 volw. 
€ 13 jongeren 18-25 - gratis jongeren -18 jaar

Musée de l’Orangerie
Voor liefhebbers van Monet 

Gevestigd in de voormalige orangerie van de Jardin des 
Tuileries (tuin behorend bij het Louvre). Hier zijn een serie 
waterlelies van Claude Monet opgehangen in 2 ovale ruim
tes. Andere kunstenaars in het museum: Cézanne, Renoir, 
Picasso,...
PARD0323  ticket op datum en uur
directe toegang tot de permanente collectie  gesloten op dinsdag
prijs per persoon € 15 volw. - gratis jongeren -26

Musée Grévin
6  Themazones: o.m. de belangrijkste monumenten van de 
20ste eeuw, de geschiedenis van Frankrijk en de actua liteit. 
300 Wassenbeelden om met u op de foto te gaan! ‘Le Palais 
des Mirages’ is een gigantische spiegel caleidoscoop van de 
wereldtentoonstelling van 1900.
PARD0162  dagelijks van 10 tot 18.30 uur  ticket op datum
prijs per persoon € 23 volw. - € 18 kind 5-15
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Metrokaart Paris Visite

prijs per persoon (1)
zone 1-3 (centrum) volw. kind 
PARD0345  4-11

1 dag 18,80 9,40
2 dagen  30,50 15,15
3 dagen  41,10 20,50
5 dagen 59,20 29,60

(1) enkel geldig in combinatie met min. 1 hotel-
overnachting

De ‘métropolitain’ is een van de meest efficiënte metro’s 
ter wereld, snel en heel praktisch.
Met de toeristenkaart Paris Visite rijdt u vrij op de metro, 
bus en RER (een netwerk van treinen naar de voorsteden 
die het centrum doorkruisen). 
De zones 1 t/m 3 beslaan het centrum van Parijs, waar al 
onze hotels zich bevinden. Uw ticket is eveneens geldig 
voor de Funiculaire de Montmartre (kabeltreintje) en de 
Montmartrobus naar de Butte Montmartre.
De diensten beginnen om 05.30 uur en stoppen om-
streeks 00.30 uur. ‘s Nachts rijdt de Noctambus (di-
verse lijnen doorheen de stad) van 01.00 tot omstreeks 
05.30 uur. Uurregeling Montmartrobus: 07.30 tot 19.50 uur. 
Uurregeling Funiculaire de Montmartre: 06.15 tot 00.45 uur.

Als extra service bieden wij u graag deze voordeelkaart aan, weliswaar iets 
duurder dan ter plaatse teneinde onze administratiekosten te dekken. Zo 
haalt u het maximum uit uw citytrip en verliest u geen tijd om de loketten 
te zoeken en aan te schuiven; de wachtrijen kunnen behoorlijk lang zijn.
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Grand Hôtel de Turin

Ligging: gunstig gelegen in een rustige straat, in een van de 
meest typische buurten van Parijs (9de arron disse ment), op 
zo'n 650 m van de Moulin Rouge en het gezellige Montmartre 
en de Sacré-Cœur. Voor de fashionista's liggen de grootwaren-
huizen Printemps en Galeries Lafayette op ca. 1 km. Dit geldt 
ook voor de Opera. U vindt tal van restaurantjes in de omge-
ving van het hotel. De verbindingen met het openbaar vervoer 
zijn bovendien prima.
Metrohalte: Saint Georges (lijn 12) op 450  m en Pigalle 
(lijn 2 en 12) op 350 m.
Faciliteiten: uitnodigende receptie met zithoek. Er is een vrij 
grote ontbijt ruimte naar Parijse normen. Hier wacht u een con-
tinentaal buffet. Drankjes zijn verkrijg baar aan de receptie. 
Parkeergarage op 200 m (vanaf € 38/24 uur).
Kamers: de 51 kamers zijn prettig en uitnodigend aangekleed. 
Ze beschikken over een kluisje (€ 2/24 uur). Parket. De kamers 
verschillen qua grootte en inrichting gezien de in deling van 
het gebouw (voor 2 personen gemiddeld 12 m², voor 3 personen 
17 m²). Ze zijn uitgerust met dubbele beglazing. Tweepersoons-
kamer voor alleengebruik. Extra bed (3de volwassene): 
€ 55/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs.

Sympathiek familiehotel in een gezellige Parijse stijl, met een 
charmant karakter en een vriendelijke sfeer. Gelegen in een 
levendige wijk. Onze klanten voelen zich hier thuis.

PARV0002 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

Grands Magasins/Montmartre

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/grand_hotel_de_turin/237806i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Des Mines

Ligging: in het hart van het levendige en dynamische 5de arrondissement, 
in de befaamde Quartier Latin, het Parijs van de studenten. Toeristische trek
pleisters zoals het stadspark Jardin du Luxembourg (op 300 m) bevinden zich 
vlakbij. In een straal van 1 km treffen we o.a. het trendy SaintGermaindes
Près, de rue Mouffetard met gezellige openluchtmarkt, de Sorbonne en het 
Panthéon. U logeert hier in een rustige buurt terwijl wervelend Parijs nooit ver 
af is. De kathedraal NotreDame (1,4 km) en het Louvre (2 km) bevinden zich op 
wandelafstand. Publieke parking op 750 m (vanaf € 40/24 uur).
Metrohalte: Vavin (lijn 4) op 800 m, Raspail (lijn 5 en 6) op 950 m. Bus 21, 27, 
38, 82, 83, 84, 91. RER: Luxembourg (lijn B) op 300 m.
Faciliteiten: dit traditioneel gebouw (1970) herbergt een receptie en een 
ontbijt ruimte waar u elke morgen kunt genieten van een verzorgd continentaal 
ontbijtbuffet. Kranten liggen ter beschikking van de hotelgasten.
Kamers: 49 compacte kamers worden hier aangeboden. De inrichting is een
voudig maar charmant en alle moderne comfort is aanwezig. Geluiddichte 
ka mers voor een optimaal slaapcomfort. Vast tapijt. We reserveren voor u een 
standaardkamer (12 m², max. 2 personen) of een superior kamer (14 m², max 
2 volwassenen en 1 kind).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 11 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Dit charmant hotel in het hartje van de Quartier Latin combineert moeiteloos 
driesterrencomfort met een aangename maar toch rustige ligging in bruisend 
Parijs. De nabijheid van de Jardin du Luxembourg zorgt voor een groene toets 
tijdens uw verblijf in deze romantische en wereldberoemde stad. Aangename 
sfeer en vriendelijk personeel. Een aangenaam logeeradresje, op en top Parijs.

Parijs

Quartier Latin

PARV0301 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/des_mines/237607i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Provinces Opéra

Ligging: centraal gelegen (10de arrondissement) tussen het station Gare du 
Nord en de Seine, op een paar stappen van les Grands Boulevards, die u naar 
de shoppingparadijzen van Le Printemps en Les Galeries Lafayette leiden. Het 
hotel ligt in een rustige straat, vlak bij talrijke restaurantjes, typische bistro's 
en een aantal kleinere theaters. Met 2 metrostations in de buurt reist u in min-
der dan 15 minuten rechtstreeks naar de Opéra, de Place de la République en 
het Louvre. Publieke parking op 100 m (vanaf € 32/24 uur)
Metrohalte: Bonne Nouvelle (lijn 8, 9) op 150 m, Strasbourg Saint-Denis (lijn 4) 
op 300 m en Poissonnière (lijn 7) op 750 m.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes hebben meer iets weg van een 
museum. De lobby en de receptie zijn gedecoreerd met marmeren elementen, 
originele glasramen en hedendaagse zeteltjes; een geslaagde combinatie. De 
gezellige, eigentijdse lounge heeft een fraai plafond uit brandglas. U geniet 
van een gevarieerd ontbijtbuffet (tot 11u tijdens het weekend) in de fraaie 
ontbijtruimte, geheel in belle-époquestijl.
Kamers: de 113 kamers zijn ietwat sober ingericht, vaak in bruine tinten, maar 
met alle moderne gemakken. We reserveren voor u een comfort kamer (15-22 m², 
max. 3 personen). Alle kamers met zicht op de binnenplaats of op de straat 
(Rue de l'Echiquier of rue d'Hauteville). Vast tapijt. Extra bed (3de persoon): 
€ 47/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: 3 flessen water op de kamer (per verblijf).

Het hotel Provinces Opéra geniet van een mooie ligging in het 10de arron-
dissement van Parijs, een gegeerde wijk om maximaal van uw verblijf in de 
hoofdstad te genieten. Dit gebouw is een blijvende getuige van de prachtige 
art-decostijl uit het begin van de 20ste eeuw. Oorspronkelijk een jachtpaviljoen 
van Henri IV, later een klooster, nadien een hospitaal om sinds 1850 te funge-
ren als hotel. In dit driesterrenhotel logeert u tussen geschiedenis en heden.

Grands Magasins
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Grand Hôtel Doré

Ligging: aan de rand van het centrum (12de arrondissement), gemakkelijk 
bereikbaar voor wie met de wagen reist. Op amper 15 minuten wandelen van 
het opgewaardeerde Bercy. Shopping (Bercy Village), evenementen, sport en 
concerten (AccorHotels Arena) werden hier samengebracht rond de tuinen van 
Bercy. Niet te missen is Le Viaduc des Arts (1,8 km), een mooi voorbeeld van 
herbestemming waarbij kunst en ambachten centraal staan. Dankzij metrolijn 
8 reist u rechtstreeks naar de Opéra, Madeleine, Place de la Concorde en Hôtel 
des Invalides. Lijn 6 brengt u naar de Eiffeltoren en de Arc de Triomphe.
Metro- en bushalte: Daumesnil (lijn 6 en 8) op 110 m. Bus 46, 29, 62.
Faciliteiten: het Grand Hôtel Doré werd in 2020  volledig gerenoveerd met 
gebruik van kwalitatieve materialen. Het geheel oogt bijzonder gezellig. De 
aangename inkomhal herbergt de receptie, een zithoek en een knusse bar. 
Kranten liggen ter beschikking van de hotelgasten. De ontbijtruimte (ont
bijtbuffet) bevindt zicht op het gelijkvloers en geniet van natuurlijke licht
inval. Verse producten en een heerlijke koffie voor een goede start van de dag. 
Publieke parking op 1,4 km (vanaf € 27/24 uur)
Kamers: 36 eenvoudige kamers, mooi ingericht in frisse en lichte kleuren en 
voorzien van alle hedendaags comfort. Elke kamer werd individueel aangekleed, 
met aandacht voor originaliteit en elegantie. Naar keuze reserveren we voor 
u een standaardkamer (10 m², max. 2 personen, tweepersoonsbed) of een iets 
ruimere superior kamer (12 m², tweepersoonsbed, max. 3 personen). Parket. 
Extra bed (3de persoon): € 44/nacht. Kamers met 2 aparte bedden steeds op 
aanvraag.
Kinderen: enkel in de superior kamers: kinderbedje gratis.
Bonus: 3 flessen water op de kamer (per verblijf).

Een typisch gebouw uit het begin van de vorige eeuw werd fraai gereno-
veerd. Franse traditie en een moderne touch gaan hier hand in hand samen. 
Aangenaam adresje aan de rand van het centrum, vlak bij Bercy. Prima metro-
verbinding naar de Marais en Place de la Concorde. Een charmant, intiem 
hotelletje voor wie graag cultuur, ontspanning en shopping combineert.

Parijs

Bercy
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Les Jardins du Marais

Ligging: een felbegeerde locatie in de bekende, trendy én romantische wijk van 
de Marais (11de arrondissement). U logeert hier in het historisch centrum van 
Parijs. Het Picasso Museum, de mooie Place des Vosges, het Musée Carnavalet 
et de Opéra Bastille liggen in de nabijheid.
Metrohalte: Saint Sébastien Froissart op 90 m (lijn 8). De afstand tot de Gare 
du Nord (Thalys-station) bedraagt 13 minuten, tot de Opéra Garnier 15 minuten.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes zijn esthetisch ingericht in een 
aangename, hedendaagse stijl, van de lobby en de receptie tot het restaurant 
in de mooie wintertuin. Hier wordt een internationale keuken geserveerd. Het 
Amerikaans ontbijt buffet neemt u in een hedendaagse ruimte, aangekleed door 
Philippe Starck en Swarovski. Grote troef van dit hotel is zijn riant binnenplein 
van maar liefst 1.500 m² met tuin en terras - een vredige oase, absoluut uniek 
voor het centrum van Parijs. Spa met massages, sauna en hamam (betalend). 
Het hotel heeft een privéparking: vanaf € 32/24 uur (ter plaatse te betalen, kan 
vooraf gereserveerd worden).
Kamers: de 263 sfeervolle kamers kijken meestal uit op de tuin, zeer rustig dus. 
Ze zijn ingericht in een hedendaagse stijl en voor uw comfort bijzonder goed 
uitgerust (vast tapijt). U beschikt over een smartphone (4G inbegrepen, mag 
gebruikt worden buiten het hotel om de stad te ontdekken). Superior kamer 
(15-18 m², max. 2 personen), executive kamer (18-25 m², max. 2 volwassenen 
en 1 kind) of een junior suite (30 m², max. 3 personen). Extra bed (3de volwas-
sene): vanaf € 13/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de executive kamers en junior suites: 
1 kind t/m 11  jaar overnacht gratis op de kamer/junior suite van de ouders 
(inclusief ontbijt).

Dit mooi 'hôtel de charme' geniet een veelgeprezen ligging in een van de meest 
typische en gegeerde wijken van Parijs, de Marais. Les Jardins du Marais heeft 
zijn naam niet gestolen: het hotel is namelijk gebouwd rond een binnenplaats 
van 1.500 m² met een fraaie tuin en terras. U logeert hier in een groene oase in 
hartje historisch Parijs. Les Jardins du Marais is een smaakvol gerestyled vier
sterrenhotel met uitmuntend comfort voor een aller aardigst verblijf in Parijs.

Marais

PARV0059 X0
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Les Théâtres

Ligging: in een rustigere zijstraat van de Boulevard de Bonne Nouvelle, één 
van de talrijke Grands Boulevards die Parijs rijk is. Deze levendige buurt telt 
heel wat theaters, bars, restaurantjes en winkels en is gunstig gelegen om heel 
wat bezienswaardigheden te voet te verkennen. In een straal van 20 minu-
ten wandelen bereikt u het Louvre, de cultuurtempel Centre Pompidou en het 
Picasso Museum. Publieke parking op 500 m (vanaf € 42/24 uur).
Metrohalte: Bonne Nouvelle (lijn 8 en 9) en Strasbourg-Saint Denis (lijn 4, 
8 en 9) op 200 m.
Faciliteiten: het hotel is een ode aan het theater. Alle gemeenschappelijke 
ruimtes werden tot in het kleinste detail ingericht met respect voor het thema, 
u vergeet dat u in een hotel bent. De receptie, aangekleed als een kiosk, com-
pleet met rode pluche, bevindt zich in de inkomhal. De bar (honesty bar) en 
de ontbijtruimte (ontbijtbuffet, glutenvrij op aanvraag) doen denken aan de 
cafetaria van een theater: houten vloeren, houten stoelen en tafels,... bijzon-
der sfeervol. Om te ontspannen na een dag vol bezoeken kan u gebruik maken 
van de hamam. De lift gaat slechts tot de 6de verdieping (7de verdiepingen).
Kamers: 38 kamers (vast tapijt of parket) in 3 verschillende stijlen, verwijzend 
naar de grote meesters van het theater. De decoratie werd per thema aan-
gepast, zo heeft elke kamer een eigen karakter. Classic (13 m², max. 2 personen, 
tweepersoonsbed) of superior (17 m², max. 3 personen, éénpersoonsbedden 
mogelijk). Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed (3de volwassene): 
€ 52/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit hotel ingericht als een oud theater. De 
decoratie is tot in het kleinste detail afgewerkt: originele affiches van theater
voorstellingen sieren de muren en de kamers verwijzen naar toneelstukken 
van enkele belangrijke figuren uit de theaterwereld. Les Théâtres is een ver
borgen pareltje gelegen in volle centrum van de lichtstad. Van hieruit zijn de 
belangrijkste monumenten en musea makkelijk te bereiken.

Parijs

Bourse
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Chavanel

Ligging: u verblijft echt hartje stad, maar wel rustig, tussen de Madeleine en 
de Opéra Garnier, op 10 minuten stappen van het Louvre (8ste arron dissement). 
Dit is het Parijs voor cultuur, mode en shopping. De overbekende grootwa-
renhuizen, de grote boulevards Haussmann en Capucines en de chique rue du 
Faubourg Saint-Honoré liggen in de onmiddellijke nabij heid. Openbare parkeer-
garage op 50 m (Madeleine Tronchet, vanaf € 40/24 uur).
Metrohalte: Madeleine (lijn 8, 12, 14) en Havre-Caumartin (lijn 3 en 9) op 300 m, 
Opéra (lijn 3, 7 en 8) op 600 m.
Faciliteiten: hier wacht u een uniek hotelconcept en een heerlijk rustige sfeer 
die u nergens anders in Parijs zal vinden. De inrichting is strak, maar luxueus en 
elegant, een en al verfijning, met geraffineerde details. De lobby is zen. Dankzij 
de tips en suggesties van een jong, toegewijd en dynamisch team ontdekt u 
het authentieke Parijs. Verzorgd ontbijtbuffet met lokale, bio- en glutenvrije 
producten. Roomservice van 18 uur tot 2 uur 's morgens.
Kamers: ook de 27 kamers zijn chic en stijlvol. Ze zijn aangekleed met hoog-
staande materialen met een subliem oog voor detail: excen trieke nachtlampjes, 
stervormige wandverlichting, luxueuze gordijnen, vast tapijt met een uniek 
design, aparte bedhoofdeinden,... Alle decoraties, orna men ten en accessoires 
verwijzen naar de haute couture, met Franse savoir-faire. Een echte aanrader 
voor wie een verfijnde decoratie weet te appreciëren. We reserveren voor u 
een classic kamer (15 m²) of een ruimere deluxe kamer die we kunnen aan-
bevelen (23 m², met zithoek). Badkamer met apart toilet en make-upspiegel. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Kinderen: op aanvraag bij het hotel: kinderbedje gratis (t/m 2  jaar of max. 
15 kg) (enkel in de deluxe kamers).

Dit easy chic hotel met gedempte sfeer ligt genesteld in een van de meest 
serene wijken van Parijs, tussen charismatische Haussmanngebouwen en 
originele vitrines. Binnenin heerst complete rust: hier wordt alleen uw stem 
gehoord in een trendy decor met subtiele verlichting. De kamers zijn intiem 
en geraffineerd, de bad kamers een zalige oase. De aandacht voor duurzame 
ontwikkeling werd hier in een doordacht totaalconcept gegoten.

Madeleine

PARV0026 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

de
lu

xe
 k

am
er

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/chavanel/237810i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


47

8

HHHHH

FR
EE

€ € € € €

Castille

Ligging: vlak bij 3 belangrijke en beroemde pleinen: Place de l'Opéra, Place de 
la Concorde en Place Vendôme. Heel centraal in het 1ste arrondissement, maar 
toch rustig. Met het modehuis Chanel als buur en de befaamde winkelstraat Rue 
du Faubourg Saint-Honoré op enkele passen, geniet dit hotel een uitstekende 
ligging voor uren exclusief shoppingplezier in een stad die nooit gaat vervelen.
Metrohalte: Concorde (lijn 1, 8 en 12) op 300 m, Madeleine (lijn 8, 12 en 14) op 
350 m en Opéra (lijn 3, 7 en 8) op 550 m.
Faciliteiten: lobby en receptie. In de chique Assaggio bar zorgen warme kleu-
ren, een houten vloer en verse bloemen voor een knusse, huiselijke sfeer. 
Intiem theesalon waar u kan genieten van een lekkere after noon tea. Onder 
leiding van de Italiaanse sterrenchef Ugo Alciati proeft u in L'Assaggio uit-
muntende Italiaanse creaties in een unieke Parijse setting. Bij mooi weer kan u 
romantisch dineren op de gezellige patio met fresco en fontein.
Kamers: 108 knappe kamers, verspreid over 2 vleugels. Het interieur combineert 
Parijse haute couture met Italiaanse flair. De Rivoli-vleugel heeft een sierlijke 
jaren 30 decoratie, de Opera-vleugel is eigentijdser. Alle kamers zijn voorzien 
van badjassen en pantoffels en hebben vast tapijt of een houten vloer. Superior 
(20 m², max. 2 personen) of deluxe (25 m², max. 3 personen, met kluisje). Extra 
bed (3de volwassene): € 117/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers: 1 kind t/m 15  jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 3 nachten: upgrade volgens beschikbaarheid, vip welkom met 
fles champagne en chocolade op de kamer (20/12/22-28/12/22, 14/02/23).

Dit hotel brengt de 18de-eeuwse grandeur en weelde weer tot leven. Laat u 
bekoren door het gedistingeerde interieur waar de Parijse haute couture wordt 
gecombineerd met een alom gewaardeerde Italiaanse finesse. In een onge-
dwongen sfeer brengt dit hotel rust en verademing, weg van alle drukte. Extra 
troeven: de bijzonder centrale ligging in het hart van de stad en de voortref-
felijke Italiaanse keuken van restaurant L'Assaggio.

Parijs

Louvre
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Le Burgundy

Ligging: in de rustige rue Duphot (1ste arron dissement), een zijstraatje van de 
vermaarde rue Saint-Honoré. De meest exclusieve boetieks en de belangrijkste 
modehuizen hebben in deze buurt hun thuisadres. Héél centraal, op wandel-
afstand van exclusieve pleinen, grootse parken en impressionante musea en 
monumenten: Place Vendôme (400 m), Jardin des Tuileries (200 m), la Madeleine 
(250 m), Opéra Garnier (900 m) en het Louvre (1 km).
Metrohalte: Madeleine (lijn 8, 12 en 14) op 200 m en Concorde (lijn 1, 8 en 12) 
op 260 m.
Faciliteiten: inkomhal met de receptie. Ontbijtbuffet. Sfeervolle bar Le Charles, 
met een genereuze selectie aan champagnes, wijnen, cocktails en verfijnde 
snacks. Bar Le Baudelaire werd ondergebracht in een door een glaspartij over-
dekte patio, en baadt in het licht. Afternoon tea (15-18 uur). Het restaurant 
Le Baudelaire met 1 Michelinster kijkt uit op de aangename patio en staat 
synoniem voor Franse savoir-vivre. Chef-kok Anthony Denon selecteert dagverse 
ingrediënten die volgens de laatste trends worden bereid. Het resultaat is een 
Parijse keuken doorspekt met veel smaak, kleur en creativiteit. Heerlijke spa by 
Sothys met mooi binnenzwembad, sauna en stoombad (gratis).
Kamers: 59 weelderig ingerichte kamers en suites in neoklassieke stijl. Een 
concentratie van luxe en elegantie waarbij lichtgetinte muren worden gecom-
bineerd met hoogwaardige stoffen in blauw, groen, fuchsia, brons of een 
bloemen patroon. Classic kamers (23  m², max. 2  personen), deluxe kamers 
(30 m², max. 2 personen), junior suites (38 m², met aparte zithoek, max. 3 per-
sonen) of superior suites (45 m², max. 3 personen). Vast tapijt. Extra bed (3de 
volwassene): € 100/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de (junior) suites: 1 kind t/m 12  jaar 
overnacht gratis in de (junior) suite van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: gratis parking (normaal € 45/dag).

Met een uitmuntende ligging in een van de meest prestigieuze arrondissemen-
ten van Parijs, schittert Le Burgundy als een ware parel in de Parijse hotellerie. 
De sfeer is sereen en uitnodigend, de stijl is pure klasse: eigentijdse luxe met 
respect voor het verleden. De talrijke schilderijen, litho's en zwart-witfoto's 
uiten een passie voor kunst. Het bekroonde restaurant Le Baudelaire garan-
deert een explosie van smaaksensaties.

Louvre
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Le Petit Beaumarchais Hôtel & Spa

Ligging: in het hart van Parijs in de trendy en romantische wijk Marais op 
slechts enkele stappen van de Place de la Bastille (op 50 m) en de Place des 
Vosges (100 m). U logeert hier in het 11de arrondissement waar u heel wat 
uitstekende restaurants, trendy bars, stijlvolle boetieks en boeiende kunst-
galerijen treft. Flaneer langs de Boulevard Beaumarchais helemaal tot aan de 
Place de la République of ga op ontdekking in de wijk Haut Marais. Publieke 
parking op 50 m: vanaf € 2,50/uur.
Metrohalte: Bastille (lijnen 1,5,8) op 20 m.
Faciliteiten: dit gebouw werd opgetrokken in 1800 en onderging een laatste 
renovatie in 2021. Bij het binnentreden van het hotel ervaart u meteen de 
huiselijk sfeer. In de ontbijtzaal geniet u elke morgen van een verzorgd en 
lekker ontbijtbuffet met o.a. chocoladebroodjes, croissants, vers vruchtensap, 
ontbijt granen, verschillende kaassoorten en fijne vleeswaren, eitjes,.... De bar 
is ondergebracht in een ruime veranda, u proeft hier van een heerlijke cocktail 
of een kleine snack. Het is aangenaam vertoeven in het salon of de bibilio-
theek. U komt helemaal tot rust in de wellness met flotarium (klein zwem-
bad met hoog zoutgehalte waar u als vanzelf blijft drijven) en sauna (gratis). 
Mogelijkheid tot massages (betalend).
Kamers: 27 bijzonder charmante kamers die met veel oog voor detail werden 
ingericht. Het mooie linnen in combinatie met smaakvolle kleuren creëren een 
warme sfeer. Laminaatvloer. Make-upspiegel. Naar keuze reserveren we voor u 
een classic kamer (16-18 m², max. 2 personen, tweepersoonsbed), een superior 
kamer (20-24 m², max. 2 personen, tweepersoonsbed of 2 aparte bedden) of een 
ruimere familiekamer (25-27 m², voor 4 personen).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 3 jaar).
Bonus: 1x gebruik van de sauna/flotarium voor privégebruik (45 min.).

Meteen bij het binnentreden van dit viersterrenhotel ervaart u de huiselijke 
sfeer. Het is een oase van rust midden in de bruisende wijk van de Marais. 
Na een drukke dag van shoppen en ontdekken is het heerlijk relaxen in 
het flotarium, een unieke belevenis in deze grootstad. De mooi ingerichte 
kamers garanderen een optimale nachtrust en zijn voorzien van alle moderne 
viersterrencomfort. 

Parijs

Marais

WELLNESS
 ∙ 2 nachten in een classic kamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 cocktail naar keuze
 ∙ 1x toegang tot de sauna/flotarium 
(45 min.)

 ∙ 1x massage (30 min.)
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Observatoire Luxembourg

Ligging: in het bruisende en geanimeerde Quartier Latin (5de arrondissement), 
niet alleen het Parijs waar studenten zich thuis voelen maar ieder die zich jong 
van hart voelt. In een straal van 1 km treft u de trendy wijk Saint-Germain-des-
Prés, de Rue Mouffetard met de gezellige openluchtmarkt, de Sorbonne, het 
Panthéon... Ook op wandelafstand: het Louvre (op 2 km), de kathedraal Notre-
Dame (1,4 km). Publieke parking op 550 m (vanaf € 40/24u).
Metrohalte: Vavin (lijn 4) op 900 m, Notre-Dame-des-Champs (lijn 12) op 900 m. 
Bus 21, 27, 38, 82. RER: Luxembourg (lijn B) op 100 m.
Faciliteiten: prestigieus adresje in het hart van historisch Parijs. Dit charmant 
etablissement, gerenoveerd door Alexandre Danan in 2011, zal u beslist weten 
te bekoren. Het betreden van de lounge zal u spontaan doen glimlachen. De 
brasserie Le Luco, op en top typisch Parijs, bevindt zich net naast het hotel. In 
een aangenaam kader geniet u hier van een uitgebreid ontbijtbuffet (o.a. ook 
bio en lokale producten). Behalve op zondag is het hier ook mogelijk om een 
tafel te reserveren voor het diner.
Kamers: 41 ruime en geluiddichte kamers, ingericht met oog voor detail. Het 
geheel oogt tegelijkertijd hedendaags en origineel. Naar keuze reserveren 
we voor u een superior kamer (15-17 m², max. 2 personen, tweepersoonsbed 
of 2 aparte bedden, zicht op de Boulevard Saint-Michel), een deluxe kamer 
(18-20 m², max. 3 personen, tweepersoonsbed of 3 aparte bedden, zicht op 
de Boulevard Saint-Michel of op de tuin) of een familiekamer (25 m², max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen), tweepersoonsbed en 2 aparte 
bedden). Vast tapijt, badjassen en pantoffels, verzorgingsproducten van 
Fragonnard. Extra bed (3de volwassene): € 74/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. superior kamers). 1  Kind (deluxe en 
familie kamers) van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 58/nacht. 
Enkel in de familiekamers: het tweede kind van 3 t/m 12 overnacht gratis (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: fles water en zoete lekkernijen op de kamer. Jonggehuwden: halve fles 
champagne.

Aan de rand van de Jardin du Luxembourg en vlakbij de trendy wijk Saint-
Germain-des-Prés, is dit viersterrenhotel een ideale uitvalsbasis om de 
lichtstad de bezoeken. De charmante kamers in neoklassieke stijl, de aange-
name brasserie Le Luco, het attente personeel en de originele inrichting waar 
Alexandre Danan voor tekende, dragen bij tot het welslagen van uw verblijf. 
Parijs ontdekken of herontdekken... 

Luxembourg
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/observatoire_luxembourg/237928i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Six Hôtel & Spa

Ligging: in een rustige straat in het 6de arrondissement van Parijs op de lin-
keroever van de Seine. De nabijheid van de Jardin du Luxembourg op 650 m 
zorgt voor een groene oase in deze wijk. De hippe wijk Saint-Germain-des-Près 
bevindt zich op 1,3 km, de Place Saint-Sulpice op 1,1 km. Op 2,3 km torent de 
Notre-Dame boven de stad. Publieke parking Indigo Montparnasse op 450 m: 
vanaf € 39/24 uur.
Metrohalte: Notre-Dame-des-Champs (lijn 12) op 130 m, Vavin (lijn 4) op 290 m. 
Bus 58, 68, 91. RER: Port Royal (lijn B) op 950 m. Treinstation: Montparnasse 
op 1,5 km.
Faciliteiten: dit hotel, ondergebracht in een gebouw opgetrokken in 1850 in de 
kenmerkende Hausmann-stijl, ligt genesteld in een rustige straat. Laatste reno-
vatie in 2018. Voor een moment van verpozing is er een lounge, een salon met 
open haard of de bar-bibliotheek waar u kunt genieten van een koel drankje 
vergezeld van zoete of zoute lekkernijen. Spa met hamam (gratis) of massages 
(betalend). Het ontbijtbuffet biedt u een selectie van authentieke en seizoens-
gebonden producten voor een uitstekend begin van de dag.
Kamers: de 41 geluiddichte kamers zijn een oase van rust. Parket of vast tapijt. 
Naar keuze reserveren we voor u een classic kamer (15-17 m², max. 2 personen, 
zicht op de binnenkoer), een superior kamer (18-22 m², max. 2 personen, zicht 
op de binnenkoer of op de rue Stanislas of op het salon met glazen dak) of 
een deluxe kamer (22-26 m², max. 3 personen, extra bed (3de volwassene): 
€ 14/nacht, zicht op de rue Stanislas). Alle kamers met tweepersoonsbed of 
2 aparte bedden, bad of inloopdouche, badjassen en pantoffels, make-upspie-
gel, verzorgingsproducten van l'Occitane, Nespressomachine.
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. classic kamer).
Bonus: glaasje wijn in de bar (01/11/22-16/04/23, 17/10/23-31/10/23).

Deze karaktervolle woning op wandelafstand van de Jardin du Luxembourg 
weerspiegelt de elegantie en het Franse art de vivre op passende wijze. Een 
oase van rust voor de veeleisende reiziger op zoek naar een mix van luxe en 
comfort. Relaxen gaat als vanzelf in de uitnodigende kamers ingericht als tijd-
loze cocons. Gastvrijheid wordt hier gekoesterd als een waardevol object.

Parijs

Montparnasse/Jardin du Luxembourg

de
lu

xe
 k

am
er

PARV0305 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/le_six_hotel_--_spa/238879i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtel Du Collectionneur

Ligging: in het hart van het 8ste arrondissement, al 400 jaar dé 
wijk voor architectuur en kunst. Het hotel kijkt uit op het Parc 
Monceau en ligt op korte wandelafstand van de Champs-Elysées 
en de Arc de Triomphe (1,2 km).
Metrohalte: Courcelles (lijn 2) op 400 m. Bus 84 op 150 m, bus 
93 op 500 m.
Faciliteiten: indrukwekkende lobby met een privécollectie van 
art-decokunstwerken. Purple Bar. Authentieke Andalusische 
patio (800  m²) met 3  panoramische terrassen. Het restau-
rant Salvaje serveert Japanse en mediterrane gerechten. Spa 
(400  m², vanaf 16  jaar) met hamam, sauna, fitness, hydro-
massagebad (gratis), massages en schoonheidsverzorgingen 
(betalend). Tuin. Parking: vanaf €  42/24u (volgens beschik-
baarheid).
Kamers: 498 kamers rond de patio gelegen. Voor de inrichting 
haalde men de inspiratie bij de cruiseschepen uit de jaren 30. 
Badjassen en pantoffels, verzorgingsproducten, make-upspie-
gel, koffiemachine van Sagafredo, vast tapijt. Deluxe (27 m², 
max. 3 personen, douche), deluxe met tuinzicht (27 m², max. 
3 personen, bad en douche) of prestige (30 m², max. 3 perso-
nen, bad of douche). Extra bed (3de volwassene): € 103/nacht. 
Deluxe double double kamers (30 m², max. 4 personen, extra 
bed (3de en 4de volwassene: € 26/nacht, bad, 2x tweepersoons-
bed).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders. Deluxe double double: 2 kinde-
ren t/m 11 jaar overnachten gratis. Inclusief ontbijt.

In dit uniek art-decohotel met Andalusische binnentuin her-
beleeft u de sfeer van de jaren 30. Het thema 'exotisch reizen' 
loopt als een rode draad doorheen het hotel.

PARV0263 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

Monceau/Arc de Triomphe

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/hotel_du_collectionneur/238928i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bercy

Madeleine

Mademoiselle

Gelegen op wandelafstand van Gare du Nord en Gare de l'Est. 

De grote toeristische sites zoals de Sacré-Coeur, de Opera, 
les Halles en de grootwarenhuizen Galeries Lafayette en 
Printemps zijn slechts enkele metro haltes verwijderd. Het 
interieur is typisch Parijs en chic en doet Mademoiselle alle 
eer aan met haute couture details en een vrolijke knipoog. 
Receptie, ontbijtruimte en kleine wellness zone. 

51 Trendy kamers (15 m²), stijlvol en elegant, voorzien van alle 
modern comfort.

Gare de l'Est

Novotel Paris Bercy

Vlot per metro bereikbaar (8 minuten naar het centrum).

Modern hotel in een gegeerde wijk in het oosten van Parijs, 
tegenover het Palais Omnisports Paris Bercy, waar zich Bercy 
Village bevindt (12de arrondissement), in een rustige en groe-
ne buurt. 

Aantrekkelijke gemeenschappelijke ruimtes met ruime hall, 
bar, restaurant, terras voor de mooie dagen, speelhoekje en 
publieke parking onder het hotel. 

151 Kamers waarvan 5 kamers voor  
rolstoelgebruikers op aanvraag. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.

Hyatt Regency Paris Madeleine

Vlakbij de grootwarenhuizen, de rue du Faubourg Saint-Honoré 
en de Opera. 

Uitstekende ligging aan Boulevard Malesherbes. Het Louvre 
Museum, de Eiffeltoren en de Champs-Élysées liggen vlakbij. 
Echt ’Home sweet home’, gevestigd in een pand in typische 
Haussmann stijl met receptie 24h/24, Champagne Bar, Spa 
Deep Nature, schoonheids- en massagebehandelingen, fitness 
center, sauna, hotelparking.

De 86 ruime, stijlvolle kamers hebben een  
mooi uitzicht op de straten van Parijs of  
op de binnenplaats.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Parijs

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/mademoiselle/158395i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/novotel_paris_bercy/158390i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/hyatt_regency_paris_madeleine/177883i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Lyon

 1 Grand Hôtel des Terreaux

 2 Hôtel Mercure Lyon Centre Plaza République

 3 Relais & Château La Villa Florentine

 4 Collège Hôtel

• Le Vieux Lyon, de oude binnenstad vol leven, is een van de grootste 
renaissancewijken van Europa. Kunstwinkels, musea, terrasjes en res-
taurants... Via smalle, overdekte doorgangetjes, traboules genoemd, 
gaat u van de ene straat naar de andere. Uniek in Frankrijk!

• De Basiliek op de heuvel van Fourvière, royaal gedecoreerd, domi-
neert Lyon. Schitterend uitzicht op de stad.

• Het mooie Parc de la Tête d’Or beslaat meer dan 100 ha. U vindt er 
een botanische tuin, een rozentuin met 60.000 bloemen, een dieren-
tuin en een meer van 16 ha.

• De collecties van Le Musée des Tissus, die tot de mooiste ter wereld 
behoren, schetsen 2.000 jaar geschiedenis van het textiel.

• Lyon, Lichtstad: elke avond worden de bruggen, monumenten en 
straten artistiek en ingenieus verlicht, wat zorgt voor een feeëriek 
decor.

• Gastronomie staat bovenaan uw lijstje, van de bouchons (typische 
eethuisjes die eigenzinnige streekgerechten serveren in een gezellige, 
ongedwongen sfeer) tot de prestigerestaurants waar grote chefs de 
scepter zwaaien, tempels van culinaire verfijning (1.500 restaurants).

• Meer dan 150 muurschilderingen vertellen verhalen over de stad. 

• Een boottochtje op de Rhône combineert culinaire en maritieme 
geneugten. 

• Uw inkopen doet u er goedkoper dan in Parijs. Er zijn heel veel win-
kels. Het Part-Dieu winkelcentrum alleen al telt 260 boetieks.

 Onze hotels

Franse hoofdstad van de gastronomie

Lyon, sfeervolle flaneerstad aan Rhône en Saône, is de toegangspoort tot het zuiden. Schaduwrijke 
parken, plantsoenen en pleinen met veel groen dragen bij tot de charme van de stad. Lyon, Unesco-
Werelderfgoed, is rijkelijk bedeeld met geklasseerde monumenten. De hoofdstad van de gastronomie 
lokt met zijn fijne vleeswaren, gevogelte en riviervis. En ook de wijnliefhebbers worden verwend, 
want Lyon is omringd door wijngaarden, de Beaujolais in het noorden en de Côtes du Rhône in het 
zuiden. Lyon is raffinement.
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Lyon City Card
Dé cultuurkaart voor Lyon, met o.m. gratis toegang tot 
23 musea, gratis openbaar vervoer (duur afhankelijk van 
de geldigheid van de kaart), cruise (april tot oktober), 
Open Top Bus tour en nog veel meer.

U krijgt ook een handig gidsje van Lyon.

LYSD0001 
prijs per persoon 
1 dag € 33 volw. - € 23 kind 4-15 
2 dagen € 44 volw. - € 30 kind 4-15 
3 dagen € 56 volw. - € 40 kind 4-15 
4 dagen € 68 volw. - € 48 kind 4-15 

Praktisch 
Luchthaven-centrum: 30 km. Lyon Express Tram (elke 15 minu-
ten), bus. Taxi vanaf € 50

Transport 
Per auto: 705 km (Brussel)
Treinen (TGV) vanuit Brussel (ca. 3u40) of Parijs (ca. 2 uur)

Transfer
Luchthaven/hotel
richtprijs per traject per wagen  
€ 74 (1-3 personen), € 117 (4-7 personen)

Station/hotel
richtprijs per traject per wagen  
€ 39 (1-2 personen), € 56 (3-4 personen), € 63 (5-7 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/2022. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij  
u informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Grand Hôtel des Terreaux

Ligging: in het historisch centrum van Lyon, midden in de wijk Terreaux 
(Unesco-Werelderfgoed). Dit is een perfecte startplaats om u in de sfeer van de 
stad te gaan onderdompelen. Talloze bezienswaardigheden liggen op wandel-
afstand: de opera, de Place des Terreaux (met het stadhuis), de Place des 
Cordeliers, het Théâtre des Célestins,... Ook de hogerop gelegen Fourvière-
heuvel met zijn statige Notre-Dame basiliek is niet veraf dankzij de kabel-
baan (op 1 km). Betere wandelaars kunnen ook te voet via de Montée (1,5 km, 
steile klim). Het panoramisch uitzicht vanop de Fourvière over Lyon is werkelijk 
indrukwekkend.
Faciliteiten: deze voormalige herenwoning uit de 19e eeuw heeft zijn charme, 
schoonheid en typische ambiance weten te behouden. De sierlijke ramen, het 
verfijnde houtwerk en de stalen structuren (geïnspireerd door Gustave Eiffel) 
onderstrepen het historisch karakter. Bij het binnenkomen treft u een kleine, 
intieme receptie aan op het gelijkvloers. Daartegenover bevindt zich de sfeer-
volle bar in art-decostijl (snacks verkrijgbaar). Het lekkere ontbijt zorgt voor 
een verkwikkende start. Er is ook een klein binnenzwembad, voor de gewelfde 
muren werden eeuwenoude stenen gebruikt. Publieke parking naast het hotel 
(betalend).
Kamers: het hotel telt 53 kamers die bijzonder warm werden aangekleed, elk 
met een unieke decoratie en eigen sfeer. Ze beschikken telkens over make-up-
spiegel, badjassen en pantoffels, vast tapijt. We reserveren voor u een 
standaard kamer (19 m², tweepersoonsbed), een superior kamer (23 m², twee-
persoonsbed of 2 aparte bedden) of een standaardkamer voor 1 persoon (15 m²).
Kinderen: geen kinderbedjes, geen kinderkortingen beschikbaar.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Charmant stadshotel, uitstekend gelegen in het historisch hart van Lyon. Van 
zodra u het hotel buitenstapt, snuift u moeiteloos de bruisende stadssfeer op. 
De culinaire en culturele wereld liggen hier om de hoek. De gesofisticeerde 
kamers werden individueel ingericht, met veel aandacht voor kleur en stem-
ming. Een verfijnd adresje...

RAPV0010 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/lyon/grand_hotel_des_terreaux/238280i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Lyon

Hôtel Mercure Lyon  
Centre Plaza République

Aan het Presqu'île-plein, in een levendige buurt.

Dit modern designhotel heeft een prachtig ingerichte lobby 
met (gratis) kranten tot uw beschikking en een gezellige 
bar waar u kunt genieten van een drankje tussen de design-
elementen. De receptie is 24h per dag geopend.

In de 82 eigentijds ingerichte kamers is er veel aandacht be-
steed aan de decoratie. Oriëntaalse details en leuke kleur-
schakeringen zorgen voor een gezellige sfeer.

Relais & Château La Villa Florentine

In het hart van de historische binnenstad. 

Neem een verfrissende duik in het buitenzwembad of ontspan 
in de sauna of het stoombad. Dankzij de ligging op een heu-
vel, geniet u vanaf het terras van een adembenemend uitzicht 
over de stad. Restaurant met Michelinster.

De 62 kamers zijn elegant en romantisch ingericht. Het hotel 
was ooit een klooster en authentieke accenten en elementen 
zijn bewaard gebleven.

Collège Hôtel

In de historische, charmante binnenstad van Lyon.

In de lobby en ontbijtzaal is het authentieke karakter zoveel 
mogelijk behouden, in feite is het hotel een voormalige school. 
Zo ontbijt u bijvoorbeeld op de originele school banken. In de 
bar of op het tuinterras geniet u van een drankje. 

De 39 kamers zijn modern ingericht met een knipoog naar de 
tijd van weleer. Er is veel aandacht besteed aan uw luxe en 
comfort. Door de grote ramen geniet u van een schitterend 
zicht op de stad.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/lyon/hotel_mercure_lyon_centre_plaza_republique/161600i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/lyon/relais_--_chateau_la_villa_florentine/175365i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/lyon/college_hotel/161362i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bordeaux

 1 Best Western Premier Bordeaux Bayonne Etche-Ona

 2 Ibis Bordeaux Centre Bastide

 3 Novotel Bordeaux Le Lac

 4 HC Le Continental

• Het Grand Théâtre, meesterwerk van Victor Louis (1773-1780), 
getuigt van de grandeur van de neoklassieke architectuur.

• Het Palais Rohan: in deze vroegere aartsbisschoppelijke residentie is 
tegenwoordig het stadhuis gehuisvest. In een van de vleugels vindt 
u het Musée des Beaux-Arts.

• Petit Hôtel Labottière: een geklasseerd historisch gebouw, opge-
trokken door de architect Laclotte op het einde van de 18de eeuw.

• De basiliek Saint-Seurin met de kapel Notre-Dame de la Rose (1444), 
de historische crypte (11de eeuw) met het graf van Saint-Fort en twee 
sarcofagen van de Merovingers, en de archeologische crypte met een 
vroegchristelijke necropool.

• De kathedraal Saint-André: het standbeeld van Notre-Dame 
d’Aquitaine werd in 1863 op de top van de toren geplaatst. De toren 
Pey-Berland omvat de grote torenklok Ferdinand-André, die wat 
gewicht betreft op de vierde plaats komt in Frankrijk.  

• Het Musée Aquitaine: in de vroegere faculteit voor letteren en 
wetenschappen wordt de geschiedenis van Aquitaine vertelt, vanaf 
de prehistorie tot op heden.

• Het Musée du Vin in de vroegere woning van een wijnhandelaar uit 
de 18de eeuw. Scènes van de wijnproductie, verzamelingen uit de 
19de eeuw en wijnpakhuizen.

• Le Vinorama: 75 wassen beelden in historische klederdracht brengen 
de geschiedenis van de Bordeaux wijnen aan de hand van verschil-
lende ‘gesproken’ scènes.

• De Place des Grands Hommes in het hart van de stad nodigt uit 
tot shopping. 

Onze hotels

‘Cité des Grands Hommes’

Verankerd op de oevers van de Garonne, biedt Bordeaux een rijke architectuur beïnvloed door 
2.000 jaar geschiedenis. Uw culturele ontdekkingstocht leidt langs mooie huizen, kerken en parken. 
In de musea komen geschiedenis en traditie tot leven. En Bordeaux is ook een shoppingstad. Zonder 
de traditie van de grote Bordeaux wijnen te vergeten uiteraard: wijngaarden, châteaux en musea. 
Wijn proeven hoort er vanzelfsprekend bij – de kunst van de wijnproductie zal geen geheimen meer 
hebben voor u!
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Praktisch
Luchthaven-centrum: 10 km. Shuttlebus tot aan het station 
van Bordeaux (tickets vanaf € 8, duur ca. 30 minuten). Taxi 
vanaf € 30 overdag en € 45 ‘nachts.

Transport 
Per auto: 825 km (Brussel)
Treinen (TGV) vanuit Brussel (ca. 5 uur)

Transfer luchthaven/hotel
privétransfer - richtprijs per traject per wagen € 87 (1-3 perso-
nen), € 138 (4-6 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij  
u informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Best Western Premier Bordeaux  
Bayonne Etche-Ona

Ligging: centraal in de stad, in de statige Cours de 
l'Intendance, het verkeersvrije winkelhart van Bordeaux. 
Naast de talloze winkels, restaurants en bars vindt u meer-
dere bezienswaardigheden binnen een straal van 800 m: het 
Grand Théâtre, het Stadhuis, het Musée des Beaux-Arts en de 
Place des Grands Hommes. De kilometerslange kaaien aan de 
rivier bieden mooie panorama's. In 5 minuten wandelt u naar 
de Dienst voor Toerisme, het vertrek punt voor excursies naar 
de wereldvermaarde wijngaarden (Saint-Emilion, Médoc, Entre 
Deux Mers,...) en de kust. De Atlantische kust met zijn gezel-
lige badplaatsen en typische visrestaurantjes ligt op een uurtje 
rijden. Tramhalte aan het hotel.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit twee delen: Le Bayonne en 
L'Etche-Ona. Er is een bar voor een drankje in een gezellige 
sfeer. U begint de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet. Fitness 
(gratis). Publieke parking Place des Grands Hommes op 200 m 
(vanaf € 28/24 uur).
Kamers: de 61 geluiddichte kamers zijn ingericht in een heden-
daagse stijl met een historische toets (max. 2 personen). Naar 
keuze: club medium kamers (15-20 m²) of ruimere deluxe large 
kamers (22-24 m², met Nespressotoestel). Eenpersoonskamers 
standaard of deluxe.
Kinderen: kinderbedje: € 30/nacht(enkel in een deluxe large 
kamer).
Bonus: fles water bij aankomst.

U logeert in een knap gerestyled hotel dat prima is uitgerust. 
De ligging in het verkeersvrije hart van de stad dompelt u met-
een onder in de leven dige sfeer van Bordeaux.

PBSV0027 N0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/bordeaux/best_western_premier_bordeaux_bayonne_etche-ona/237705i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bordeaux

Ibis Bordeaux Centre Bastide

Op de rechteroever van de Garonne.

In de moderne lobby vindt u de 24-uursreceptie en een gezel-
lige zithoek. De mooie bar valt onmiddellijk op door z'n eigen-
tijds design. Hier kunt u een drankje of een lekkere snacks 
bestellen. In de warm aangeklede ontbijtruimte geniet u van 
een uitgebreid ontbijtbuffet.

Het hotel telt 92 comfortabele kamers met speelse accenten 
en enkele designelementen. Ze zijn uitgerust met het nieuwe 
"Sweet Bed by ibis" beddengoed.

Novotel Bordeaux Le Lac

Gelegen net buiten het centrum, aan de oevers van het Meer 
van Bordeaux. Tramlijn C brengt u rechtstreeks naar het cen-
trum van de stad.

In dit hotel komt u volledig tot rust na een drukke dag in de 
stad. Ontspan aan het buitenzwembad of speel een spelletje 
petanque met een pastis in de hand. Op het loungeterras ge-
niet u van eigentijdse gerechten of een lekkere cocktail met 
zicht op het meer.

De 175 ruime kamers zijn eigentijds ingericht en weerspiege-
len de rust van het aanpalende  
Lac de Bordeaux.

Hôtel Continental

Hôtel Continental is gelegen in het centrum van de stad, bin-
nen de 'Triangle d'Or' die Unesco-Werelderfgoed is. Het is een 
prima uitvalsbasis om Bordeaux te verkennen.

Ingericht in een 18de-eeuws gebouw, vol charme en ka-
rakter. Dit hotel is voorzien van een receptie (24u/24u).  
Ontbijtruimte. Lift.

De 51 kamers zijn aangenaam en functioneel. U beleeft er een 
aangename vakantie aan een interessante prijs.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/bordeaux/ibis_bordeaux_centre_bastide/161655i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/bordeaux/novotel_bordeaux_le_lac/161660i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/noorwegen/oslo/hotel_continental/196320i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Best Western Plus Brice Garden Nice

 2 Monsigny

 3 Beau Rivage

 4 Univers 

 5 Ibis Nice Centre Notre Dame

 6 Mercure Nice Marché Aux Fleurs

 7 Le Grimaldi

 8 Mercure Nice Centre Grimaldi

 9 Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerrannée

Onze hotels

Matisse, Chagall... pastis en couleur locale

‘Joie de vivre’ en het weergaloze panorama van de Baie des Anges - een symfonie in blauw en 
groen, de mondaine Promenade des Anglais, de schilder achtige oude wijk le Vieux-Nice waar 
op elke straathoek vrolijk gedekte tafeltjes uitnodigen tot het degusteren van ‘la spécialité du 
patron’, de bonte bloemenmarkt tegen het okerkleurig decor van de Cours Saleya... En de stad 
is rijk aan musea. Neem vooral de tijd om te genieten van het heerlijk zuiders accent en van 
een koele pastis. Nice is een stad voor levensgenieters.

• De prestigieuze Promenade des Anglais is de kern van toe-
ristisch Nice met monumen tale gebouwen en een weelde aan 
bloemen en palmbomen. De Engelsen ‘ontdekten’ Nice als bad-
plaats in de 19de eeuw, vandaar de naam van deze prachtige 
strand boulevard, uitkijkend op de ‘Baie des Anges’. 

• De mooiste pleinen van Nice zijn la Place Masséna in het 
hart van de stad, de 18de-eeuwse Place Garibaldi en le Cours 
Saleya, altijd vol leven, ook ‘s avonds (hier is er dagelijks een 
bloemenmarkt). 

• Het charmante verkeersvrije Vieux-Nice telt tal van barokke 
juweeltjes. Gastro nomie is hier synoniem voor ‘de zon op tafel’. 
Bestel een frisse salade niçoise voor de lunch en drink er een 
lekker lokaal Bellet-wijntje bij. Alziari is een uit stekend adres 
voor olijfolie, Maison Auer voor geconfijte vruchten.

• Nice is na Parijs de stad met de meeste musea in Frankrijk. 
Doe zeker het MAMAC (moderne kunst), het Musée Matisse, 
het Musée Chagall en het Musée des Arts Asiatiques in een 
opvallend hedendaags gebouw. 

• In het wonderlijke gebouw van de Russisch-orthodoxe kathe-
draal kunt u heel aparte iconen bewonderen. 

• Het glorieuze stadsdeel Cimiez ligt op een heuvel. Hier 
bouwden de ‘rich and famous’ in de 19de eeuw hun paleizen. 
Koningin Victoria logeerde elke zomer in het vroegere Regina. 

• Winkelparadijs: de avenue Jean Médecin, de Galeries 
Lafayette en het Nice Etoile shopping center zijn voor 
de ‘gewone’ shopping terwijl in de rue Paradis Chanel & co 
de toon zetten.

• Een ode aan de natuur: het Parc Floral Phoenix, de groot-
ste serre in Europa, en het fraaie Parc du Château (van de 
burcht zelf blijft maar zeer weinig over) met adembenemend 
panorama. 

• Naast de publieke stranden zijn er privé  stranden met zwembad, 
restaurant... zoals het mondaine Ruhl Plage (betalend).
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Monaco, Monte‑Carlo en Eze
O.m. een bezoek aan de parfumerie Fragonard in Eze. In Mo‑
naco vrij bezoek aan de oude binnenstad waar het paleis 
en de kathedraal zich bevinden. In Monte‑Carlo de wonder‑
mooie tuinen en het casino.

U wordt opgehaald aan het hotel
Geen excursie tijdens het Film Festival Cannes en de Grand Prix F1 Monaco
NICD0021 ‑ 5 u ‑ namiddag
prijs per persoon € 49 volw. ‑ € 25 kind 4‑11

Antibes, Cannes 

Eerst naar het mooie Antibes, daarna volgt u de kust tot 
Cannes, de stad van de 5  sterren hotels en het beroemde 
Filmfestival. 

NICD0027‑ 4 u ‑ voormiddag
prijs per persoon € 50 volw. ‑ € 25 kind 4‑11

Hard Rock Cafe
Gigantische porties, reuzen schermen, volop muziek, joviale 
service, iconische memorabilia die toebehoren aan de groot‑
ste internationale sterren... Op en top the American way of 
life! In de Rock Shop exclusieve kledij en modeaccessoires.

NICD0034 ‑ lunch of diner ‑ uitgez. 24/12, 25/12, 31/12 en 01/01
prijs per persoon 
gold menu € 27 ‑ diamond menu € 33

Praktisch 
Luchthaven‑centrum: 6 km. Neem de tram (lijn 2) naar het cen‑
trum, tickets vanaf € 1,50. Taxi’s vanaf € 35.

Transport 
Vliegen vanuit Brussel ca. 1u45. Treinen (TGV) vanuit Brussel 
ca. 8u15. Bij reservering zoeken wij steeds het goedkoopste 
beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
gedeelde transfer ‑ richtprijs per persoon per traject € 16
privétransfer ‑ richtprijs per wagen per traject € 43 (1‑3 perso‑
nen) ‑ € 75 (4‑8 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Best Western Plus Brice Garden Nice

Ligging: uitstekend gelegen, u geniet er van het beste van twee werelden. U 
zit enerzijds op 375 m van de Promenade des Anglais - en dus van het strand 
in de magnifieke Baie des Anges. En op 650 m in de andere richting komt u aan 
de Avenue Jean Medecin, de lange verkeersvrije winkelstraat met talloze win-
kels en restaurants. Bushalte Rivoli/Joffre op 100 m van het hotel. Dankzij het 
openbaar vervoer brengen de stadsbussen u in geen tijd naar diverse beziens-
waardigheden in de stad. Bewonder de evolutie van de schilder Matisse in zijn 
voormalige woning, waar nu het prachtige Musée Matisse is ondergebracht. Via 
de Place Masséna komt u aan de 'Coulée Verte': een aangelegde groene ader 
door de stad, die het nieuwe Nice verbindt met het pittoreske Vieux Nice, met 
zijn vele lekkere restaurantjes.
Faciliteiten: via de mooie en goed onderhouden tuin stapt u de kleine lobby 
binnen. De renovatie van de gemeenschappelijke ruimtes heeft voor een stijl-
volle en moderne lounge gezorgd. De kleine, modern ingerichte bar biedt o.m. 
lekkere cocktails. Op een warme zomeravond is het er heerlijk toeven aan de 
tafeltjes in de koelte van de aangrenzende tuin. De ruime en heldere ontbijt-
ruimte bevindt zich eveneens op het gelijkvloers en geeft ook onmiddellijk uit 
op de tuin. Tijdens de zomermaanden kan u er genieten van uw ontbijt in het 
zonnetje. Lift. Garage vanaf € 25/24 uur (vooraf reserveren is noodzakelijk).
Kamers: 57 verzorgde kamers in een hedendaagse stijl en voorzien van alle 
comfort. Koelkastje en vast tapijt. Naar keuze: classic kamers (15 m², max. 
2 personen), steeds met douche en een tweepersoonsbed of ruimere superior 
kamers (17-21 m², extra bed (3de persoon): € 42/nacht) met bad of douche, een 
tweepersoonsbed of 2 aparte bedden.
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar) (uitgez. classic kamers).

Dit stadshotel is gelegen te midden van de stad, maar biedt een oase van 
rust op 375 m van de Promenade des Anglais en het kiezelstrand in de heer-
lijke Baie des Anges. Ook de shoppingadepten komen aan hun trekken want 
de winkelstraten met talloze boetieks zijn niet veraf - shopping à gogo dus. 
Bovendien biedt het hotel aantrekkelijke prijzen voor een uitstekend comfort. 
Tijdens de zomer kan u genieten van het ontbijt in de mooie, aangename tuin. cl
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NICV0042 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/nice/best_western_plus_brice_garden_nice/238129i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Monsigny

Ligging: centraal, in de verkeersvrije winkel- en wandelstraat 
avenue Malausséna, die loopt tot aan de Place Masséna. De 
nieuwe 'coulée verte', de groenzone van de Promenade du 
Paillon en Le Vieux-Nice liggen op wandel afstand. Talrijke res-
taurants situeren zich in de omgeving van het hotel. De tram-
halte Libération waarmee u in 7 minuten het strand bereikt, 
bevindt zich op 150 m van het hotel. Treinstation op 5 minuten 
wandelen. Er is ook een directe aansluiting naar de luchthaven 
met tram 2.
Faciliteiten: aangename verwelkoming door het meertalig per-
soneel aan de receptie. Ontbijtruimte (continentaal buffet). 
Restaurant La Verrière serveert een lokale en internationale 
keuken. Gezellig terras voor het hotel om te genieten van een 
drankje. Het is heerlijk vertoeven op het dakterras met een 
bubbelbad (mei-september). Garage: vanaf €  20/24 uur (kan 
vooraf gereserveerd worden).
Kamers: 56  compacte kamers (13-15  m², max. 3  personen, 
extra bed (3de persoon vanaf €  20/nacht) volledig inge-
richt naar hedendaagse, moderne comforteisen (vast tapijt). 
Familiekamers (23 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen, twee-
persoonsbed en stapelbed of 4x éénpersoonsbed).
Kinderen: kinderbedje gratis. Familiekamers: 2 kinderen t/m 
12 jaar overnachten gratis in de kamer van de ouders (inclu-
sief ontbijt).

Achter de mooie gevel gaat een uitnodigend driesterrenhotel 
schuil. De nabijheid van het station maakt dit hotel uiterst 
geschikt om ook de omgeving van Nice te bezoeken.

NICV0039 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

Beau Rivage

Ligging: fantastisch gelegen in het oude Nice, de parel aan 
de Franse Riviera. Het hotel ligt vlak achter de Promenade des 
Anglais, de chique wandelboulevard langs de Middellandse 
Zeekust. Hier sieren verscheidene casino's en imposante gebou-
wen de schitterende baai, de Baie des Anges. Het privéstrand 
van het hotel bevindt zich op 50 m. Het centrale plein Place 
Masséna ligt op slechts 100 m. De bloemen markt en de Opera 
liggen op 2 minuten stappen.
Faciliteiten: het hotel werd compleet heringericht en biedt 
riante gemeenschappelijke ruimtes: receptie, lobby, lounge bar 
en restaurant (enkel 's winters). Ontbijtbuffet. Privéstrand op 
50 m met bar en restaurant (april-oktober). U eet er als het 
ware 'les pieds dans l'eau'. Het strand is toegankelijk aan het 
voordeeltarief van € 25/dag, inclusief handdoek en ligmatras. 
Parasol is extra te betalen (€ 5/dag). Parking: vanaf € 22/24 uur 
(vooraf te reserveren).
Kamers: de 114  kamers hebben een trendy, minimalistisch 
in terieur met pure, vrij strakke lijnen, donker houtwerk en 
warme kleuren. Badjassen en pantoffels, vast tapijt. We reser-
veren voor u een classic kamer (14 m²) of een superior kamer 
(18 m²) met een design badkamer, steeds voor max. 2 personen.
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bonus: jonggehuwden: viponthaal en upgrade naar een supe-
rior kamer volgens beschikbaarheid.

Destijds het eerste hotel aan de legendarische Promenade des 
Anglais, prachtig getransformeerd tot een hedendaags hotel. 
Centrale ligging op 50 m van de zee mét privéstrand.

Nice

NICV0004 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/nice/monsigny/238294i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/nice/beau_rivage/238366i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtel Mercure Nice  
Marche Aux Fleurs

Univers

Centraal gelegen op 270 m van de Place Masséna, op de hoek 
met de Avenue Jean Médecin, de grote winkelstraat. 

Dit viersterrenhotel straalt discrete charme en hedendaagse 
comfort uit en geniet van een uitstekende ligging. De opera 
bevindt zich op 600 m, de Promenade des Anglais en het strand 
op amper 500 m. 24-Uursreceptie. Ontbijtbuffet (warme, koude, 
zoete en hartige gerechten).

Hier worden 68  aangename en goed uitgeruste kamers aan-
geboden met inloopdouche en producten met eco-label. 
Vergrootspiegel.

ibis Nice Centre Notre Dame

Dit hotel is uitstekend gelegen in het centrum van Nice, dicht 
bij de oude stad, de opera en het theater.

Receptie. Het buffetontbijt is een mix van zoete en hartige 
gerechten. In de bar kan u 24u/24 snacks, versnaperingen en 
drankjes verkrijgen. U geniet van voordeeltarieven voor de pu-
blieke parking op 200 m. Huisdieren toegelaten.

52 modern en gezellig ingerichte kamers met airconditioning. 
Het beddengoed van het merk Sweet-bed zorgt voor een opti-
maal slaapcomfort.

Uitzonderlijke locatie, tegenover de zee, in het centrum van 
de stad. Ideaal om Vieux-Nice te bezoeken en te flaneren op 
de Promenade des Anglais. 

Heel vriendelijk onthaal aan de receptie die 24u/24u geopend 
is. In de hotelbar 'Le Thym' kan u genieten van een drankje. 
Het continentaal ontbijt neemt u ofwel in de ontbijtzaal of 
op de kamer. 

49 kamers modern ingericht en onlangs gerenoveerd. U heeft 
de keuze tussen: standaard, superieur of privilège kamers die 
respectievelijk zicht geven op de Opera,  
de binnenplaats of Vieux-Nice.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/nice/univers/162928i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/nice/ibis_nice_centre_notre_dame/106318i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/nice/hotel_mercure_nice_marche_aux_fleurs/163275i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hyatt Regency Nice  
Palais de la Meditérranée

Nice

Le Grimaldi

Gelegen in hartje Nice, in een rustige zijstraat van de 
Boulevard Victor Hugo.

Het hotel beslaat 2 gebouwen met elk een eigen ingang, ver-
bonden door een binnenpleintje. Lobby met de receptie en 
een smaakvol ingerichte bar in zuiderse kleuren.2 Ruime sa-
lons voor het buffetontbijt 's morgens, lekker en evenwichtig, 
en een kopje thee 's namiddags.

46 kamers in een hedendaagse stijl. Uiterst charmante Classic 
kamers (22 m², max. 2 personen) of ruimere superior kamers 
(30 m², max. 3 personen).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Mercure Nice Centre Grimaldi

Ideale ligging in het hart van de voetgangerszone.

In dit mooie gebouw uit de jaren '30 proeft u de charme van 
Nice. Gezellige bar. Op het dakterras geniet u van een prach-
tig panorama (zonneterras met ligstoelen). Vlakbij de Place 
Grimaldi, in een zijstraat van de Boulevard Victor Hugo, op 
5 minuten van het strand Ruhl (voordeeltarief voor het huren 
van strandstoelen en parasols) en op 300 m van de Promenade 
des Anglais.

84 Kamers (vanaf 18 m²), vlot en hedendaags gestyled.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Schitterende ligging op de Promenade des Anglais.

Dit indrukwekkend gebouw in de art deco-stijl kijkt uit over de 
zee en het strand en biedt alle comfort dat u vandaag van een 
luxueus vijfsterrenhotel mag verwachten: binnen zwembad, 
sauna, hamam,... tot zelfs een casino. Het buiten zwembad is 
het hele jaar door geopend. 

Elk van de 187  kamers (vanaf 28 m²) is warm ingericht met 
donker hout en een ruime badkamer in marmer.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/nice/le_grimaldi/178008i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/nice/mercure_nice_centre_grimaldi/160830i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/nice/hyatt_regency_nice_palais_de_la_mediterranee/226698i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• In Monaco-stad domineert het Prinselijk Paleis de rots van 
Monaco. ’s Zomers kunnen de staatsappartementen bezocht wor-
den. De aflossing van de wacht gebeurt om 11.55 uur op de 
Place du Palais en trekt altijd veel toeschouwers. Verken het 
om liggende oude stadsdeel. Vlakbij is de kathedraal gelegen.

• Proeven van de zonnige keuken, vaak met een Italiaans tintje. 
De restaurant keuze is indrukwekkend. Ook hier dus ‘l’embarras du 
choix’. Het wordt moeilijk kiezen tussen al die lekkere adresjes.

• In Monaco staat alles in het teken van de Grimaldi’s, zelfs de 
musea. Het Oceano grafisch Museum en het Aquarium lonen 
echt de moeite.

• Overal treft u weelderige tuinen voor een deugddoende groene 
pauze: zo zijn er de Jardin Japonais, de Jardin Exotique, 
de Jardins Saint‑Martin en de hartvormige Rozentuin van 
Fontvieille, opgedragen aan Prinses Grace. Aan u de keuze.

• In de haven liggen de meest luxueuze jachten voor anker.

• ’Rien ne va plus!’ Méér dan 1 miljoen mensen bezoeken jaarlijks 
het belle époque Casino (1863), ontworpen door Charles Garnier, 
de architect van de Parijse Opéra Garnier.

• Monte-Carlo heeft zijn eigen filharmonisch orkest, opera en 
balletgezelschap (Salle Garnier). Hippe nightspots wisselen 
mekaar snel af.

• Shopping: de topnamen vindt u in de Cercle d’Or rond het 
Casino, de luxe boetieks liggen langs de avenue Princesse 
Grace. Metropole Shopping Monte‑Carlo staat voor exclusief 
winkelen in een adembenemend decor van marmer en kroonluch-
ters. Andere mogelijkheden: Fontvieille Shopping Centre, Marché 
de La Condamine, One Monte-Carlo,...

Symbool van levenskunst

De belle époque hotels en het vermaarde Casino stralen ook vandaag nog steeds de glamour van de roaring 
twenties uit. Het Prinsdom Monaco scoort heel hoog op gastronomisch vlak dankzij het talent van zijn grote 
sterrenchefs. Ook voor cultuur liefhebbers is dit een gedroomde bestemming. Tal van evenementen, gala’s 
en wervelende voorstellingen worden heel het jaar door georganiseerd, vaak in aanwezigheid van de prin-
selijke familie en steeds van superieure kwaliteit. Zonder de mythische Grand Prix Formule 1 te vergeten... 
Monte-Carlo bruist en staat steeds in de kijker. Het wordt een onvergetelijke ervaring... 

Onze hotels
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Praktisch 
Luchthaven Nice - Monte-Carlo: 32  km. Neem de bus Nice 
Airport Xpress lijn 110 in terminal 2 die u naar het centrum van 
Monte-Carlo brengt, ongeveer 50 minuten, tickets vanaf € 22, 
retour € 33 enkel.

Transport 
Vliegen vanuit Brussel naar Nice ca. 1u45. TGV vanuit Brussel 
naar Nice ca. 8u15. Bij reservering zoeken wij steeds het goed-
koopste beschikbare tarief voor u

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com
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Columbus

Ligging: in Fontvieille, aan de jachthaven met zijn vele bistro's en restaurant-
jes, tegenover de Roseraie (rozentuin) van Prinses Grace. U logeert op 500 m 
van het Fontvieille winkelcentrum. De helihaven ligt op 5 minuten stappen, het 
treinstation op 15 minuten, de Rots van Monaco op 20 minuten. Bushalte naar 
het centrum op 50 m. Expressbus naar de luchthaven van Nice op 10 minuten. 
Gratis shuttle in Monaco met vaste uren en haltes (reservatie ter plaatse, vol-
gens beschikbaarheid).
Faciliteiten: inkom en conciërge op het gelijkvloers. Receptie en lounge op 
de 1ste etage. Trendy bar met internationale cocktails. Engels ontbijtbuffet. 
Restaurant Tavolo (mediterrane en biokeuken). Buitenzwembad (15  april-
15 oktober, gesloten op donderdagvoormiddag) met gratis ligstoelen en hand-
doeken. Gratis fitness. Eigen aanlegsteiger, mogelijkheid tot aankomst of 
excursies per boot. Privéparking met valet service: vanaf € 30/24 uur (novem-
ber-maart), € 40/24 uur (april-oktober).
Kamers: 181  kamers met een elegant design. Superior kamers (25 m², zicht 
op de stad of rozentuin, max. 2 personen), deluxe kamers (31 m², zicht op de 
rozentuin, balkon, max. 3 personen) of riviera deluxe kamers (25 m², max. 2 per-
sonen, zwembad- of zeezicht). Verzorgingsproducten van Elemis. Vast tapijt. 
Extra bed (3de volwassene): € 92/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers: 1 kind t/m 11  jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: Engels ontbijtbuffet. Jonggehuwden (min. 2 nachten): viponthaal en 
upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit lifestyle hotel combineert design accenten met elegantie en is aangenaam 
gelegen aan de jachthaven in de wijk Fontvieille waar zich de schitterende 
rozentuin van Prinses Grace bevindt - een must! Hier wordt u bijgestaan door 
een vriendelijk en behulpzaam team. Het hotel werd in 2018 volledig gereno-
veerd en onderging een schitterende metamorfose. U geniet er bovendien van 
een prima verhouding prijs/kwaliteit. Absoluut een aanrader!

MONV0003 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/monaco/monte-carlo/columbus/234909i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Monte-Carlo

Le Meridien Beach Plaza

Perfecte ligging, dicht bij zee en op enkele stappen van het 
centrum van Monte-Carlo. De boetiekjes, de restaurants en het 
nachtleven liggen op wandelafstand.

Zwembad en privé-strand. Restaurant l'Intempo, brasserie en 
bar. Sea Club Relax & Beauty (fitness, sauna, binnen zwembad).

397 Kamers en suites met panoramisch zicht op de Middellandse 
Zee en Monaco. Stijlvolle inrichting met verrassend design 
en veel natuurlijke lichtinval dankzij de kamerhoge ramen. 
Sommige kamers hebben een privé-balkon.

Hotel De Paris

Naast het mythische Casino, op het gelijknamige plein. De 
Thermes Marins SBM (6.600 m²), één van de mooiste spa van 
Europa, liggen aanpalend.

Dit Leading Hotel of the World is een echte legende in Monte-
Carlo. Een exclusieve palace trouw aan de traditie van prestige 
hotels. Majestueuze lobby. Amerikaanse jazz bar. Luxeboetieks.

182  Kamers en suites met klassieke palacedecoratie. Deluxe 
(40 m²), superior (vanaf 34 m², zicht op de patio) of exclusive 
(vanaf 42 m², zeezicht/zicht op de haven).

Hermitage Monte-Carlo

Een oase van rust in hartje Monaco vlak bij de Thermes Marins. 
Dit luxehotel is ondergebracht in een geklasseerd gebouw.

Prachtige belle-epoquestijl met zwembad, terras en een schit-
terend uitzicht op de haven en de rots. Mooie wintertuin met 
glazen koepel, Crystal bar en het met een Michelinster be-
kroonde restaurant van Yannick Alléno. Luxe en grandeur.

De 126  kamers, waarvan 64  suites, verrassen met hun hoog-
waardig comfort en verfijnde elegantie. Superior en deluxe 
kamers of superior junior suites.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/monaco/monte-carlo/le_meridien_beach_plaza/194099i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/monaco/monte-carlo/hotel_de_paris/214813i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/monaco/monte-carlo/hermitage_monte-carlo/240049i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Roma

 1 Trevi

 2 Al Manthia

 3 Domus Sessoriana

 4 Dei Mellini

 5 Trevi Collection

 6 Boutique Hotel Trevi

 7 Dei Borgognoni

 8 Rinascimento

 9 Palazzo Ripetta

 10 La Fenice

 11 Hotel de Russie, a Rocco 
Forte Hotel

 12 Hassler Roma 

Onze hotels

• Het klassieke Rome met het Colosseum, de prachtigste 
sportarena van de oudheid, de Pantheon-tempel, het best 
bewaarde bouwwerk, en de monumentale overblijfselen van 
het Forum Romanum, het politieke centrum van waaruit het 
keizerrijk werd bestuurd. De thermen van Caracalla (immens 
badhuis uit 212) zijn goed be waard gebleven.

• De oude handwerkerswijk Trastevere aan de overkant van de 
Tiber heeft zijn charme niet verloren. U vindt er veel eet
huisjes, vaak in openlucht, geanimeerd door muzikanten. 

• Vaticaanstad is een staatje binnen de stad. Het Sint-
Pietersplein is een meester werk van het barokgenie Bernini, 
de Sint-Pieters basiliek is de grootste kerk ter wereld met 
stralend witte gevel. De Sixtijnse kapel met fresco’s van 
Michel angelo en de rijke Vaticaanse musea worden massaal 
bezocht. 

• Het Castel Sant’Angelo, toevluchtsoord en martelkamer van 
de pausen. De 18deeeuwse Vlaamse beeldhouwer Verschaffelt 
schiep het beeld van de aartsengel Michaël op de top. 

Caesar, Fellini, gelati en pasta

Rome is meer dan ooit één van de toppers bij de citytrips. Rome is niet alleen een stad van pau
sen, maar ook van keizers en vooral van intens leven: bella (mooi) en eterna (eeuwig). Het Forum 
Romanum en het Colosseum, het Vaticaan, de Spaanse trappen vol bloemenpracht, de chique winkels, 
de terrasjes van Piazza Navona waar de Romeinen ‘bella figura’ maken, muntjes gooien in de Trevi
fontein zodat u zeker terugkomt,... ‘Non basta una vita’ (één leven is niet genoeg)!

• De Trevi-fontein was al beroemd voordat Anita Ekberg in ‘La 
Dolce Vita’ hier een bad nam. Vlakbij het Museum van de 
Paste Alimentari, een must voor wie van spaghet ti en mac
cheroni houdt. 

• De Spaanse trappen die vanaf de Piazza di Spagna naar de 
kerk Trinita dei Monti leiden, zijn een trefpunt voor jongeren. 

• Het riante park van de Villa Borghese herbergt de gerestau
reerde Galleria Borghese die de schitterende collectie toont 
van Kardinaal Scipione Borghese. 

• Het fraaie okerkleurige barokplein Piazza Navona is een favo
riete trekpleister voor een gezellig avondje terrassen. Ook de 
Piazza della Rotonda is populair. Het nacht  leven speelt zich 
voor een belangrijk deel af op straten en pleinen.

• In de stad van de mode is de beroemdste, maar ook duurste 
straat de Via Condotti. 

• Heerlijke Italiaanse sfeer wacht u op de voedsel markt Campo 
dei Fiori.
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Rome Explorer Pass
Praktisch en voordelig om Rome individueel te ontdekken. 
Met de Explorer Pass kun je 3, 4 of 6 topattracties, tours en 
must-sees kiezen. De pass blijft gedurende 30 dagen geldig.

ROMD0073 (prijzen geldig tot 31/03/23)
prijs per persoon 
3 attracties € 79 volw. - € 49 kind 5-15
4 attracties € 99 volw. - € 59 kind 5-15
6 attracties € 139 volw. - € 84 kind 5-15

City Sightseeing Rome
Met deze hop-on hop-off kan u in alle vrijheid Rome bezoe-
ken en ontdekken. U kan immers onbeperkt op- en afstappen 
aan de 8 haltes langs 1 route.

Commentaar via koptelefoon - Engels en Frans
ROMD0073 (prijzen geldig tot 31/03/23)
prijs per persoon
24 uur € 31 volw. - € 16 kind 5-15
48 uur € 36 volw. - € 18 kind 5-15
72 uur € 40 volw. - € 20 kind 5-15

Rome per fiets
Een toffe, ontspannen en originele manier om de binnenstad 
van Rome te leren kennen. Een enthousiaste Nederlandsta-
lige gids neemt u mee langs de toeristiche trekpleisters zoals 
de Gagutaleheuvel met uitzicht op het Colosseum, Via di Fori 
Imperiale, de Trevifontein, Spaanse Trappen,...

ROMD0066 - 4u 
01/01-05/11 - dagelijks voor- of namiddag
06/11-31/12 - op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
prijs per persoon € 75 volw. - € 60 kind -13

Hard Rock Cafe
Gigantische porties, reuzen schermen, volop muziek, joviale 
service, iconische memorabilia die toebehoren aan de groot-
ste internationale sterren... Op en top the American way of 
life! In de Rock Shop exclusieve kledij en mode accessoires.
ROMD0063 - lunch of diner
prijs per persoon - uitgez. 24/12, 25/12, 31/12 en 01/01
gold menu € 24 - diamond menu € 30

Met Nederlandstalige gids 
Vaticaanstad
Verken Vaticaanstad met een lokale, Nederlandssprekende 
gids en dat is zeker geen overbodige luxe: u beleeft een uniek 
bezoek in uw eigen taal en u vermijdt ellenlange wachtrijen 
aan de kassa. De gids leidt u door de Vaticaanse musea naar 
de Sixtijnse kapel met de adem benemende fresco’s van Mi-
chelangelo (toegangsgeld inbegrepen). Daarna volgt nog 
een bezoek aan de indrukwekkende Sint-Pieters basiliek en 
het Sint-Pietersplein.
Gepaste kledij is vereist (bedekte schouders, geen shorts of minirokken)
ROMD0101
3 u - namiddag op dinsdag, donderdag en zaterdag
prijs per persoon € 75 volw. - € 63 kind 6-18

Colosseum, Forum Romanum en Palatijn
3 Bezienswaardigheden die u absoluut moet bezoeken in het 
keizerlijke Rome: het indrukwekkend Colosseum, de ruïnes 
van het Forum Romanum en de paleizen op de Palatijn. Met 
een Nederlandssprekende gids beleeft u een uniek bezoek 
aan het oude Rome in uw eigen taal en vermijdt u ellenlange 
wachtrijen aan de kassa (ticket inbegrepen).
ROMD0103 - 3 u 
01/11-30/6 en 01/09-31/10 
voormiddag: woensdag, namiddag - vrijdag en zondag
01/07-31/08 
voormiddag: woensdag en vrijdag, namiddag - zondag
prijs per persoon € 75 volw. - € 52 kind -19

Praktisch 
Luchthaven Fiumicino-centrum: 35 km. Bus Terravision tot aan 
het Stazione Termini: tickets vanaf € 8 enkel. Trein Leonardo 
Express tot aan het Stazione Termini (om de 15 minuten, duur: 
30 minuten): vanaf € 14 enkel. Taxi’s vanaf € 50. 
Luchthaven Ciampino-centrum: 15 km. Bus Terravision tot aan 
het Stazione Termini: tickets vanaf € 8 enkel. Taxi’s vanaf € 30.

Transport 
Vliegen vanuit Brussel ca. 2u05. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Trevi

Ligging: Hotel Trevi geniet een ideale ligging in het 'centro storico', het histo-
risch centrum van Rome, in een zijstraat, op 100 m van de Trevifontein. Rome 
heeft vele must-sees: deze fontein maakt absoluut deel uit van dit lijstje. De 
Fontana di Trevi staat in de top tien van de belangrijkste attracties in Rome, 
die geen enkele bezoeker mag missen. Deze reusachtige barokke fontein (1750) 
is wellicht de beroemdste ter wereld. Een gegeerd logeeradres dus! U wan-
delt vlot vanuit uw hotel naar de shoppingstraat Via Nazionale en naar het 
Quirinale. Publieke garage op 500 m: vanaf € 35/24 uur.
Metrohalte: Barberini (lijn A) op 700 m.
Faciliteiten: de receptie met aansluitend een kleine lobby met enkele zitjes 
biedt de hotelgasten een warm welkom. Het ontbijt buffet neemt u op het dak-
terras, dat deels overdekt is - heel sympathiek en ongedwongen.
Kamers: dit hotel biedt 69 smaakvol ingerichte kamers, verdeeld over 3 gebou-
wen. Alle kamers zijn stuk voor stuk elegant en warm ingericht en voorzien 
van alle modern comfort. De standaardkamers (gemiddeld 16 m²) bevinden zich 
meestal in het hoofdgebouw. De superior kamers (25 m²), situeren zich in één 
van de bij gebouwen: de 'appartamenti' liggen tegenover het hoofd gebouw, en 
de 'attici' om de hoek op 50 m. In alle kamers geniet u van hetzelfde comfort 
en beschikt u over vast tapijt, parket of tegelvloer. Extra bed (3de en 4de per-
soon): vanaf € 34/nacht (steeds kamers in een bijgebouw).
Kinderen: kinderbedje: € 16/nacht.

Een sfeerhotelletje waar u met de glimlach wordt ontvangen. De uitmuntende 
ligging vlakbij de Trevifontein, de smaakvolle decoratie en de attente service 
zijn de absolute troeven van dit charmante hotel. Zonder daarbij het sfeervolle 
dakterras te vergeten, waar u iedere morgen verwend wordt met een heerlijk 
ontbijtbuffet.
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ROMV0149 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/trevi/238342i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Al Manthia

Ligging: dit hotel situeert zich op 100 m van de Quattro Fontane, vier barokke 
fonteinen die zich op het kruispunt van de Via del Quirinale en de Via delle 
Quattro Fontane bevinden. De Trevi-fontein ligt op 600 m, de Spaanse trappen 
op 800 m. U logeert hier op enkele minuten wandelen van de Piazza Barberini 
en de Via Veneto. Iets verderop ligt de Piazza di Spagna (850 m). Ook het 
Palazzo en de Giardini Quirinale bevinden zich in de onmiddellijke omgeving. 
Kortom, een prima locatie in hartje Rome.
Metrohalte: Barberini (lijn A) op 250 m.
Faciliteiten: het hotel is ondergebracht in een typisch Romeins pand dat in de 
late jaren van de 19de eeuw nog dienst deed als klooster. Via een tiental treden 
daalt u af naar de lobby (er is een lift beschikbaar), een fraaie ruimte met wat 
groen. De hoge plafonds en oosterse tapijten in warme kleuren dompelen u 
onder in de sfeer van weleer. U treft hier de receptie en een aparte zithoek met 
aangrenzend een aangenaam ingerichte ontbijtruimte (ontbijtbuffet).
Kamers: hier werden de 36 kamers (16 m², max. 4 personen, kleine frigo) met 
smaak opnieuw ingericht. De stijl is warm, hedendaags met hier en daar een 
aantal modernistische schilderijen. De sfeervolle verlichting, het overwegend 
gebruik van aardetinten en de houten vloer creëren een intieme sfeer. De 
kamerhoge ramen zorgen voor een aangenaam ruimtelijk gevoel. Het comfort 
is van een uitstekend niveau. Bureau. Extra bed (3de en 4de persoon): vanaf 
€ 42/nacht.
Kinderen: kinderbedje (t/m 2 jaar): € 16/nacht.

Typisch karakterhotel ondergebracht in een historisch pand in hartje Rome, 
nabij de Quattro Fontane, op een boogscheut van de Piazza Barberini (metro-
halte), de wereldberoemde Trevi-fontein en de Spaanse trappen. Dankzij de 
warme, hedendaagse stijl van de kamers voelt het hier meteen als thuis-
komen. De vriendelijke service krijgt u er met de glimlach bij.

Rome
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/al_manthia/238557i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Domus Sessoriana

Ligging: aan de voet van de Esquilinoheuvel, vlakbij het oude 
pauselijke complex van San Giovanni in Laterano en op een 
halfuurtje wandelen van het Colosseum en de Termen van 
Caracalla. Het regionaal park Appia Antica bevindt zich op 
3 km. Publieke parking op 300 m (vanaf € 18/24 uur).
Metrohalte: San Giovanni (lijn A).
Faciliteiten: het hotel beslaat enkele verdiepingen van het 
klooster binnen het complex van een van de oudste katholieke 
kerken van Rome. In het hotelgedeelte: lobby, receptie, diverse 
salons en panoramisch dakterras met 360° uitzicht op de daken 
van Rome (in de winter deels overdekt, u geniet er van een 
breakfast with a view). Het decor met kostbare fresco's dateert 
uit de 18de eeuw. U kunt de aanpalende archeologische site 
bezoeken en religieuze concerten bijwonen in de schitterende 
kapellen.
Kamers: 81 authentieke kamers: terracotta vloeren, muren uit 
kalksteen, handgemaakt meubilair... Elke kamer (max. 4 per-
sonen) is verschillend qua indeling, afmetingen en grootte 
van de vensters. Standaard (+/- 17  m²) of superior kamers 
(+/- 20  m², tuinzicht). Extra bed (3de en 4de volwassene): 
vanaf € 33/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 4 t/m 12 jaar op 
de kamer van de ouders vanaf € 24/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: schuimwijn voor jonggehuwden.

Historisch hotel ondergebracht in het klooster van de basiliek 
Santa Croce in Gerusalemme. U logeert er tussen eeuwenoude 
muren, tussen geloof en geschiedenis, traditie en gastvrijheid.

ROMV0092 X1

Dei Mellini

Ligging: in een residentiële buurt, vlak bij de Piazza Cavour, 
op 10  minuten stappen van het Castel Sant'Angelo en de 
Engelenbrug. Vaticaanstad met de Vaticaanse musea, de basi-
liek met de koepel en de crypte ligt op 20 minuten wandelen. 
De Spaanse trappen en de omliggende winkelstraten bereikt u 
na 15 minuten.
Metrohalte: Lepanto (lijn A) op 900  m. Bushalte Vittoria 
Colonna op 350 m met buslijn (70) naar station Termini en het 
Colosseum (lijn 87).
Faciliteiten: achter de typisch Romeinse gevel gaan de lobby 
met marmeren vloeren, zithoekjes en de receptie schuil. Dit 
klassevol, hedendaags hotel werd opgesmukt met talrijke 
kunstvoorwerpen. Uitgebreid ontbijtbuffet. De grootste troef 
is het dakterras, een oase waar u kan genieten van de zon en 
een aperitiefje. Parkeergarage (vanaf € 44/24 uur).
Kamers: 80 kamers, vrij ruim voor een stad. Elegant ingericht 
met warme kleuren en Italiaanse flair. Marmeren badkamer, 
vast tapijt. Superior (25 m², max. 3 personen), deluxe (28 m², 
max. 3  personen) of suite (37 m², max. 3  personen, aparte 
slaapkamer en 2 badkamers). Eenpersoonskamer (18 m²). Extra 
bed (3de volwassene): vanaf € 38/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 8 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn op de kamer.

Knap hotel met ruime kamers en een verzorgd dakterras waar 
het heerlijk ontspannen is bij mooi weer. Perfect gelegen voor 
cultuurliefhebbers, de Vaticaanse musea liggen vlakbij.

ROMV0166 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/domus_sessoriana/238776i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/dei_mellini/237962i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Trevi Collection

Ligging: het knappe 4 sterren Trevi Collection Hotel heeft een centrale top-
ligging op 200 m van de Spaanse trappen, tussen de Via Sistina en de Via 
Gregoriana, vlakbij de weelderige tuinen, de beelden, de fonteinen, de pavil-
joenen en musea van het schitterend openbaar park Villa Borghese. Op 450 m 
van het hotel vindt u de beroemde Trevi-fontein, van de hand van grootmeester 
Bernini, de bekendste barokke fontein en meteen de grootste fontein van Rome. 
Alle toeristische trekpleisters liggen op wandelafstand: het Pantheon (1,2 km), 
de Piazza del Popolo (1,2  km), de Piazza Navona en het Forum Romanum 
(1,5 km) met aanpalend het immer imposante Colosseum (1,7 km). Shoppen 
kan u al op 300 m in de Via del Tritone of in de prestigieuze Via Condotti of Via 
Frattina. Publieke parking op 150 m van het hotel (vanaf € 2,50/uur).
Metrohalte: Barberini-Fontana di Trevi op 400 m (lijn A).
Faciliteiten: de moderne en geraffineerde stijl geeft karakter aan de ruimtes en 
het spel van licht en kleur zorgt voor een heel apart interieur. Trendy receptie 
en een rustgevende lounge. De mooie ontbijt ruimte bevindt zich op de boven-
ste verdieping en geeft uit op een panorama terras, dat een schitterend uitzicht 
biedt op de Eeuwige Stad. Er is een kleine relaxzone met bubbelbad (betalend), 
zalig na het bezoeken van de stad. Garage op 300 m (vanaf € 25/24 uur).
Kamers: de 25  ruime en trendy kamers hebben een elegant gesofisticeerd 
design met veelvuldig gebruik van hippe, donkere kleuren. Vast tapijt of par-
ket. Standaardkamers (15 m², max. 4 personen) of superior kamers (19 m², max. 
2 personen). Extra bed (3de en 4de persoon) in een standaardkamer: vanaf 
€ 42/nacht.
Kinderen: kinderbedje (t/m 2 jaar): € 16/nacht.

Topligging tussen de oude Romeinse monumenten, impressionante palazzi 
en prachtige parken van de stad schittert het historisch gebouw van het Trevi 
Collection Hotel. Dit eigentijds, bijzonder esthetisch ingericht designhotel 
straalt pure elegantie uit. De ontbijtruimte bevindt zich op de hoogste verdie-
ping; u geniet er van een schitterend panorama op de stad tijdens het ontbijt.
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ROMV0110 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/trevi_collection/238545i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Boutique Hotel Trevi

Ligging: een bevoorrechte ligging in het hart van historisch 
Rome, bij de mooiste en beroemdste fontein van Rome en mis-
schien wel van de hele wereld: de Trevi-fontein (op 40 m). De 
traditie wil dat u een muntje gooit in de fontein: zo bent u 
zeker dat u nog eens naar Rome komt... Vele andere tot de ver-
beelding sprekende locaties in Rome kan u te voet bezoeken, 
zoals de Piazza di Spagna en de Spaanse Trappen, de Via del 
Corso, de Via Frattina en de Via Condotti die zich focussen op 
exclusieve Italiaanse mode. Publieke parking op 100 m (vanaf 
€ 40-45/24 uur).
Metrohalte: Barberini-Fontana di Trevi op 800  m (lijn A). 
Diverse buslijnen in de nabijgelegen Via del Corso (op 50 m).
Faciliteiten: het mooie, oude pand werd esthetisch verbouwd, 
met bijzondere accenten en respect voor de originele deco-
ratie. Naast de receptie treft u er een salon en een ontbijt-
ruimte voor het ontbijtbuffet.
Kamers: de 33 kamers bieden een klassiek interieur met stijl-
meubelen en een marmeren badkamer. Vast tapijt. We reserve-
ren voor u een standaardkamer (19 m², max. 3 personen). Extra 
bed (3de volwassene): 30% korting.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: fruitmand voor jonggehuwden.

Dit hotel is een intiem, voornaam, historisch, comfortabel en 
chic logeeradres met grote persoonlijk heid,  gelegen op 40 m 
van de Trevi-fontein.

ROMV0156 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

Dei Borgognoni

Ligging: deze locatie is felbegeerd: u verblijft hier te midden 
van de meest exclusieve winkelstraten van het bruisend histo-
risch centrum, tussen de beroemde Spaanse Trappen (op 200 m) 
en de legendarische Trevi-fontein (op 150 m). Shoppen kan in 
de prestigieuze Via Condotti of Via Frattina. Geniet van een 
terrasje op de gezellige Piazza di Spagna of van een heerlijk 
ijsje in de gekende gelateria San Crispino aan de Trevi-fontein 
na het bewonderen van de indrukwekkende Romeinse beziens-
waardigheden...
Metrohalte: Spagna en Barberini (lijn A), beide op 550 m.
Faciliteiten: kunst en cultuur nemen hier een bijzondere 
plaats in. Zowel moderne als eeuwenoude werken prijken aan 
de historische muren. Lounge en receptie, bar en een elegante 
ontbijt zaal (buffetformule). De bloementuin met terras is uniek 
in dit deel van Rome! Privégarage: vanaf € 30/24 uur (beperkt 
aantal plaatsen).
Kamers: de 51 kamers (17 m², max. 3 personen) zijn uiterst 
smaakvol ingericht, met gevoel voor esthetiek. U beschikt over 
een marmeren badkamer. De kamers hebben vast tapijt. Extra 
bed (3de persoon): vanaf € 44/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).
Bonus: fles schuimwijn voor jonggehuwden.

Geschiedenis, charme en klasse zijn troef in dit magisch 18de-
eeuws palazzo. Een authentiek Italiaans tophotel met ele-
gante kamers en een bijzonder attente service.

ROMV0140 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/boutique_hotel_trevi/237986i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/dei_borgognoni/237970i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Rinascimento

Ligging: schitterende ligging op amper 500 m van de wereldbefaamde Piazza 
Navona, ongetwijfeld het mooiste plein van Rome. Dankzij talrijke geplaveide 
smalle straatjes en de vele uitnodigende terrasjes, straalt deze buurt pure 
authenticiteit uit. Het eeuwenoude Pantheon, het best bewaarde bouwwerk, 
Vaticaanstad met het Sint-Pietersplein en de Sint-Pietersbasiliek, het beroemde 
Castel Sant'Angelo (Engelenburcht) en de Campo dei Fiori situeren zich op 
wandel afstand. Publieke parking op 100 m (vanaf € 25/24 uur).
Metro- en bushalte: Spagna (lijn A) op 1,9 km. Bushalte Chiesa Nuova op 100 m 
met directe busverbinding naar Roma Termini (lijn 40).
Faciliteiten: in een bijzonder charmant straatje bevindt zich dit viersterren-
hotel. In het hoofdgebouw, opgetrokken in baksteen wat eerder ongewoon 
is voor Rome, bevinden zich alle gemeenschappelijke ruimtes. U treft er de 
receptie en de lobby. De nieuwe ontbijtruimte bevindt zich op de bovenste ver-
dieping met panoramisch uitzicht. Hier geniet u elke morgen van een typisch 
zoet Italiaans ontbijtbuffet met een verkwikkende koffie in een aangenaam 
kader. Een goede start van de dag.
Kamers: slechts 27 kamers (18 m², max. 4 personen) worden hier aangeboden. 
De inrichting is hedendaags en stijlvol. De kamers zijn voorzien van alle nodige 
comfort. Vast tapijt of houten vloer. Tweepersoonskamers voor alleengebruik. 
Extra bed (3de en 4de persoon): vanaf € 40/nacht
Kinderen: kinderbedje (t/m 2 jaar): € 16/nacht.

Knus en eigentijds ingericht hotel met een fantastische ligging net naast de 
befaamde Piazza Navona. Een ideale uitvalsbasis om de schoonheid van 
Rome te ontdekken, met de voornaamste bezienswaardigheden binnen 
wandel afstand. Voor wie houdt van authenticiteit, een gezellige sfeer en een 
prima service.

Rome

ROMV0184 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/rinascimento/238960i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Palazzo Ripetta

Ligging: tussen 2 levendige pleinen: Piazza di Spagna (700 m) en Piazza del 
Popolo (300 m). Op het eerste plein vindt u de Spaanse Trappen, misschien 
wel de mooiste van de wereld. Deze 18de-eeuwse trappen leiden naar de al 
even mooie kerk Trinità dei Monti. Deze Piazza is eveneens het startpunt van 
de  chicste Romeinse winkelstraten, o.m. de Via dei Condotti. Centraal op het 
tweede plein, de Piazza del Popolo, staat een Egyptische obelisk die oorspron-
kelijk op het Circus Maximus stond.
Metrohalte: Flaminio (lijn A) op 600 m.
Faciliteiten: de 17de-eeuwse structuur van het gebouw is goed bewaard geble-
ven. Dit vertaalt zich in lange gangen, afgewisseld met intieme zithoekjes. 
Statige inkomhal met de receptie. Bar San Baylon. Bij mooi weer verandert de 
groene binnentuin in een uniek ‘all day fine-dining’ concept in pure Romeinse 
stijl, Piazzetta Ripetta genaamd. Een oase van rust in de stad, open zowel voor 
hotelgasten als voor de Romeinen zelf. Het is er heerlijk toeven met een aperi-
tiefje of lekkere espresso met gebakje uit het open patisserie-atelier. Bij mooi 
weer geniet u er ook van het ontbijtbuffet, lunch en diner. Het restaurant San 
Baylon serveert verfijnde Italiaanse gerechten op basis van seizoens gebonden 
ingrediënten. Eén vaste waarde op het menu: sabayon. Voor de liefhebbers van 
het heerlijke Italiaanse dessert! Wellness met sauna, stoombad en relaxatie-
ruimte. Parkeergarage en tijdelijke ZTL-vergunning: vanaf € 40/24 u (op aan-
vraag, volgens beschikbaarheid).
Kamers: 78 kamers en suites, stijlvol en ruim. Ze zijn een mix van Romeins-
klassiek met hedendaagse accenten. Elke kamer heeft een individueel karakter. 
Parket. Premium kamers (23 m², max. 2 personen), prestige (28 m², max. 2 per-
sonen) of deluxe (32 m², max. 3 personen). Extra bed (3de volwassene): vanaf 
€ 99/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. premium).

Dit hotel draagt een boeiende geschiedenis met zich mee. Het barokke 
pand, opgetrokken in de 17de eeuw, was eeuwenlang een klooster en werd 
in 2009 omgebouwd tot een hotel. Na een recente, complete renovatie her-
opent Palazzo Ripetta zijn deuren. De geslaagde mix van geschiedenis, heden-
daagse kunst en design zal u ongetwijfeld bekoren. Topadres voor een 'Roman 
Holiday' in stijl.
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/palazzo_ripetta/238964i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Rome

Hotel de Russie, a Rocco Forte Hotel

Uniek hotel met een centrale ligging.

Adembenemende tuin, die in terrasvorm is aangelegd. In de 
zomermaanden kan u hier al fresco dineren in de schaduw van 
de oude bomen en rozenstruiken. U geniet van een gastro
nomische keuken in een fantastische setting. 

Het hotel telt 120 tijdloos klassieke kamers en suites.

Hassler Roma

Gelegen aan de top van de Spaanse Trappen en op wandel
afstand van de vermaarde winkelstraat Via Condotti (200 m), 
de Trevifontein (800 m) en het Pantheon (1,2 km).

De faciliteiten zijn weergaloos : een stijlvol salon voor koffie 
of thee of een intieme cocktailbar in een glamoureuze 1940’s 
setting. Imàgo serveert een verfijnde Italiaanse keuken. U ziet 
Rome by night vanop het dakterras op de 7de verdieping.

De 87 kamers zijn een toonbeeld van elegantie en stijl. U ge
niet er van alle hedendaags comfort, marmeren badkamers 
en vast tapijt. O.a. Classic (23 m², max. 2 personen), deluxe 
(28 m², max. 3 personen). 

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

La Fenice

Gelegen in het historische hart van de stad op wandelafstand 
van de meest befaamde monumenten als de Spaanse trappen 
(500 m). 

Ontbijten (continentaal buffet) doet u op de bovenste ver
dieping, in een veranda op het dakterras met een charmant 
uitzicht op de Romeinse daken.

Slechts 12 maar vrij ruime kamers (17 m², max. 3 personen), 
ingericht in een klassieke stijl met houten vloeren en voorzien 
van een gedegen comfort.

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/rocco_forte_de_russie/240071i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/hassler_roma/232986i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/la_fenice/237978i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


Firenze

Santo 
Spirito Piazza Pitti

Uffizi

Ponte
Vecchio

Ponte
S. Trinita

Piazza 
S. Trinita

Piazza 
Goldoni

Piazza 
Stazione

Fortezza 
da Basso

Palacongressi

S. Maria
Novella

Stazione
di S. Maria

Novella

Piazza della
Indipendenza

Piazza 
San Marco

Palazzo
Medici Riccardi

San Lorenzo

Duomo

Piazza
della

Repubblica

Piazza
della

Signoria

Piazza
S.Croce

Bargello

Piazza
Strozzi

San Marco

Ponte
alla

Carraia

Vi
a 

 M
ag

gi
o

Vi
a 

To
rn

ab
uo

ni

Via della Scala

Via Degli Alfani

Vi
a N

az
ion

ale

Via dell’Oriuolo

   
 V

ia 
Ca

m
illo

 C
av

ou
r 

WIJK

3

4

1
5

6

2

 1 Domus Florentiae

 2 Cellai 

 3 Brunelleschi

 4 Calzaiuoli

 5 L’Orologio

 6 Grand Hotel Minerva

• De Galleria dell’Accademia herbergt het origineel van de David 
van Michelangelo.

• De beroemde winkelwandelbrug over de Arno, de Ponte 
Vecchio, werd gebouwd in de 14de eeuw. Vandaag zijn er vooral 
juwelierswinkeltjes.

• De Piazza della Signoria is een open lucht museum met de ver-
maarde Neptunus fontein en beeldhouw  werken tegen het decor van 
het machtige Palazzo Vecchio.

• De Vasari Corridor verbindt de palazzi Vecchio en Pitti, een uniek 
pad boven de stad - wat een panorama.

• De Duomo verrast door zijn omvang en uitbundig heid. Alle aan-
dacht gaat naar de koepel van Brunelleschi.

• De Boboli-tuinen: het mooiste park van Firenze met het schit-
terende Palazzo Pitti aan zijn voeten.

• Een van de oudste apotheken ter wereld, de Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella, verkoopt geurige kruiden, 
zepen,...

• Vanaf het plein Piazzale Michelangelo hebt u een weids uitzicht 
over de stad.

• Prachtige muurschilderijen van de grote meesters van de 
renaissance zijn te bewonderen in de kerk van Santa Croce. 
Grafmonumenten van o.m. Michelangelo en Machiavelli. De tombes 
van de familie Medici en Donatello bevinden zich in de kerk San 
Lorenzo met aanpalend de Cappelle Medicee.

• Het Uffizi is een van de rijkste musea ter wereld met zo’n 
4.000 werken, van Leonardo da Vinci en Botticelli tot Rubens en 
Rembrandt. En het Museo Bargello toont Italiaans beeldhouwwerk 
(14-16de eeuw).

• Tijd voor een pauze, want in Firenze komt er geen einde aan al die 
kunst schatten. Geniet van overheerlijke ijsjes bij Vivoli, een insti-
tuut. Meer bescheiden is Perchè no! met verrukkelijk pistache- en 
chocoladeijs. Voor tiramisú moet u bij Ciro & Sons zijn.

• Via de Tornabuoni is de exclusieve winkelstraat. Beter betaal-
baar zijn de Via Roma en Via Calzaiuoli. Couleur locale op de 
overdekte Mercato Centrale en de bedrijvige markt rond de San 
Lorenzokerk. 

Dante, da Vinci, Michelangelo

Overladen met kunst en cultuur, de bakermat van de renaissance. U gaat natuurlijk de majestueuze 
Duomo, de David van Michelangelo, de paleizen van de Medici’s, de romantische Ponte Vecchiobrug 
én de renaissanceschilderijen in het Uffizi Museum bekijken. In Firenze winkelt u heel exclusief, en in 
een ‘trattoria tipica toscana’ eet u de specialiteit van de dag - de wijn wordt rijkelijk geschonken. U 
hoeft echt geen cultuurfreak te zijn om van deze stad te genieten. Firenze overtreft gewoonweg alles.

Onze hotels
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Stadswandeling historisch Firenze (*)

Begeleide stadswandeling van ander half uur in het hart van 
het historisch centrum van de stad. De Florentijnse hoogte-
punten met o.m. Duomo, Giotto, Mercato della Paglia, Ponte 
Vecchio, Palazzo Vecchio,... (geen binnen bezoeken).

FLOD0036 - 1u30 - enkel 01/04-31/10 - voormiddag - uitgez. maandag 
prijs per persoon € 20 volw. - € 16 kind 7-12

Galleria dell’Accademia
Een totale onderdompeling in de kunst van Michelangelo - 
hier bewondert u zijn beroemde beeld van David, het 
origineel! - en andere grootmeesters van de Italiaanse 
schilder- en beeldhouw kunst.
FLOD0053 - ticket op datum en uur - speciale ingang, geen lange wachtrijen
prijs per persoon € 19

Galleria degli Uffizi
Dit museum herbergt een van de belangrijkste kunstcollec-
ties ter wereld. U kan er ontelbare meesterwerken bewon-
deren van onder meer Botticelli, Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Rafaël, Giotto,... Absoluut een verplicht bezoek.

FLOD0052 - ticket op datum & uur - speciale ingang, geen lange wachtrijen
prijs per persoon € 19

Pisa (*) 

Wereldvermaard omwille van zijn Scheve toren, monumen-
tale, romaanse Dom van wit marmer (binnenbezoek) en 
indruk wekkende Piazza dei Cavalieri. De rit gaat via het 
schilder achtige Toscaanse platteland.

FLOD0009
5u30 - namiddag - dagelijks - geen tour op 25/12 en 01/01
prijs per persoon € 49 volw. - € 25 kind 3-8

Siena en San Gimignano (*)

Via de Chiantistreek naar het kleine, lieflijke San Gimignano 
(vrij bezoek) en het schitterende Siena (geleid bezoek) met 
zijn prachtig schelpvormig plein de Piazza del Campo, de 
Duomo,... Op de terugweg Monteriggioni. 

FLOD0006
volle dag - dagelijks - uitgez. 16/11-15/03 enkel op maandag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag - geen tour op 25/12 en 01/01
prijs per persoon - lunch niet inbegrepen 
€ 66 volw. - € 34 kind 3-8

Hard Rock Cafe
Gigantische porties, reuzen schermen, volop muziek, joviale 
service, iconische memorabilia die toebehoren aan de groot-
ste internationale sterren... Op en top the American way of 
life! In de Rock Shop exclusieve kledij en mode accessoires.

FLOD0035 - lunch of diner
prijs per persoon - uitgez. 24/12, 25/12, 31/12 en 01/01
gold menu € 24 - diamond menu € 30

Hop-on Hop-off tour
Met deze hop-on hop-off kan u in alle vrijheid Firenze bezoe-
ken en ontdekken. U kan immers onbeperkt op- en afstappen 
langs het traject. Er zijn 2 routes: Linea A rijdt in het stads-
centrum, Linea B brengt u tot Fiesole en terug.

commentaar via audiogids Engels of Frans
FLOD0051 - dagelijks behalve 01/01 en 25/12
prijs per persoon 
24 uur € 24 volw. - € 13 kind 5-15 
48 uur € 29 volw. - € 15 kind 5-15 
72 uur € 35 volw. - € 18 kind 5-15 

(*) Commentaar in het Engels, Frans bij min. 4 personen

Praktisch 
Luchthaven-centrum: 4 km. Metrolijn T2 tussen de luchthaven 
en het centrum van Firenze: tickets vanaf € 1.5 enkel. (ongeveer 
20 min.). Taxi’s vanaf € 22.

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 1u55. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
privétransfer - richtprijs per wagen per traject € 70 (1-3 personen)  
€ 92 (4-6 personen

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Domus Florentiae

Ligging: Domus Florentiae is erg gunstig gelegen in het hart van het historisch 
centrum, op een leuk pleintje met de befaamde kerk van Santa Maria Novella. 
De bereikbaarheid is ideaal: het station (met bushalte) bevindt zich op 100 m 
en de wereldberoemde Duomo ligt op 200 m. De Galleria degli Uffizi met haar 
prettige artistieke sfeer en vele straatartiesten, situeert zich op 400 m.
Faciliteiten: rijk in geschiedenis en traditie, én met het comfort van een 
modern hotel, biedt men u hier alles voor een geslaagde trip. De knappe inkom 
huisvest de receptie en een kleine, charmante zithoek. U beschikt over een 
bar en een knusse ontbijtzaal waar 's morgens een heerlijk ontbijtbuffet voor 
u klaarstaat. Bij mooi weer kan u ook op het terras ontbijten. Het hotel werkt 
samen met een privégarage vlakbij (vanaf € 26/24 uur).
Kamers: 14 gezellige kamers (16 m²) in de Florentijnse stijl. De kamers hebben 
parket of tegelvloer. We reserveren voor u een classic kamer (max. 2 personen) 
met zicht op de patio, of een superior kamer (max. 3 personen) met zicht op 
het plein. Extra bed (3de volwassene): € 59/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 5 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 6 t/m 
12 jaar geniet 50% korting.
Bonus: fles Spumante voor jonggehuwden.

Dit kleinschalig hotel in klassiek Florentijnse stijl biedt u een voortreffelijke 
service in een verfijnd en elegant kader. Dit 16de-eeuws aristocratisch gebouw 
werd uiterst smaakvol en zorgvuldig gerestaureerd. Aandacht voor detail, een 
persoonlijke service en erg verzorgde kamers weerspiegelen de grote zorg en 
aandacht van de vriendelijke eigenaars.

FLOV0065 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/firenze/domus_florentiae/238537i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cellai

Ligging: een absolute topligging voor dit hotel! Alle bezienswaardig heden 
liggen namelijk op loopafstand: in 3  minuten wandelt u naar de Galleria 
dell'Accademia, in 7 minuten naar de Duomo, in 9 minuten naar het Uffizi, in 
10 minuten naar de Ponte Vecchio en in 5 minuten naar het treinstation.
Faciliteiten: met veel smaak en een passie voor detail werd de sfeer van een 
traditionele Florentijnse woning gecreëerd, compleet met bibliotheek, biljart
zaaltje, haardvuur, mooie meubelen en authentieke accessoires en kunst
voorwerpen. Naast de bibliotheek op het gelijkvloers is er een cocktail bar. 
Continentaal ontbijtbuffet in de gezellige wintertuin. Op het dakterras geniet 
u van een schitterend panorama over de stad en er is een honesty bar (zelf
bediening, u rekent af bij vertrek). Gratis koffie, thee en koekjes in de na middag. 
Kunst staat centraal in hotel Cellai: u treft hedendaagse werken in de hal en 
het salon in het kader van het project 'Arte in Casa', en bijna in alle ruimtes 
kan u kunststukken uit de jaren 50, 60 en 70 (Italian Vintage Design Collection) 
bewonderen. Het aanbod wijzigt regelmatig en de werken zijn ook te koop. 
Gratis fietsen volgens beschikbaarheid. Garage op 20 m (vanaf € 30/24 uur).
Kamers: de kamers stralen warmte en gezelligheid uit. De elegante inrichting 
is een mooie mix van traditie, vintage design en kostbare materialen. Vast 
tapijt, tegelvloer of parket (volgens beschikbaarheid). We reserveren voor u 
een classic kamer (18 m², max. 3 personen) of een superior kamer (20 m², max. 
2 personen, kingsize bed, badjassen en pantoffels, fles wijn en fruit, geen toe
slag voor ontbijt op de kamer). Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra 
bed (3de volwassene): vanaf € 47/nacht.
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.
Bonus: 55+: fles wijn. Romantische kamer voor jonggehuwden.

De Cellai is typisch een van die hotels waar u zich dankzij de knusse, intieme 
sfeer en het warm, uitnodigend kader echt thuis voelt, 'a casa a Firenze'. De 
gevierde Toscaanse gastvrijheid is hier zeker troef. Dit charmehotel biedt 
huiselijkheid, kwaliteit, comfort en service in combinatie met de perfecte lig-
ging om Firenze te verkennen en te ontdekken. U logeert pal in het historisch 
centrum.

Firenze

FLOV0010 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/firenze/cellai/237932i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Brunelleschi

Ligging: exclusief gelegen in de voetgangerszone in het historisch hart van 
de stad tussen de Duomo en de Galleria degli Uffizi, op een rustig pleintje. Ga 
zeker de renaissanceschilderijen bewonderen in het Uffizi Museum met werken 
van o.m. Michelangelo, da Vinci en Botticelli. Andere aanrader: de Officina 
Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, één van de oudste apotheken 
ter wereld.
Faciliteiten: de receptie is ondergebracht in de vroegere Chiesa di San Michele. 
De service is persoonlijk en vriendelijk. Aan de receptie zal u misschien Paulus 
leren kennen, afkomstig uit Nederland, die al vele jaren het beste van zichzelf 
geeft in hotel Brunelleschi. Tower bar voor een drankje of een wijndegustatie. 
Osteria Pagliazza (lunch en diner) serveert een traditionele Toscaanse keu-
ken. Gourmetrestaurant Santa Elisabetta (2 sterren in de Michelingids, lunch en 
diner). Eigen museum met archeologische vondsten die ontdekt werden tijdens 
de opgravingen waaronder een Romeins caldarium en middeleeuws keramiek. 
Privégarage met valet service (vanaf € 45/24 uur).
Kamers: knap ingericht, met een hedendaagse decoratie en state-of-the-art 
technologie. Ze zijn ingericht met kunstwerken, hoge plafonds, exclusieve stof-
fen,... De kamers hebben parketvloer. Classic executive (18 m²), superior execu-
tive (21 m²) of deluxe (26 m², badjassen en pantoffels, mogelijkheid tot zicht 
op de Duomo).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (uitgez. 07/04/23-09/04/23, 06/05/23-15/07/23, 08/09/23-14/10/23) 
(inclusief ontbijt).
Bonus: upgrade en glaasje prosecco (verblijven 01/11/22-23/12/22, 01/01/23-
31/03/23). Bij min. 3 nachten: 1 gratis diner in Osteria Pagliazza (verblijven 
01/11/22-23/12/22, 25/12/22-28/12/22, 08/01/23-13/02/23, 15/02/23-31/03/23, 
30/07/23-25/08/23) (cumuleerbaar met Uw voordeel).

Hotel Brunelleschi verenigt 2 van de oudste gebouwen van de stad - de antieke 
Byzantijnse Torre della Pagliazza en de vroegere middeleeuwse Chiesa (kerk) di 
San Michele - op een esthetische, héél bijzondere manier. Het is een karakter-
vol hotel met veel faciliteiten én een verhaal met een rijke geschiedenis dat uw 
verblijf tot een unieke, intense en historische ervaring maakt.

FLOV0072 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/firenze/brunelleschi/238121i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Calzaiuoli

Prachtig, centraal gelegen hotel in de voetgangerszone 
van Firenze, op een paar minuten van de Duomo en de Via 
Calzaiuoli met zijn exclusieve winkels. Het Uffizi museum en 
de Accademia zijn eveneens vlakbij. 

Klassieke lobby met receptie waar u steeds terecht kan en 
een mooie leeszaal. Een sfeervolle loungebar vervolledigd het 
geheel. 

De 53 kamers zijn lieflijk ingericht in de typerende Florentijnse 
stijl. U heeft (op aanvraag) een mooi uitzicht over de pitto-
reske daken van de stad.

L'Orologio

Designhotel aan de Piazza Santa Maria Novella, op 400 m van 
het station. 

De inrichting is geïnspireerd op de prestigieuze wereld van de 
haute horlogerie. Er is een koffiebar waar u ook snacks kunt 
krijgen en een intieme bistro die vooral Toscaanse gerech-
ten serveert. Wellnessruimte met sauna, hamam, fitness en 
massage behandelingen. 

58 Kamers, elke verdieping een ander horlogemerk als thema, 
altijd elegant ingericht.

Grand Hotel Minerva

Gelegen vlakbij het treinstation Santa Maria Novella, op 
wandel afstand van het historische centrum. 

De inrichting is recent vernieuwd in een elegant, hedendaagse 
stijl. Vanop het mooie dakterras met bar en zwembad heeft u 
een uniek uitzicht op de stad. De keuken serveert verrukkelijke 
klassiek italiaanse gerechten. 

97 warme, uitnodigende kamers.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

Firenze

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/firenze/calzaiuoli_/148829i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/firenze/lorologio/175707i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/firenze/grand_hotel_minerva/118618i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• Het San Marco-plein met het Palazzo Ducale, eeuwenlang 
de residentie van de dogen en het symbool van de republiek 
Venetië, en de San Marco-basiliek met sprookjesachtige moza-
ieken en glinsterend bladgoud. Vanaf de 98,6 m hoge klokkento-
ren van San Marco heeft u een prachtig uitzicht. 

• De Brug der Zuchten verbindt het Dogen paleis met de gevange-
nis (de zuchten van de gevangenen, die na hun veroordeling in 
het Dogenpaleis naar hun cel werden geleid). Dit lot viel ook 
Casanova te beurt, maar hij ontsnapte. 

• Vaar het 3,8  km lange Canal Grande af, de ‘hoofdstraat’ van 
Venetië, en bewonder de majestueuze palazzi en de Rialto-brug 
(vaporetto lijn 1). 

• In het Museo Storico Navale ziet u de Bucintoro, het schip 
waarmee de doge elk jaar de zee opvaarde om het huwelijk tus-
sen Venetië en de zee te voltrekken. Het Peggy Guggenheim 
Museum zet de toon voor moderne kunst, klassieke kunst in de 
Galleria dell’Accademia. 

• Het Lido van Venetië ademt nog een echte fin de siècle sfeer.

• Geniet van een wit wijntje (ombra) op een campo (pleintje) in 
de schaduw van een van de 111 kerken, bv. op de Campo Santa 
Margherita in de pittoreske wijk Dorso duro. Bestel er de popu-
laire cicchetti bij, de Venetiaanse tapas. Het historische Caffè 
Florian (1720) is een ontmoetings plaats voor kunstenaars uit de 
hele wereld en nostalgische  Venetianen, en in de legendarische 
Harry’s Bar was ook Hemingway thuis. 

• Onvervalst Venetiaans: de dagelijkse Rialto -markt (groente, 
fruit, vis). 

• Echte Venetiaanse souvenirs zijn glas, kant en maskers. De duur-
ste winkels en de meeste toeristische kitsch vindt u rond de 
Piazza San Marco. De prijzen zijn redelijker in de Merceria, van 
de Torre dell’Orologio naar de Rialto-brug. Voor kledij: de Strada 
Nuova richting station.

• Een lieflijk stukje Venetië is Cannaregio, de meest noorde-
lijke wijk van de stad en het vroegere Joodse ghetto. De kerk 
Madonna dell’Orto met schilderijen van Tintoretto en de kerk 
Gesuiti (Santa Maria Assunta), kunstateliers, wijnbars...

Gondels, maskers, Casanova en San Marco

Het wordt liefde op het eerste gezicht. ‘Stad in het water’, ‘Stad zonder wielen’... onovertroffen qua 
sfeer en romantiek. Zingende gondolieri, glas van Murano, kant en mysterieuze maskers, Piazza San 
Marco en zijn beroemde basiliek, het Dogenpaleis, de Brug der Zuchten, de winkelwandelbrug Rialto, 
de pracht en praal van de palazzi langs het Canal Grande... Verborgen pleintjes en steegjes stralen 
charme, sereniteit en tijdloze betovering uit. Venetië zal u zeker bekoren, trots en een tikje geheim-
zinnig, met een zweem van vergankelijkheid. De romantische stad bij uitstek, die blijft fascineren.

Onze hotels
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Stadswandeling
Venetië is wereldwijd bekend om zijn schitterend historisch 
centrum met zijn talrijke kanalen. De stad heeft een belang-
rijke rol gespeeld in de wereldgeschiedenis. Op deze bege-
leide stadswandeling gaat u o.m. het San Marcoplein en zijn 
beroemde Basiliek bekijken, het Dogenpaleis, de Brug der 
Zuchten,... (geen binnenbezoeken).

VEND0070 - 90 minuten - dagelijks om 9 uur in het Engels en het Frans
prijs per persoon € 25

Palazzo Ducale (Dogenpaleis)
Begeleid bezoek aan het Palazzo Ducale aan het San Marco-
plein. Dit was het paleis van de doge, de leider van de Repu-
bliek Venetië. Het is een van de belangrijkste niet-religieuze 
bouwwerken in gotische stijl.

VEND0071 - 60 minuten - dagelijks om 11u45 in het Engels en het Frans
prijs per persoon 
€ 54 volw. - € 42 kind 6-14 - gratis kind -6 

Gondeltocht met serenades
Bij een bezoek aan Venetië hoort altijd een gondeltochtje. 
Het is werkelijk fantastisch om vanaf het water la Serenis-
sima te ontdekken. Charme is troef. En de met smeltende 
stem gezongen serenades zorgen voor een romantische noot.

VEND0008
De gondeltocht is niet privé, u deelt de gondel met 4 andere personen 
40 minuten - 01/11-31/03 om 15u30 - 01/04-31/10 om 18u30
prijs per persoon € 40

Hard Rock Cafe
Gigantische porties, reuzen schermen, volop muziek, joviale 
service, iconische memorabilia die toebehoren aan de groot-
ste internationale sterren... Op en top the American way of 
life! In de Rock Shop exclusieve kledij en mode accessoires.

VEND0064 - lunch of diner - uitgez. 24/12, 25/12, 31/12 en 01/01
prijs per persoon gold menu € 28 - diamond menu € 35

Praktisch 
Luchthaven-centrum: 15 km. Bus (20 minuten), ATVO-bus lijn 
35: tickets vanaf €  10  enkel, ACTV-bus lijn 5: tickets vanaf 
€ 10 enkel. Tickets vooraf in de luchthaventerminal aankopen. 

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 1u40. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
Venice Airport transfer Alilaguna (**) - prijs per persoon € 18 
(enkel) - € 32 (heen & terug)- vaste op- en afstapplaatsen 
(VEND0074)
privétransfer - richtprijs per boot per traject (**) 

€ 195 (1-6 personen)
(**) Transfers tot stadscentrum Venetië

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Corte Contarina

Ligging: rustig gelegen in een smalle zijstraat van de levendige Via Garibaldi 
met restaurantjes, bars en traditionele winkeltjes, gelukkig nog niet overspoeld 
door toeristen. Hier maakt u kennis met het dagelijks leven van de Venetianen. 
In 10 minuten wandelt u naar de Piazza San Marco, het centrale plein waar 
zich ook de ingang van het Dogenpaleis bevindt. De kathedraal San Pietro di 
Castello, het Arsenale (de oude scheepswerven) en de tentoonstellingsruimte 
van de Biënnale, het tweejaarlijkse toonaangevende internationale event van 
de kunst, zijn vlakbij.
Vaporettohalte: Giardini of Arsenale.
Faciliteiten: het hotel telt 3 verdiepingen en werd na renovatie in zijn oude 
glorie hersteld. Kleinschaligheid en persoonlijke service zijn gegarandeerd. 
Gezellige inkom met de receptie, ontbijtruimte (buffet) en een kleine bar met 
internethoekje op de eerste verdieping. Glutenvrije producten op aanvraag. 
Geen lift en steile trappen, maar wel traplift naar de eerste en tweede verdie
ping. Aparte ingang voor rolstoelgebruikers.
Kamers: de 21 kamers van hotel Corte Contarina zijn warm gedecoreerd met 
kostbare materialen en ingericht met aandacht voor de Venetiaanse stijl. Ze 
stralen een ongedwongen charme uit, keurig en comfortabel. Marmeren bad
kamer met bubbelbad of powerdouche. Broekpers, vast tapijt. We reserveren 
voor u de standaardkamers (20 m²) voor max. 4 personen. Extra bed (3de en 
4de volwassene): vanaf €  27/nacht. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. 
1 Kamer voor rolstoelgebruikers op het gelijkvloers.
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 6 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Oude familieresidentie van de hertogen Contarina, in het hart van een van 
de oudste delen van Venetië, omgetoverd tot een erg aangenaam charme-
hotelletje. Met slechts 21 kamers is intimiteit en kleinschaligheid gegaran-
deerd. U geniet van het échte Venetië, waar de grote stromen toeristen niet 
voorbijkomen!

VENV0080 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/corte_contarina/238796i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Casa Verardo

Ligging: in een rustig en verborgen hoekje aan een kanaaltje diep in het histo-
rische hart van Italië's meest romantische stad op 200 m van het kloppende hart 
van de drijvende stad, de Piazza San Marco. Wanneer de prestigieuze bars dan 
ook nog hun orkest op het terras laten spelen, gaat de sfeer enkel crescendo. 
De Rialto-brug, de oudste en meeste bekende brug over het Canal Grande ligt 
op 700 m.
Vaporettohalte: San Zaccaria op 150 m.
Faciliteiten: vriendelijk onthaal aan de receptie van het Casa Verardo. Voor 
een drankje kunt u in de cosy bar terecht. Een continentaal ontbijt staat elke 
morgen voor u klaar in een prachtig 16de-eeuws decor. Bij mooi weer kunt 
u zelfs buiten ontbijten op het panoramisch terras met zicht op het kanaal. 
Na een drukke dag in Venetië is het heerlijk relaxen in de charmante en heel 
gezellige binnentuin geflankeerd door een antieke 17de-eeuwse zuil. De vele 
antieke meubelen, de schilderijen van de Venetiaanse school uit de 16de eeuw, 
de Fortuny-lampen, de prestigieuze Rubelli-stoffen en de oude originele ele-
menten die behouden zijn gebleven, maken van dit palazzo een uniek plekje.
Kamers: de Casa Verardo biedt 24 ruime, elegante en warm ingerichte kamers 
voorzien van antiek meubilair. De kamers zijn allemaal verschillend, ook qua 
grootte, aangezien het een 16de-eeuws palazzo betreft. Voor uw comfort zijn 
ze voorzien van: telefoon, televisie en parketvloer. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik. Extra bed (3de en 4de persoon): vanaf € 43/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).

Dit 16-eeuwse adellijke palazzo wordt al sinds de beginjaren 1900 gerund door 
de gastvrije familie Mestre. Bij hen beleeft u ongetwijfeld de magische sfeer 
van een echte 'Venetiaanse thuis'. De antieke meubelen, de schilderijen van 
de Venetiaanse school, de opmerkelijke lampen en exquise stoffen crëeren 
een heel aparte maar toch intieme sfeer. 'Casa lontano da casa'... hier komt 
u thuis.

Venetië

VENV0110 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

st
an

da
ar

dk
am

er

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/casa_verardo/238014i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com92

3

HHHH CHARME

FR
EE

€ € €

Sina Palazzo Sant'Angelo

Ligging: het viersterrenhotel Sina Palazzo Sant'Angelo kan bogen op een schit-
terende ligging aan het Canal Grande, vlak bij de vaporettohalte en strategisch 
gelegen tussen de Rialto-brug en de Ponte dell'Accademia. Het San Marco-plein 
ligt op een tiental minuten wandelen. De onmiddellijke omgeving van het hotel 
is verrassend vredig, een oase van rust te midden van de drukke stad.
Vaporettohalte: Sant'Angelo (lijn 1) op 15 m.
Faciliteiten: achter de gevel van dit ogenschijnlijk bescheiden gebouw gaat 
een uiterst stijlvol hotel schuil. Dit merkt u meteen op van zodra u de hal 
betreedt. De ingang van het hotel bevindt zich aan de waterkant met een 
private aanlegsteiger voor watertaxi's. Iedere ochtend wacht u een heerlijk 
continentaal ontbijtbuffet. Droom heerlijk weg met een drankje in de bar (open 
van 10u30 tot 24u) terwijl u de gondeliers trots voorbij ziet glijden op het Canal 
Grande. In het restaurant Antinoo's Lounge & Restaurant van het zusterhotel 
Sina Centurion Palace genieten de klanten 20% korting.
Kamers: 26 kamers worden hier aangeboden, heel verscheiden maar de klas-
sieke, typisch Venetiaanse stijl met veel rode kleuren en stoffen wanden vinden 
we in elke kamer terug. Telefoon en televisie, vast tapijt of parket. De prachtige 
badkamers in carraramarmer met bubbelbad maken het plaatje compleet. We 
reserveren voor u classic kamers (16 m², max. 2 personen, zicht op de binnen-
plaats), ruimere deluxe kamers (20 m², max. 3 personen, zicht op het plein of 
het zijkanaal) of junior suites (26 m², max. 3 personen, zicht op het zijkanaal 
of de tuin). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 85/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 3 jaar) (uitgez. classic kamers).
Bonus: fles water op de kamer. Enkel in de deluxe kamers en junior suites: 
glaasje schuimwijn.

Het Sina Palazzo Sant'Angelo staat garant voor een onvergetelijk verblijf in La 
Serenissima. Het hotel bekoort meteen door de charmante Venetiaanse stijl, 
elegant en tegelijkertijd een tikkeltje bescheiden. Niettegenstaande de bijzon-
der strategische ligging van dit hotel, ervaart u toch een gevoel van rust en 
sereniteit.

VENV0120 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/sina_palazzo_santangelo/238038i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Savoia & Jolanda

Ligging: subliem, aan de Riva degli Schiavoni, één van de bekendste straten 
van Venetië. Jaarlijks flaneren miljoenen toeristen langs deze boulevard, die 
uitkijkt op de lagune. Van hieruit vertrekken heel wat gondels. De Piazza San 
Marco, het centrale plein waar zich ook de ingang van het Dogenpaleis bevindt, 
ligt op 50 m. Exclusieve boetieks met creaties van o.m. Gucci, Versace, Louis 
Vuitton,... en artisanale winkeltjes treft u in de Calle XXII Marzo en de Merceria.
Vaporettohalte: San Zaccaria (lijn 16, lijn 4.1, 5.1 en lijn 2 in hoog seizoen).
Faciliteiten: gezellige receptie met erg vriendelijk personeel. Het restaurant 
Principessa serveert de heerlijke Venetiaanse keuken, met heel wat visspecia-
liteiten. Bij mooi weer dineert u op het terras met zicht op de lagune terwijl 
u de gestage stroom van toeristen gadeslaat. Ook ontbijten (buffet) op het 
terras is een aanrader.
Kamers: 47  uitnodigende kamers en suites, ingericht met fraaie stoffen, 
prachtig Murano-glas en kostbare schilderijen, elk in een aparte, Venetiaanse 
stijl. Make-upspiegel. Vast tapijt, sommige kamers met parket. Aantrekkelijke 
standaard kamers zonder lagunezicht (15-21 m², max. 3 personen, extra bed (3de 
volwassene): € 74/nacht ), ingang aan de Riva degli Schiavoni. Luxueuze junior 
suites met zithoek en fraai lagunezicht (28-40 m², max. 2 personen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de standaardkamers: 1 kind van 3 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs.
Bonus: 10% korting in het hotelrestaurant La Principessa (uitgez. sluitingsda-
gen), 10% korting in Trattoria Alla Madonna en in de Markus kunstgalerie. Fles 
spumante voor jonggehuwden.

Dit riant, intiem en gastvrij hotel van meer dan 100 jaar oud straalt charme 
en authenticiteit uit. De gezellige kamers, aangekleed met prachtige stoffen, 
Murano-glas en waardevolle schilderijen en de lekkere keuken dragen bij tot 
het welslagen van uw verblijf. Een absolute meerwaarde voor uw bezoek aan 
de meest romantische stad ter wereld. Foutloze en discrete service.

Venetië

ONTDEKKING
 ∙ 3 nachten in een standaardkamer
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ fles wijn op de kamer
 ∙ ticket voor een glas blazerij in Murano
 ∙ 20% korting in het restaurant La 
Principessa

(uitgez. sluitingsdagen)
VENVPD56
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/savoia_--_jolanda/238350i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Metropole

Ligging: in het levendige hart van Venetië, aan de Riva degli Schiavoni, op 
100 m van het San-Marcoplein en de expositieruimtes waar de toonaangevende 
Biënnale, plaats vindt. Geniet van de aangename drukte voor het hotel en het 
fabelachtige zicht op de lagune van Venetië.
Vaporettohalte: San Zaccaria op 200 m.
Faciliteiten: in de Citrus Garden neemt u het ontbijt in openlucht, tussen de 
palmbomen en de heerlijke geur van jasmijnen, een perfecte start van de dag. 
Voor een verfrissende cocktail of een verfijnd Venetiaans geïnspireerd diner, 
schuift u aan in de Oriental Bar & Bistro, het moderne kunstwerk van Joseph 
Kusuth gaat er met alle aandacht lopen. Wie op zonnige dagen en in alle rust 
buiten wil dineren is welkom in de Oriental Bar Garden. Oriëntaals geïnspi-
reerde spa voor exclusief gebruik (vanaf € 200/90 minuten). Massages en kapper 
mogelijk op de kamer op aanvraag. Private pier voor watertaxi's.
Kamers: de 67 kamers hebben elk een unieke stijl. Het elegante meubilair, 
de sierlijke vergulde spiegels, het oosterse antiek en art-déco elementen, de 
badkamers in marmer of met een bijzondere mozaïek... elk detail vertelt een 
verhaal. Naar keuze reserveren we voor u een classic kamer (22 m²) of een 
deluxe kamer (24 m², extra bed (3de persoon) € 206/nacht) beiden met zicht op 
de binnenplaats of een zijstraatje, of een prestige kamer (35 m², max. 2 per-
sonen, aparte zithoek, hemelbed) met zicht op de tuin, de binnenplaats of op 
het zijkanaal. Deluxe kamer met zicht op de lagune (25 m², max. 2 personen) of 
junior suite (30 m², max. 2 personen) met zicht op de lagune en op het eiland 
San Giorgio.
Kinderen: enkel in de deluxe kamers: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).
Bonus: jonggehuwden: prosecco en een geschenkje.

Hotel Metropole is synoniem voor een verblijf in grandeur en discrete luxe, 
dankzij de unieke mix van de klassieke Venetiaanse stijl in combinatie met 
oriëntaalse invloeden. Meteen bij het binnentreden van het hotel wordt u beto-
verd door de pracht en praal. Over de inrichting werd zorgvuldig nagedacht. 
Een streling voor het oog, een opwinding voor het hart en een oase van rust.

VENV0124 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

de
lu

xe
 k

am
er

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/metropole/238391i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


95

6

HHHHH

FR
EE

€ € € €

Sina Centurion Palace

Ligging: aan het Canal Grande, vlak naast de basiliek van Santa Maria della 
Salute, tussen Punta della Dogana en het vermaarde Peggy Guggenheim 
Museum. U verblijft in het oudste deel van Venetië, met een prachtig zicht op 
San Marco. Het hotel heeft een private aanlegsteiger voor de watertaxi's. U 
bevindt zich vlak bij alle bezienswaardigheden van deze prachtige stad.
Vaporettohalte: Salute (lijn 1) op 100 m.
Faciliteiten: logeren in een historisch gebouw, maar in een hedendaags kader 
en met alle moderne faciliteiten... dàt is een verblijf in Sina Centurion Palace. 
Het hotel ligt in het Palazzo Genovese, een vroeger klooster met een gezellig 
binnenpleintje. In de sfeervolle lounge bevindt zich de receptie, u geniet er van 
een warm onthaal. Een drankje in de leuke bar Antinoo's brengt u in de juiste 
stemming. 's Morgens wacht u een overheerlijk ontbijtbuffet. In Antinoo's 
Lounge & Restaurant worden heerlijke gerechten geserveerd. Zowel de bar als 
het restaurant bieden zicht op het Canal Grande. Gratis fitness.
Kamers: de 50 kamers zijn allemaal uniek, de stijl is een geslaagde mix van 
klassiek en modern met opvallende kleuren. Ze bieden u alle comfort, make-
upspiegel in de badkamer. We reserveren voor u een standaardkamer (17 m², 
max. 2 personen), een superior kamer (20 m², max. 2 personen) of een ruimere 
deluxe kamer (26 m², max. 3 personen, zicht op het binnenpleintje). Superior 
junior suite (36 m², max. 3 personen, soms met mezzanine, zicht op het zij-
kanaal of zicht op de binnentuin) en junior suite deluxe (45 m², max. 3 perso-
nen, zicht op het Canal Grande). Extra bed (3de volwassene) vanaf € 112/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. standaard en superior kamers).
Bonus: fles water op de kamer, 20% korting in het restaurant. Deluxe kamers 
en junior suites: welkomstgeschenkje en upgrade volgens beschikbaarheid. 
Jonggehuwden: fles schuimwijn.

Centurion Palace is echter niet het zoveelste klassiek ingerichte hotel, maar 
heeft gekozen voor een hedendaags interieur met warme kleuren. Geen 
moderne stijl dus, maar een en al gezelligheid met een vleugje elegantie en 
romantiek. Het prachtige zicht over San Marco en de ligging aan het Canal 
Grande maken van uw bezoek aan Venetië een waar sprookje!

Venetië

VENV0118 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/sina_centurion_palace/238046i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Flora

Gelegen in het hart van Venetië op amper 400  m van het 
indruk wekkende San Marcoplein.

Dit 17de-eeuws palazzo was destijds een schildersschool. 
Vandaag biedt Hotel Flora een origineel, rustig kader en alle 
modern comfort. Er is WiFi beschikbaar in het hele hotel. 
Ontbijtruimte en bar waar u naast een drankje ook kunt genie-
ten van een snack of afternoon tea.

40 klassieke, maar gezellige kamers.

Giorgione

Giorgione is centraal gelegen, in de wijk Cannaregio, op wan-
delafstand van de Rialto-brug en San Marco met de basiliek en 
het Palazzo Ducale. 

Uitgesproken romantisch hotel in een historisch palais van 
Venetië. De binnenplaats is absluut uniek in zijn soort en voor 
de bestemming. 

76 stijlvolle kamers ingericht met kostbare stoffen en kroon-
luchters van Muranoglas en een antiek meubilair vol van 
Venetiaanse charme.

Principe

Idyllisch gelegen aan het Canal Grande, op 200 m van het trein-
station Santa Lucia. 

Ruime, elegante inkom met receptie (24 uur) en salon. Sushi 
bar Mirai. Tijdens het ontbijtbuffet geniet u van een schit-
terend zicht op het Canal Grande. 

Hotel Principe telt 137 luchtige en ruime kamers. Een mix van 
klassiek, modern en de Venetiaanse stijl met Murano-glas en 
antieke meubels. Sommige kamers hebben een terras of bal-
kon.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/laghi/flora/233057i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/giorgione_/106356i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/principe/240075i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Baglioni Hotel Luna

Zeer centrale ligging op 250  m van het Palazzo Ducale met 
uniek uitzicht op het eiland San Giorgio en het San Marco-
plein. 

Intiem hotel in een eeuwenoud aristocratisch paleis. 
Restaurant en bar met een magnifiek zicht op het water. 

91 luxueuze kamers in een traditionele stijl. Voor een onver-
getelijk verblijf in de Dogenstad.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Venetië

Ca Maria Adele

Rustige ligging in de authentieke wijk Dorsoduro waar kunst 
en cultuur centraal staan en op enkele meters van de Basiliek 
van Santa Maria della Salute. 

Het is een lieflijk hotel in een historisch 16de-eeuws palazzo. 
Intimiteit is troef. 

Slechts 12  kamers, luxueus en traditioneel Venetiaans in-
gericht.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotel Danieli

Een excellente locatie op de geanimeerde Riva degli Schiavoni, 
uitkijkend op de lagune. Dicht bij de Piazza San Marco, de 
Brug der Zuchten. 

Historisch hotel sinds 1822 met schitterend panoramisch res-
taurant en gerenommeerde bar. Die meerdere keren tot de 
20 beste bars van Italië is bekroond en dé is plek voor een 
afternoon tea of een Martini-cocktail in ware Bond-stijl. 

215 Weelderige kamers in typisch Venetiaanse stijl.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/baglioni_hotel_luna/176383i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/ca_maria_adele/174892i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/hotel_danieli/233003i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Sina De La Ville

 2 Doria Grand Hotel

 3 Art Hotel Navigli

 4 Sina The Gray

• Milaan is een droom voor wie van mode en designspulletjes 
houdt. De Quadrilatero d’Oro, ‘de gouden vierkante kilo-
meter’ tussen de Via Montenapoleone, Via della Spiga en 
Via Sant’Andrea, is de meest gesofisticeerde shoppingzone. 
Bewonder de glitterati (flanerende Milanezen die willen 
gezien worden) in de stijlvolle winkelgalerij Galleria Vittorio 
Emanuele II. Shopping voor de gewone sterveling in de 
Corso Vittorio Emanuele, de trendy Brera-buurt, het waren-
huis Rinascente of de outletwinkels (stockverkoop) van de 
couturiers. 

• De Dom van Milaan is een begrip. De reusachtige kathedraal 
Santa Maria Nascente domineert het centrum. Het is een van 
de grootste gotische kerken ter wereld. De immense Piazza 
del Duomo is het beroemdste plein van de stad. In de buurt 
hangt de jeugd graag rond. In de wandel gangen langs het 
plein flaneren duur geklede dames, giechelende schoolmeisjes 
en verliefde koppeltjes. 

• De Navigli-wijk rond de Naviglio Grande, een kanaal midden 
in de stad, is ‘molto in’. 

• Milaan is een culinair Mekka. De levendige Corso Como 
biedt heel wat mogelijk heden. Gastronomia Peck is een 
delicatessen imperium. Eenvoudig: een snelle espresso aan de 
bar met een brioche in een tabacchi. 

• Naar de opera in het Teatro alla Scala. 

• Het prestigieuze Cimitero Monumentale: in Milaan kan zelfs 
een begraafplaats uw gevoel voor esthetiek bekoren. 

• Een van de belangrijkste kunstwerken van de westerse wereld 
Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci hangt in de 
Cenacolo Vinciano (vroegere refter) van het klooster Santa 
Maria delle Grazie (reservering noodzakelijk). Rafaël, Titiaan 
en Rubens in de Pinacoteca di Brera, de Rondanini Pietà 
van Michelangelo in het renaissance Castello Sforzesco. De 
Biblioteca Ambrosiana, opgericht door kardinaal Federico 
Borromeo in 1602, telt 30.000 zeldzame boeken en manuscrip-
ten afkomstig uit heel Europa, waaronder de vermaarde Codex 
Atlanticus van Leonardo da Vinci.

Gucci, Versace,... en Leonardo

Dolce & Gabbana, Gucci... Milaan geniet wereldfaam wat mode en woontrends betreft. In de 
‘Quadrilatero’ zitten alle grote namen op rij. De historische binnenstad wordt gedomineerd door 
de imposante Dom. Vanaf het Domplein wandelt u in een paar minuten naar de wereldberoemde 
Scala van Milaan. En u gaat natuurlijk het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci bekijken. 
Milaan is een flitsende wereldstad met een hip en trendy karakter. Ook de Milanese keuken is 
creatief en ‘s nachts wisselen de hotspots mekaar snel af...

Onze hotels
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Stadswandeling Milaan  
+ Laatste Avondmaal (Da Vinci) (*)

Stadswandeling van 1 uur met o.m. Teatro alla Scala, Gal-
leria Vittorio Emanuele II, Duomo. Bezoek aan de Basilica 
Santa Maria delle Grazie met Het Laatste Avondmaal van 
Leonardo Da Vinci (het origineel!).

MILD0033
3 u - voor- en namiddag op woensdag, donderdag en zaterdag
prijs per persoon € 121 volw. ‑ € 105 kind ‑12 

Hop-on Hop-off tour
Ideaal om op eigen ritme de stad te verkennen. U stapt 
zo vaak op en af als u wenst. U bezichtigt de beziens-
waardigheden in de buurt, waarna u de volgende bus 
neemt. Er zijn 35 stops langs 3 verschillende routes.

MILD0045 - commentaar via koptelefoon in het Engels of Frans
prijs per persoon
1 dag € 24 volw. ‑ € 10 kind 5‑15
48 uur € 28 volw. ‑ € 10 kind 5‑15

Teatro alla Scala
La Scala behoort tot de toon aangevende operahuizen 
van de wereld. De voorstellingen zijn steevast van ab-
solute top kwaliteit. Tijdens het seizoen zijn er telkens 
heel gevarieerde producties, waaronder de klassiekers 
Rigoletto (Verdi), Die Zauberflöte (Mozart), Le Nozze di 
Figaro (Mozart),...

MILD0002
prijs per persoon € 30 tot € 300

Praktisch 
Luchthaven Linate-centrum: 8 km. Linate Airport bus Express van 
luchthaven naar Milaan centraal station: tickets vanaf € 5 (ong. 
25 min). Taxi’s vanaf € 40. Luchthaven Malpensa-centrum: 50 km. 
Bus Malpensa Shuttle: vanaf € 13 duur: 1 uur. Trein Malpensa 
Express: vanaf € 13 (54 minuten). Taxi’s vanaf € 105

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 1u30. Bij reservering zoeken wij steeds 
het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
privétransfer - richtprijs per wagen per traject
Linate € 70 (1-3 personen) - € 124 (4-7 personen)
Malpensa € 139 (1-3 personen) - € 156 (4-6 personen)

(*) Commentaar in het Engels

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Sina De La Ville

Ligging: het stadshotel Sina de la Ville ligt midden in het centrum, op slechts 
enkele minuten stappen van de toeristische toppers zoals de Duomo, de 
Galleria Vittorio Emanuele II, het shoppingcenter Rinascente, Montenapoleone 
en het wereldberoemde Teatro alla Scala. Als hotelgast logeert u hier in een 
chique buurt van Milaan met vele winkels, restaurants, cafeetjes en uitgaans
mogelijkheden.
Metrohalte: Duomo op 200 m (rode lijn).
Faciliteiten: er wacht u een hartelijk welkom aan de receptie. De bekende bar 
Visconteo is een van de meest elegante in de stad. U heeft er een ruim assor
timent aan klassieke en eigentijdse cocktails. Elke morgen wacht u een heerlijk 
Amerikaans ontbijtbuffet. In het àlacarte restaurant Il Vizio, een begrip in 
Milaan, is dineren pure verwennerij. U kan er genieten zowel van mediterrane 
gerechten met een eigentijdse touch, als van sushi en rauwe visgerechten. De 
wijnkeuze is uitgebreid. Het kleine, verwarmd panoramisch dakzwembad met 
zonneterras en verbluffend uitzicht op de Duomo maakt dit hotel uniek. Voor 
de ultieme ontspanning is er de wellnessruimte (met gratis sauna en stoombad, 
behandelingen en massages zijn betalend). Parkeergarage bij het hotel (vanaf 
€ 39/24 uur). U kan ook gebruik maken van een publieke  parking in Via Agnello 
op 250 m (vanaf € 50/24 uur).
Kamers: een totaal van 108 kamers. Ze werden stuk voor stuk met veel oog voor 
detail ingericht, elk met een eigen karakter, van klassieke tot hedendaagse 
stijl. We bieden u de keuze uit een superior kamer (19 m², max. 2 personen), 
een deluxe kamer (21 m², max. 3 personen, extra bed (3de persoon): € 45/nacht) 
of een junior suite (35 m², max. 3 personen  zie Uw voordeel, zithoek, balkon).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. superior kamers). Enkel in de junior sui
tes: 1 kind t/m 12 jaar overnacht gratis in de junior suite van de ouders (inclu
sief ontbijt).
Bonus: chocolaatjes op de kamer.

In het hartje van Milaan, op een niet te kloppen locatie tussen de Duomo, 
het Teatro alla Scala en de Via Napoleone, worden gasten verwelkomd in een 
prachtig, klassevol hotel. Naast een klassiek luxueuze sfeer biedt Sina de la 
Ville een panoramisch zwembad op het dak met magnifiek zicht op de Duomo, 
een comfortabele loungebar en een kwaliteitsvol restaurant met een excel-
lente mediterrane keuken en een veelzijdige wijnkaart. 

MILV0057 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/milaan/sina_de_la_ville/237994i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Doria Grand Hotel

In een rustige straat parallel aan de Corso Buenos Aires.

Elegant hotel waar 'La passione per l'ospitalità' hoog in het 
vaandel gedragen wordt. U verblijft op 800 m van het Centraal 
station, en op 50 m van het metrostation. Een cosy hotelbar 
en een tijdloos elegant restaurant behoren tot de faciliteiten. 
Caffè Doria Jazz Club organiseert maandelijks een aantal jazz
evenementen.

124 Geluiddichte kamers (vanaf 20 m²) en suites. Ze zijn uiterst 
charmant, en ingericht met warme kleuren.

Art Hotel Navigli

In de levendige Navigli wijk, bekend voor de boetieks.

Het hotel geniet faam dankzij de prestigieuze collectie heden
daagse kunst. Gezellige bar, dakterras, spa en een onberis
pelijke service. U verblijft in een gezellige buurt met veel res
taurants. De Via Tortona, het kloppend modeen design hart 
van Milaan, ligt op 1,5km. Het centrum is makke lijk bereikbaar 
met de metro.

Het hotel telt 103  ruime, lumineuze kamers. De inrichting is 
functioneel met houtaccenten.

Sina The Gray

Pal in het centrum, tussen de Duomo en La Scala

Subliem en innovatief hotel met een geslaagde mix van tra
ditie en kosmopolitisch modernisme. U verblijft tegenover de 
stijlvolle winkelgalerij Galleria Vittorio Emanuele II. Exclusief 
en hypertrendy restaurant. Bij mooi weer is het heerlijk dine
ren in de openluchtlounge. Een aanrader voor een signature 
cocktail is ongetwijfeld de GBAR. 

Het hotel telt slechts 21  kamers (vanaf 15 m²). Ze zijn stuk 
voor stuk verschillend, en hebben een luxueuze inrichting.

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Milaan

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/milaan/doria_grand_hotel/106007i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/milaan/art_hotel_navigli/130431i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/milaan/sina_the_gray/214297i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• Spaccanapoli ligt in het oude, volkse en rumoerige hart van de 
stad. Het is een lange, nauwe stratenrij die door Napels loopt.

• Op de Piazza del Plebiscito, het mooiste plein van Napels, 
het Palazzo Reale (1601), nu een museum met de Biblioteca 
Nazionale met een unieke verzameling. 

• Het onderaardse Napels, Napoli Sotter ranea, is een labyrint van 
tunnels, kelders,...

• Aan de voet van het mythische Castel dell’Ovo ligt de schilder
achtige wijk Borgo Marinaro met gezellige terrasjes.

• Het Teatro San Carlo is héél bekend.

• Het Museo Archeologico Nazionale is een van de rijkste ter 
wereld voor de Griekse en Romeinse oudheid. Hoogtepunt: de 
Farnese Collectie, met 300 exquise beeld houwwerken, verza
meld door de familie Farnese die oppermachtig was in de renais
sance. Dit is allicht de mooiste verzameling antieke marmeren 
beelden ter wereld. Het Museo di Capodimonte telt 115 zalen 
met collecties van de Farnese, Borgia en Bourbons. Aanpalend, 
een schitterend park. Het trotse Castel Nuovo met prachtige 
renaissanceboog herbergt een rijke verzameling kunstwerken. 

• In de talloze kerken zijn de muren vaak behangen met ‘ex voti’, 
zilveren afbeeldingen van lichaamsdelen waarvoor genezing 
wordt afgesmeekt. Bezoek de S. Gennaro kathedraal, de barokke 
Gesù Nuovo en S. Domenico Maggiore, de kloostertuin van 
Santa Chiara met kleurrijke majolica. De Cappella Sansevero is 
wereld vermaard voor zijn ‘Cristo Velato’. Levend marmer!

• De elegante wijk Vomero ligt in de hoogte (neem de Funicolare). 
U hebt een fabelachtig uitzicht op de Golf vanaf het Castel 
Sant’Elmo en het kartuizerklooster Certosa di S. Martino met 
fraaie kerststalcollectie.

• In Napels werd de pizza Margherita ge boren. Ga eens een 
espresso drinken bij Gambrinus, waar Capone stamgast was.

• Shopping: de koepelgalerij Umberto I, Via Toledo, Via 
Chiaia, Via dei Mille en de kerststalletjesstraat Via S. Gregorio 
Armeno. Antiquairs rond de Piazza dei Martiri. Regelmatig 
zijn er antiekmarkten langs de kilometerslange Via Caracciolo, 
met links de baai met uitzicht op de Vesuvius en rechts het park 
Villa Comunale.

Trots, eigenzinnig, uitdagend en sensueel

Napels troont midden in de mooiste baai ter wereld, gedomineerd door de Vesuvius. Napels laat nie
mand onberoerd, al is haar schoonheid niet evident. U ontdekt ze in de nauwe, met wasgoed over
spannen straatjes. Het leven bruist er met een aanstekelijke vrolijkheid. ‘O sole mio’... Napels heeft 
muziek in het bloed. ‘La Mamma’, eer  en ego  zijn er heilig. U vergaapt er zich aan ongekende 
kunstschatten want Napels zit barstensvol geschiedenis. De binnenstad is door Unesco trouwens 
uitgeroepen tot werelderfgoed. En u kunt er goed en betaalbaar winkelen, mooi meegenomen toch?

Onze hotels
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Pompei en de Vesuvius (*)  
Na het bezichtigen van Pompei, volgt de krater van de 
Vesuvius - een steile klim. Van op de top heeft u een mooi 
zicht op de lavastroom en de Baai van Napels.

NAPD0048 - volle dag - toegangsprijs niet inbegrepen
prijs per persoon € 104 volw. - € 83 kind 2-11

De Amalfitaanse kust (*) 

Een bezoek aan een van de meest spectaculaire panorami-
sche kusten van Italië met Sorrento, Positano en Amalfi.

NAPD0046 - 6 u 
prijs per persoon € 89

Hop-on Hop-off tour
Ideaal om op eigen ritme de stad te verkennen. U stapt zo 
vaak op en af als u wenst: u bezichtigt de bezienswaardig-
heden in de buurt, waarna u de volgende bus neemt. Er zijn 
meer dan 20 stops langs 3 verschillende routes.

NAPD0058 - commentaar via koptelefoon in het Engels of Frans
prijs per persoon € 25 volw. - € 12 kind 5-15

(*) Commentaar in het Engels, min. 4 deelnemers

Praktisch 
Luchthaven-centrum: 8 km. Bus (ALIBUS): € 5, om de 20 minu-
ten, stops: Piazza Garibaldi (centraal station) en de Piazza 
Municipio (haven van Beverello). ANM stadsbus C 58 € 1,20, 
met verschillende stops, om de 30 minuten. Taxi’s vanaf € 20

Transport
Vliegen vanuit Brussel, ca. 2u30. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
gedeelde transfer - richtprijs per persoon per traject € 22
privétransfer - richtprijs per wagen per traject € 53 (1-3 perso-
nen) - € 90 (4-6 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Toledo

Ligging: het aangename driesterrenhotel Toledo pakt uit met een uitermate 
centrale ligging, in een zijstraat van de belangrijke winkelstraat Via Toledo. 
Opgelet! Toledo ligt in een zone met beperkt verkeer: u kan tot aan het hotel 
rijden, maar niet parkeren. Er zijn 3 parkeerplaatsen in een nabije garage bui-
ten de zone (vanaf € 23-25/24 uur). Zowel het Palazzo Reale als het Castel Nuovo 
en de Piazza del Plebiscito - 3 toeristische trekpleisters van formaat in Napels - 
liggen op wandelafstand van uw hotel. Het nabijgelegen metrostation Toledo is 
een knap staaltje hedendaagse architectuur.
Metrohalte: Toledo (lijn 1) op 100 m. Montesanto op ca. 300 m.
Faciliteiten: het inchecken bij aankomst in het hotel gebeurt aan de balie op 
het gelijkvloers. Een grotere receptiehal en een kleine bar bevinden zich op de 
eerste verdieping, evenals een gratis internethoekje. Er is een overdekt terras 
op de dak verdieping, waar bij mooi weer het ontbijtbuffet wordt geserveerd. 
Ontbijt op de kamer mogelijk mits toeslag.
Kamers: kleinschaligheid is troef. Dit hotel telt niet meer dan 18 verzorgde 
kamers. Ze bieden keurig hedendaags comfort voor een prettig verblijf in 
Napels. Tegelvloer. De éénpersoons kamers hebben een extra breed bed.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt). Prijzen op aanvraag voor familiekamers voor 
2 volwassenen en 2 kinderen t/m 12 jaar.
Bonus: welkomstdrankje en fruit. Jonggehuwden: fles Spumante (schuimwijn) 
en bloemen.

Hotel Toledo is een kleinschalig, vriendelijk en erg gezellig familiehotelletje 
waar u geniet van een bevoorrechte locatie in het hart van de stad. U wordt hier 
door de sympathieke uitbaters met de glimlach én met alle egards ontvangen. 
Uw welzijn en comfort primeren. Er is geen eigen restaurant, maar er bevinden 
zich verschillende leuke adresjes in de onmiddellijke omgeving van het hotel.

NAPV0008 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/napels/toledo/238800i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Chiaja Hotel de charme

Ligging: gelegen in de Via Chiaja, een van de betere winkel
straten van Napels, in een rustige voetgangerszone. De belang
rijkste bezienswaardigheden zoals de Piazza Plebiscito, het 
Palazzo Reale of het historisch centrum zijn makkelijk te voet 
te bereiken. U bevindt zich ook dicht bij de Molo Beverello, 
vanwaar de ferry's naar Capri en Ischia vertrekken.
Bushalte: op 100 m (Teatro San Carlo).
Faciliteiten: het hotel is gelegen op de eerste verdieping van 
een oud palazzo in het hart van de stad. Inkom met de receptie 
(7 tot 23 uur) en het salon. De kamers werden vernoemd naar de 
voormalige bewoners van het huis. Het antiek meubilair en de 
persoonlijke bezittingen van de voormalige bewoners, geven 
dit verblijf een persoonlijke toets. Ontbijtzaal met ontbijt
buffet. Publieke garage: vanaf € 20/24 uur.
Kamers: 33 charmante kamers, uniek ingericht met mooie stof
fen en antiek. De kamers hebben parket. Standaardkamers met 
zicht op de binnenkoer of op het levendige steegje (vanaf 
12 m², max. 3  personen, extra bed (3de volwassene): vanaf 
€  30/nacht) of superior kamers met een bubbelbad en een 
balkon netje dat uitkijkt op de Via Chiaja (16 m², max. 2 per
sonen).
Kinderen: enkel in de superior kamers: kinderbedje gratis. 
Enkel in de standaardkamers: 1 kind van 4 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 26/nacht.

De woning van markies Lecaldano Sasso La Terza werd door 
zijn kleinkinderen succesvol omgebouwd tot een charmant 
hotel. Knappe kamers met de sfeer van weleer.

NAPV0024 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

Decumani Hotel de Charme

Ligging: in een klein straatje in het historisch hart van Napels, 
nabij de universiteit. Vlak bij het hotel valt er heel wat te 
bezoeken zoals de San Severokapel met zijn meesterwerk 'De 
gesluierde Christus' en de San Gregorio Armenostraat, gekend 
voor de Presepekerststallen. De Piazza Plebiscito, het Castel 
Nuovo, het Museo Archeologico Nazionale en het oude theater 
San Carlo zijn makkelijk te voet of met de metro te bereiken.
Metrohalte: Università op 300 m.
Faciliteiten: kleine inkom met de receptie op het gelijkvloers 
van een 18deeeuws palazzo. Het was de laatste residentie van 
de bisschop van het onafhankelijke koninkrijk van Napels. Bar 
(van 8 tot 20 uur) met lounge. Terras. Ontbijten doet u in stijl 
in een barokke zaal. Garage op 200 m vanaf € 30/24 uur.
Kamers: 38 kamers met balkon en parket of typische Napoli
taanse majolicategels. Comfort kamer (16 m², max. 3 personen) 
of superior kamer met bubbelbad (19 m², max. 2 personen). 
Sommige kamers hebben antieke meubelen en hoge plafonds 
met oude balken. Extra bed (3de volwassene) in een comfort 
kamer: vanaf € 30/nacht.
Kinderen: enkel in de superior kamers: kinderbedje gratis. 
Enkel in de comfort kamers: 1 kind van 4  t/m 12  jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 17/nacht.

Een heel tof adresje in het hart van het historische Napels. De 
authentieke elementen van dit 18de-eeuws palazzo, zoals de 
houten plafonds, zorgen voor een charmant kader.

Napels

NAPV0025 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/napels/chiaja_hotel_de_charme/238852i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/napels/decumani_hotel_de_charme/238844i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• Verken eerst de hoofdstad Valletta, met 6.500  inwoners de 
kleinste hoofdstad van Europa. Hoogtepunt is de Sint-Jans 
Co-kathedraal. Nieuw is het controversiële, hypertrendy 
Parlementsgebouw van architect Renzo Piano. Favoriete plekje 
van de Maltezers is de Upper Barracca Gardens, het uitzicht 
over de Grand Harbour (haven) is magnifiek. De Fortress 
Builders vertelt de geschiedenis van Malta’s militaire culturele 
erfenis (gratis).

• Breng een bezoek aan de gezellige stadjes Mdina, Rabat, Saint 
Pauls Bay en de typische vissersplaats Marsaxlokk Bay. 

• Kunstliefhebbers worden in Valletta op hun wenken bediend 
in onder meer het Paleis van de Grootmeester, het St James 
Centre for Creativity en het Nationale Museum voor Schone 
Kunsten. 

• In de zomer vinden in de vele dorpjes de zogenaamde festa’s 
plaats, traditionele volksfeesten die worden opgeluisterd met 
fanfares en vuurwerk, en waarvan de lokale heiligen, eten en 
vermaak de essentiële onderdelen vormen.

• Vergeet ook zeker niet de megalithische tempels te gaan 
bekijken. 

• Paceville, aan de kust in St. Julians, is bij jongeren erg gekend 
voor het bruisende nachtleven. Daarnaast vindt u zowat overal 
heerlijke wijnbars en leuke restaurantjes. De Maltese keu-
ken biedt vandaag een unieke mix van typisch mediterrane 
ingrediënten.

• Neem van op Malta de veerboot naar de zustereilanden Gozo en 
Comino. Zo geniet u van een vakantie binnen uw vakantie, in 
het meest relaxte mediterrane tempo.

• Midden het natuurschoon van zustereiland Gozo vindt u de Saint 
Georges Basiliek in Victoria en de mooie bedevaartskerk Ta’pinu 
Church.

• Comino, het kleinste van de drie eilanden, is slechts 3,5 km groot 
en telt 4 bewoners. Dé must see hier is de Blue Lagoon, een baai 
met helderblauw water waar u kan zwemmen en snorkelen. Onze 
tip: in de voor middag vermijdt u de toeristische drukte.

Het Grote genieten op 3 kleine eilanden

Malta is een ‘zonbestemming plus’, een eiland met een rijke geschiedenis en schitterende histori-
sche gebouwen, meer uitgaansleven dan u in eerste instantie zou verwachten, en een uitnodigend 
zonnig klimaat en kristalhelder water. Malta is compact en heeft een warmbloedige charme. De 
barokke Werelderfgoedstad Valletta is de kleinste hoofdstad van Europa, opgericht in 1566 door 
de Ridders van Malta. Beleef Valletta al varend in een traditionele dghajsa. Malta biedt een ideale 
mix van cultuur en natuur.

Onze hotels



107

Hop‑on hop‑off tour Malta
Aan de hand van 3 routes ontdekt u Malta op een zeer com‑
fortabele manier. Er zijn 34 haltes waar u onbeperkt kan op‑ 
en afstappen en de bezienswaardigheden kan bezoeken.

MLAD0005 ‑ Commentaar via audiogids in het Engels, Frans, Nederlands,...
prijs per persoon - 2 dagen € 30 volw. - € 22 kind 5-12 

Hop‑on hop‑off tour Gozo
Bezoek het volledige eiland Gozo aan de hand van een twee‑
tal routes en 14 haltes waar u onbeperkt kan op‑ en afstap‑
pen. Daarna neemt u de volgende bus.

MLAD0014 ‑ Commentaar via audiogids in het Engels, Frans, Nederlands,...
prijs per persoon - 1 dag € 18 volw. - € 10 kind 5-15 

Valletta & Malta Experience
Deze leidt u door de levendige straten van Valletta, de ver‑
sterkte stad door ridders gebouwd in 1566. U brengt o.m. een 
bezoek aan de Grand Harbour en St‑John’s Cathedral. Afslui‑
ten doet u met de Malta Experience show die de geschiedenis 
van Malta tot leven brengt.

MLAD0015 ‑ halve dag ‑ commentaar in het Engels ‑ op maandag, van oktober 
tot juni in de namiddag en van juli tot oktober in de voormiddag ‑ op woensdag 
in de voormiddag, van april tot oktober ook op vrijdagnamiddag
prijs per persoon € 54 volw. - € 20 kind 4-12

Mdina
U brengt een bezoek aan de Middeleeuwse stad Mdina, vroe‑
ger de hoofdstad van Malta. De smalle kronkelende straatjes 
uit de Arabische periode brengen u naar imposante bastions 
met panoramisch uitzicht. U eindigt met een bezoek aan 
de botanische tuinen van San Anton nabij het presidentieel 
paleis. Uitbreiding volle dag: inclusief lunch en bezoek aan 
het ambachtscentrum Ta ‘Qali en eindigt bij de majestueuze 
koepel van Mosta, een van de grootste van Europa.

MLAD0016 ‑ halve of volle dag ‑ op dinsdag/vrijdag ‑ commentaar in het Engels
prijs per persoon halve dag € 34 - volle dag € 64

Malta onder de Sterren
Bewonder de vestingwerken van Valletta die ‘s avonds 
prachtig verlicht zijn, en breng eveneens een bezoek aan 
de Grand Harbour die ‘s avonds pas echt tot leven komt. 
Daarna gaat u naar de voormalige hoofdstad van Malta, 
Mdina, ‘s nachts een mysterieuze stad die er helemaal an‑
ders uitziet dan overdag. Vanop de stadswallen van Mdina 
ziet u bijna de helft van het eiland voor u uit schitteren.

MLAD0017 ‑ vrijdagavond ‑ commentaar in het Engels
prijs per persoon € 33 volw. - kind -12 gratis

Havenrondvaart
Tijdens deze boottocht ontdekt u de schoonheid van de 
twee natuurlijke havens van Valletta: Marsamxett en de 
Grand Harbour. Ze speelden allebei een belangrijke rol in 
de geschiedenis van Malta. Vanop zee gezien verschijnt 
Valletta in al haar grootsheid, een uitstekende gelegen‑
heid dus om originele foto’s te nemen. Na de boottocht 
krijgt u de tijd om de winkeltjes van Sliema in te duiken, 
of om te ontspannen op een van de terrasjes.

MLAD0018 ‑ halve dag op woensdagnamiddag
commentaar in het Engels ‑ transfer vanuit Sliema voorzien om 18u00
prijs per persoon € 40 volw. - € 17 kind 4-12

Gozo
Na een boottocht van 20 mintuten bereikt u de haven van 
Mgarr, die u meteen in de sfeer van Gozo brengt. Na aan‑
komst trekt u naar de megalithische tempels van Ggantija. 
Nadien volgt nog een bezoek aan de middeleeuwse citadel 
in Victoria, en aan de fjordachtige baaien van Xlendi en 
Dwejra. U zult ongetwijfeld onder de indruk zijn van het 
weelderige platteland en de serene sfeer van het kleinere 
eiland Gozo.

MLAD0019 ‑ lunch inbegrepen ‑ volle dag op donderdag en zaterdag
commentaar in het Engels
prijs per persoon € 74 volw. - € 29 kind 4-12

Praktisch 
Luchthaven‑centrum: 8  km. Bussen van Malta Public 
Transport (tickets € 2‑3 ‑ enkel) 

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 2u55. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
gedeelde transfer ‑ prijs per persoon per traject  
€ 8 (MLADT003/4)
privétransfer ‑ prijs per wagen per traject (MLADT001/2) 
€ 41 (1‑4 personen) ‑ € 76 (5‑10 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Osborne

Ligging: in hartje Valletta, de kleinste hoofdstad van de 
Europese Unie. De stad heeft een rijke geschiedenis die terug
gaat tot 1566. De barokstijl staat centraal. Talrijke beziens
waardigheden waaronder de Sint Jans CoKathedraal (450 m) 
en het Manoel theater (450 m), een van Europa's oudste nog 
actieve theaters (1732). In de hoofdstraat Triq IrRepubblika 
vindt u winkeltjes, restaurants en terrasjes. Het busstation 
bevindt zich net buiten de vestingmuren op 250 m van het 
hotel. Met de ferry maakt u de oversteek naar Sliema. De lucht
haven ligt op 9 km.
Faciliteiten: dit charmante hotel beschikt over een restaurant 
waar internationale en lokale gerechten worden geserveerd. U 
geniet er ook van een uitgebreid ontbijtbuffet. Een troefkaart 
van het hotel is het seizoens gebonden openluchtzwembad (7 x 
2,50 m) op de dak verdieping.
Kamers: het hotel telt 63 kamers (1820 m²) met hedendaags 
meubilair, telefoon en televisie. De badkamers zijn uitgerust 
met gasten artikelen. Koelkastje. Parket. Kamers met zicht op 
de stad (max. 2 volwassenen en 1 kind) of met zeezicht (max. 
2 personen). De deluxe kamers met zeezicht (max. 2 personen, 
badjassen, pantoffels, minibar) zijn op de hogere verdiepingen 
gelegen.
Kinderen: enkel in de kamers met zicht op de stad: 1 kind van 
2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting.

Charmant stadshotel op een felbegeerde locatie binnen de 
stadsmuren van Valletta. Verzorgde kamers, restaurant en 
panoramisch dakzwembad. Prima hotel om deze stad te 
ontdekken.

MLAV0008 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

Valletta

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/malta/valletta/osborne/237779i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Valentina

Ligging: in een rustige straat, dicht bij de restaurants, bars en terrasjes van 
St. Julian's. Deze wijk, vroeger een klein vissershaventje, is uitgegroeid tot een 
hippe buurt waar veel te beleven valt. Op minder dan 300 m treft u de Spinola 
Gardens en het barokke Spinola Palace. 300 m verderop vindt u de levendige 
Spinola Bay met mooie wandelpaden. Het hotel ligt op 450 m van het Bay Street 
Shopping Complex (10-22u) en op 700 m van het Dragonara Casino. Een wande-
ling of het goed geregelde openbaar vervoer, brengen u tot bij de levendige 
buurt Sliema. Valletta bevindt zich op 8 km (vlot bereikbaar per bus of taxi). U 
kan er ook heen via Sliema met de ferry. De luchthaven situeert zich op 11 km.
Faciliteiten: modern, gerestyled hotel met stijlvolle designlobby, internet-
hoekje en bibliotheekje met krantenselectie en boeken. De innovatieve lounge-
bar is hét adres voor een lekkere cocktail. Op het aansluitende Terraza vindt u 
een met glas afgewerkte bar. 's Morgens wacht u op de 1ste verdieping een uit-
gebreid ontbijtbuffet (7-10u30). In restaurant The Avenue (op 100 m, uitgebaat 
door hotel Valentina) kan u terecht voor de lunch en het diner. U proeft er van 
mediterrane en internationale specialiteiten, aangevuld met een voortreffelijke 
wijnkaart. Als hotelgast geniet u hier een korting. Op de 8ste verdieping ligt 
een bescheiden buitenzwembad (meestal geopend april-oktober), poolbar en 
zonnedek. Gratis ondergrondse parking.
Kamers: de 132 kamers zijn strak, modern en functioneel ingericht. Superior 
kamers met panoramisch zicht (22 m², max. 2 personen), economy kamers (16-
18 m², max. 1 persoon) of familiekamers (24-28 m², max. 3 personen, extra 
bed (3de volwassene) vanaf € 8/nacht). Badkamers met toilet artikelen van The 
White Company London. Verder ook een koelkastje.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 1 kind t/m 12  jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. 10% Korting in restaurant The Avenue (op 100 m). 
Attentie voor jonggehuwden en verjaardagen.

Het mooie, eigentijdse Boutique hotel Valentina wordt familiaal gerund. 
Service en persoonlijke aandacht worden hier hoog in het vaandel gedragen. 
Strak design en moderne flair gaan harmonieus samen met een ontspannen 
sfeer. Dit eigentijdse hotel is gelegen in de levendige buurt Paceville in St. 
Julian's, het kloppende hart van Malta. Het kleine seizoensgebonden buiten
zwembad op de dakverdieping is zonder meer een belangrijke troef.

Malta

St Julian’s

MLAV0006 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/malta/st_julians_(stad)/valentina/237506i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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AX The Victoria

Ligging: ideaal gelegen in een rustige, maar centrale omgeving in Sliema, een 
levendige stad met talrijke restaurants, winkelcentra en een bruisend nacht-
leven. Er is een rotsstrand op 350 m van het hotel. De mooie promenade met 
fascinerend uitzicht op Valletta, de hoofdstad van Malta, ligt op 600 m. U kan 
hier de ferry nemen naar Valletta.
Faciliteiten: knappe lobby met receptie. In de winter is er de informele Penny 
Black Bar met open haard (12-22u30). It-Terrazzin op het dak is tweemaal 
per week geopend in de zomer (12-21u30) en serveert zomerse lekkernijen en 
gerechten van de grill. Er worden ook thema-avonden georganiseerd. Het ele-
gante restaurant Copperfield's biedt een heerlijk buffet (18u30-21u30). ' orgens 
wordt hier het royaal ontbijtbuffet geserveerd. Mogelijkheid tot halfpension 
(inclusief water en huiswijn, uitgez. 24/12 en 31/12). Gratis toegang tot het 
state-of-the-art wellnesscentrum met klein binnenzwembad (3,3 m x 5,8 m) en 
fitnessruimte. In de spa zijn sauna en stoombad gratis, behandelingen en mas-
sages zijn betalend. Dakterras met openluchtzwembad (7,5 m x 13,9 m, april-
oktober) en poolbar. Ondergrondse parkeergarage (betalend).
Kamers: 137 kamers (gemiddeld 26 m², 7 verdiepingen), strak ingericht, maar 
wel trouw aan de victoriaanse stijl. Orthopedische matrassen, tegelvloer. Classic 
kamers, al dan niet met balkon (uitzicht op de straat, max. 2 personen) en 
superior kamers (balkon en gedeeltelijk zeezicht, max. 3 personen). Harmonieus 
samengaan van victoriaanse en hedendaagse elementen in de junior suites 
(45-50 m², max. 2 personen) met uitzicht op Sliema en Valletta in de verte. Extra 
bed (3de volwassene): € 28/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (uitgez. classic kamer) (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn en upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit gerenommeerde Boutique hotel is centraal gelegen in de populaire 
toeristische  bestemming Sliema. De victoriaanse inrichting wordt er gekop-
peld aan gracieuze  mediterrane gast vrijheid. De foyer, de open haard, de lede-
ren Chesterfield zetels... dompelen u onder in een apart 19de-eeuws kader. 
Hieraan wordt het modern comfort van een elegant vier sterrenhotel gekop-
peld. De kamers zullen zelfs de meest veeleisende gasten weten te bekoren.

Sliema

MLAV0009 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/malta/sliema/ax_the_victoria/238069i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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AX The Saint John

Ligging: dit Boutique hotel werd ondergebracht in een wondermooi 17de-eeuws 
gebouw en ligt midden in het centrum van Valletta dat integraal geklasseerd 
werd als Unesco-Werelderfgoed. U verblijft in de grotendeels verkeersvrije 
Merchants Street met talrijke cafés, restaurants en winkeltjes. Tal van beziens-
waardigheden bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van het hotel: het 
Paleis van de Grootmeester (100 m), de Sint-Jans Co-kathedraal (350 m), Fort 
Sint-Elmo (800 m) en de Upper Barracca Gardens (600 m) waar u geniet van 
schitterende uitzichten op de Grand Harbour. De luchthaven situeert zich op 
7 km.
Faciliteiten: aan de receptie wacht u een vriendelijk en warm onthaal. In de 
trendy Cheeky Monkey geniet u van een drankje, snacks en lichte mediterrane 
gerechten. Iedere ochtend wordt in de ontbijtzaal een lekker ontbijt buffet voor 
u klaargezet. 5 Verdiepingen.
Kamers: het hotel telt 19 individueel ingerichte kamers (ongeveer 28 m², voor 
max. 2 personen) met alle comfort. U beschikt over een moderne badkamer 
met make-upspiegel, telefoon en smart-tv. De kamers hebben tegelvloer. De 
comfort kamers (26-30 m²) hebben een sfeervolle inrichting en bieden uitzicht 
op de binnenplaats. De deluxe kamers (26-30 m²) worden getypeerd door een 
opmerkelijke 'industrial-chic' stijl en hebben uitzicht op Merchants Street. De 
superior kamers (26-30 m²) kijken eveneens uit op Merchants Street en beschik-
ken over een Maltees balkon.
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt 
zich uitsluitend naar volwassenen.
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn en upgrade volgens beschikbaarheid.

Een vrij recent kleinschalig Boutique hotel in hartje Valletta. Deze voormalige 
residentie van een welvarende Maltese koopman werd in 2017 verbouwd en 
gerenoveerd. Hedendaags design gaat er hand in hand met de meest recente 
technologie, dit evenwel zonder de aantasting van het unieke historisch karak-
ter van dit typische pand. De centrale patio waarborgt de natuurlijke lichtinval 
waardoor het gebouw fris en luchtig oogt.

Malta

Valletta

MLAV0012 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/malta/valletta/ax_the_saint_john/238137i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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AX The Palace

Ligging: centraal, in bruisend Sliema met talrijke bars en restaurants in de 
buurt. U verblijft op 500 m van de promenade met uitzicht op Valletta, waar 
u eveneens de ferry naar de hoofdstad kunt nemen. Op 900  m vindt u de 
Independence Gardens die uitkijken over St. Julian's Bay. In Sliema zijn er tal-
rijke winkeltjes. The Point Shopping Mall, Malta's grootste winkelcentrum, ligt 
op 1 km. 200 Meter verder, op het uiteinde van Sliema, ligt Fort Tigné (1795). 
Tegenover Sliema ligt Manoel Island (2,4 km) met het gelijknamige fort uit 1757.
Faciliteiten: in het bekroonde restaurant Tabloid ontbijt en het diner (medi-
terrane keuken in buffetvorm). Er worden ook thema-avonden georganiseerd. 
Mogelijkheid tot halfpension (1  glas water en 1  glas wijn inbegrepen, uit-
gez. 24/12 en 31/12). Roomservice van 11 tot 23 uur. Wellnessfaciliteiten op 
de bovenste verdiepingen. Gratis gebruik van het verwarmd binnenzwembad 
(1,3 x 5,8 m) en de fitness. Massages en behandelingen tegen betaling. Heerlijk 
buiten zwembad (14 x 10 m, mei-oktober), poolbar, gratis ligstoelen en hand-
doeken. U vindt er ook het TemptAsian Rooftop Restaurant (Aziatische keuken), 
en de cosy seizoensgebonden Lounge 360 (na 18 uur).
Kamers: de 149 kamers werden met smaak ingericht en hebben frisse kleuren. 
Ze beschikken over een make-upspiegel. Tegelvloer. De deluxe kamers (38 m², 
max. 2 volwassenen en 1 kind) hebben een balkon en kijken uit op de straat, 
de superior kamers met balkon (40 m², max. 3 personen, extra bed (3de volwas-
sene) vanaf € 42/nacht) liggen op de hogere verdiepingen, ze hebben zicht 
op de stad en zicht op zee (in de verte). De sfeervolle, luxueuze junior suites 
(45-50 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) liggen op de hogere verdiepingen. 
Prachtige designer suites (55 m², max. 2 personen) voor wie in een uniek inte-
rieur wil overnachten.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (uitgez. designer suites) (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn en upgrade volgens beschikbaarheid.

Een stijlvol en trendy adres in hartje Sliema. Achter een moderne gevel gaat 
een kosmopolitisch hotel schuil dat duurzaam toerisme en onberispelijke 
service hoog in het vaandel draagt. Naast een voortreffelijke accommodatie 
beschikt het hotel ook over een waaier aan faciliteiten. In de spa staat uw wel-
zijn voorop. Het dakterras heeft een fantastisch overloopzwembad en u geniet 
er van betoverende uitzichten op Valletta en de omgeving.

Sliema

MLAV0010 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/malta/sliema/ax_the_palace/238145i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


113

6

HHHHH PRESTIGE

FR
EE

€ € € € €

Rosselli AX Privilege

Ligging: dit prachtige vijfsterrenhotel is prima gelegen binnen de muren van 
de vibrante hoofdstad van Malta, Valletta. Het hotel is ondergebracht in een 
fraai historisch gebouw uit de 17de eeuw. Een betere en stijlvollere uitvalsbasis 
om Valletta te ontdekken bestaat niet. U verblijft hier op nauwelijks 400 m van 
de Sint-Jans Co-kathedraal en het Manoel theater, op 500 m van Fort Sint-Elmo 
en op 600 m van de Upper Barracca Gardens. De luchthaven van Malta ligt op 
8 km.
Faciliteiten: dit historische gebouw biedt een ideale mix van traditie en 
moderniteit, en zal u met zijn extravagante en onconventionele stijl zeker 
verleiden. Er wacht u een vriendelijk onthaal aan de receptie. Verzorgd ontbijt-
buffet. Droom weg, in de prachtige lounge, met een glaasje wijn terwijl u 
geniet van het zicht op de Rosselli-fontein. In het restaurant proeft u van 
een verfijnd diner, in een aangenaam kader. Het is heerlijk relaxen aan het 
openlucht zwembad met een cocktail in de hand, de skyline van Valletta als 
decor.
Kamers: alle 25 kamers zorgen voor een gevoel van geborgenheid en sereniteit. 
Ze beschikken over smart-tv, telefoon, badjassen en pantoffels. Naar keuze 
reserveren we voor u een comfort kamer, ook 'Maruzzo' genoemd (32 m²), een 
deluxe kamer of 'Mezza Croce' (32 m²), een superior kamer of 'Alusietta' (32 m²) 
of een executive kamer of 'Don Pietro' (40 m²) met private spafaciliteiten. Elk 
kamertype heeft een individuele typische stijl.
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich uitsluitend naar volwas-
senen.
Bonus: jonggehuwden: champagne, petit-fours en upgrade volgens beschikbaar-
heid.

Klasse, grandeur en sereniteit zijn de uitgelezen sleutelwoorden om de sfeer 
in dit hotel te omschrijven. Hotel Rosselli AX Privilege is een walhalla voor 
wie houdt van modern design in combinatie met traditionele elementen. Dit 
hotel is één en al elegantie, te midden het bruisende centrum van het prach-
tige Valletta. Relaxen aan het zwembad, genieten van het lekkere eten en de 
gemoedelijke sfeer. Hier wacht u een onvergetelijk verblijf.

Malta

Valletta

MLAV0016 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/malta/valletta/ax_rosselli/238176i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


Αθήνα

 1 Fresh

 2 St. George Lycabettus Lifestyle hotel

 3 Arion Athens

 4 Airotel Parthenon

 5 Plaka

 6 Zafolia Hotel

 7 Electra Palace

 8 NJV Athens Plaza 

 

• Hét symbool van de Griekse oudheid: de Acropolis domineert 
de stad met het Parthenon, de tempel opgedragen aan de godin 
Athena, het Erechteion met zijn wereldvermaarde kariatiden, en 
de Propyleeën, toegangspoort tot het tempeldomein. Schitterend 
klank- en lichtspel van juni tot september.

• De antieke Agora (marktplein) was het hart van het oude Athene. 
Vele monumenten hier werden in latere eeuwen gerestaureerd. 
Kerameikos is het indrukwekkende antieke kerkhof.

• Het Olympisch stadion werd herbouwd in marmer voor de eerste 
Moderne Olympische Spelen in 1896. Bezoek de nieuwe infrastruc-
tuur, gebouwd voor de Spelen van 2004.

• Bekende winkelstraat: Ermou. Exclusief winkelen en trendspotting 
doet u in Kolonaki. Brocante in Monastiraki, een oud en volks 
deel van Athene. Couleur locale op de overdekte markt.

• Neem de kabelbaan naar de Likavittós heuvel voor een weergaloos 
panorama.

• Als u maar één museum bezoekt dan moet het uiteraard Het 
Nationaal Archeologisch Museum zijn. Doe ook het Byzantijns 
Museum (iconen uit heel Griekenland), het Benaki Museum 
(Byzantijnse en klassieke kunst, volkskunst), het Acropolis 
Museum (kunstvoorwerpen die op de Acropolis werden gevonden) 
en het Agora Museum (het leven in het oude Athene). 

• Een concert bijwonen in het antieke openluchttheater Herodus 
Atticus (juni tot september) is een unieke ervaring. 

• Fraaie ‘moderne’ gebouwen (hoofd zakelijk 19de eeuws) zijn de 
kathedraal, het Stadhuis, de Nationale Biblio theek, het neo-
klassieke Parlement aan het centrale Syntagmaplein.

• Omonia is het oudste plein van modern Athene. Van hieruit leiden 
wegen naar de verschillende delen van de stad, een oriëntatiepunt.

• De pittoreske oude wijk Plaka ligt aan de voet van de Acropolis, een 
labyrint van nauwe straatjes met talloze winkeltjes en taverna’s. 

• Even op adem komen in het park Ethnikos Kipos. Gezellige 
terrasjes!

Onze hotels

Athene
Goden, nachtraven, bouzouki en rap
Bakermat van de westerse beschaving en een bruisende wereldstad, waar de klassieke oudheid 
en trendy shops en restaurants hand in hand gaan. De godin Pallas Athena waakt al eeuwenlang 
vanaf de Acropolis over de stad. Vandaag maken toeristen uit de hele wereld de klim naar het 
Parthenon. Maar Athene leeft niet alleen in het verleden. ’s Nachts vloeien de ouzo en retsina 
rijkelijk... Een stad van verrassingen, mooi en vol contrasten.
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Stadsrondrit Athene (*)

Geleid bezoek aan de Acropolis en rondrit (geen binnen
bezoeken) langs de belangrijkste beziens waardigheden in 
oud én nieuw Athene.

ATHD0001 
3u30  voormiddag  dagelijks  met toegang tot het Acropolis Museum
prijs per persoon € 82 

Delphi (*)

Via Levadia en Arachova (bekend voor zijn kleurrijke ta
pijten) naar Delphi, het antiek heiligdom van Apollo. U 
bezoekt er o.m. de tempel van Apollo en het museum dat 
belangrijke archeologische schatten huisvest.

ATHD0005 
volle dag  01/1131/03 woensdag, vrijdag en zondag 01/0431/10 da
gelijks
prijs per persoon 
exclusief lunch € 87 - inclusief lunch € 99 

Praktisch
Luchthavencentrum: 33 km. Metrolijn 3 tot het Syntagmaplein 
(ong. 40 min.): vanaf € 8 enkel. Express Airport Bus X95 naar 
het Syntagmaplein (ong. 60 min.) vanaf € 6 enkel. Taxi’s vanaf 
€ 38 overdag en € 54 ‘s nachts

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 3u15. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
gedeelde transfer  richtprijs per persoon per traject € 21
privétransfer  richtprijs per wagen per traject  
€ 57 (13 personen)  € 111 (47 personen)

(*) Commentaar in het Engels

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/2022. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij 
u informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Fresh

Ligging: u logeert hier centraal, op enkele minuten stappen van het levendige 
Omoniaplein. De voornaamste toeristische sites kan u te voet bereiken. Het 
levendige Monastirákiplein ligt op 700 m en de authentieke buurt Plaka met zijn 
smalle straatjes, tavernes en souvenirwinkeltjes op 1,2 km. Shoppers vinden 
hun gading in de winkelstraat Ermou (op 700 m). Voor de liefhebbers van kunst 
en cultuur: binnen een straal van 1,5 km vindt u het Nationaal Archeologisch 
Museum, het parlement, het Syntagmaplein, de Acropolis,...
Metrohalte: Omonia (lijn 1 en lijn 2) op 400 m.
Faciliteiten: veelkleurige lobby en receptie. U start de dag met een lekker en 
gevarieerd Amerikaans ontbijt in het Magenta restaurant. Magisch kader in de 
Air Lounge bar & restaurant: op het dakterras met panoramisch uitzicht op de 
Acropolis en de skyline van Athene. Hier staan heerlijke Griekse en mediterrane 
gerechten met een moderne twist op de kaart. Mogelijkheid tot halfpension. 
Op het dakterras vindt u ook een klein buitenzwembad (mei-oktober, gratis 
gebruik van ligzetels). Het hotel heeft oog voor gezondheid en welzijn: naast 
een klein fitnesscenter kunt u hier terecht voor yoga en massages.
Kamers: voor de renovatie van de 133 kamers werd samengewerkt met top-
ontwerpster Paola Navone. De elegante kamers hebben een trendy design met 
opvallende kleuraccenten, subtiele verlichting, grote spiegels en een grijs/wit 
meubilair. Naar keuze: superior kamers (22 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), 
executive kamers (28 m², max. 2 personen, zithoek) of suites (40 m², max. 
2 peronen, aparte leefruimte en balkon).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind van 2 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders vanaf € 29/nacht.

Eigentijds, cool, kleurrijk en relaxed. Dit fascinerende hotel is een prima uit-
valsbasis om bruisend Athene te ontdekken. Naast de strategische ligging, de 
uitnodigende accommodatie, de lekkere keuken en de persoonlijke service, 
pakt het hotel ook uit met een leuk buitenzwembad op het dakterras. Hier 
geniet u van prachtige panoramische uitzichten over de Griekse hoofdstad.
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ATHV0033 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/griekenland/athene/fresh/238326i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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St. George Lycabettus Lifestyle Hotel

Ligging: in de Kolonakiwijk met vele chique boetieks en modehuizen. Aan de 
voet van de Lycabettus Heuvel. Op de top van deze rotsheuvel staat u een fraai 
panorama over Athene te wachten. Binnen een straal van 10 minuten wandelen 
vindt u verschillende musea zoals het Benaki Museum en het Byzantijnse en 
Christelijke Museum, het Cycladenmuseum (op 650 m) en de National Gallery 
(op 1 km). Het parlement, met de wissel van de wacht, bevindt zich op 850 m. 
De pittoreske wijk Plaka ligt op 1,5 km, de Akropolis op 2,5 km.
Metrohalte: Evangelismos (lijn 3) op 750 m.
Faciliteiten: lobby met de receptie. Uitstekend ontbijtbuffet in Le Grand 
Balcon op de dakverdieping met een prachtig zicht op Athene. Buiten ontbijten 
is mogelijk. Grieks-mediterraanse lunch of diner in het à-la-carterestaurant La 
Suite Lounge, op de 6de verdieping, met zicht op de Akropolis. Mogelijkheid 
tot halfpension. De Vertigo Pool Club, op het dakterras met buitenzwembad 
(seizoensgebonden) en poolbar. Gratis fitness en stoombad, schoonheidsbe-
handelingen zijn betalend.
Kamers: 154 kamers met bescheiden afmetingen (15-20 m²), met kamerbrede 
ramen en lichte tinten. De stijl is hedendaags, waarbij elke kamer andere kleur-
accenten of decoratie heeft. De standaardkamer (max. 3 personen) kijkt uit 
op het atrium, de exterior kamer (max. 3 personen) biedt zicht op de stad of 
gedeeltelijk zicht op de Lycabettus Heuvel. De boutique kamer (max. 2 perso-
nen) is iets weelderiger ingericht en beschikt over een balkon met gedeeltelijk 
zicht op de Akropolis. Alle kamers beschikken over 2 aparte bedden en hebben 
laminaat. Extra bed (3de volwassene): € 40/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 27/nacht.
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn, vipbehandeling, upgrade van een exterior 
kamer naar een boutique kamer volgens beschikbaarheid, vroege check-in en 
late check-out volgens beschikbaarheid (niet cumuleerbaar met Uw voordeel).

Eigentijds hotel in één van de meest exclusieve wijken van Athene, in de 
schaduw van de Lycabbetus Heuvel en op wandelafstand van de belang-
rijkste musea en bezienswaardigheden. De kamers zijn compact maar heel 
uit nodigend. Ongeëvenaarde vergezichten op de stad, de Akropolis en de 
om geving vanuit de restaurants en vanop het dakterras.

Athene
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/griekenland/athene/st_george_lycabettus_lifestyle_hotel/238318i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Arion Athens

Gelegen in de hippe wijk Psiri, gekend voor zijn overvloed aan 
shoppingmogelijkheden, terrasjes en restaurants. 

De troefkaart van het hotel is ongetwijfeld het dakterras 
met zeer mooie uitzichten over de stad en de Acropolis die 
's avonds prachtig wordt verlicht. Zeer uitgebreid ontbijt met 
lokale Griekse producten. 

51 Eigentijdse kamers die werden uitgevoerd in zachte aarde-
tinten. De grote ramen zorgen voor veel lichtinval. De meeste 
kamers hebben houten vloeren en sommige kamers hebben 
zicht op de Acropolis.

Airotel Parthenon

Het hotel geniet een bevoorrechte locatie in de schaduw van 
de imposante Acropolis, met onder meer het Parthenon en 
de Niketempel, ooit hét religieuze centrum van de stad. Wie 
Acropolis zegt, denkt meteen ook aan de levendige wijk Plaka, 
waar u eet- en ontspanningsmogelijkheden vindt.

Het hotel beschikt over een 24-uurs receptie. In het gesofis-
ticeerde restaurant is het aangenaam tafelen. U geniet er van 
een traditionele Griekse keuken.

De 79 recente kamers beschikken over air condtioning en 
gratis WiFi. Sommige kamers beschikken  
over een koelkastje.

Plaka

De ligging van het hotel is fenomenaal. Het is strategisch 
gelegen om de Acropolis en het nieuw museum te bezoeken. 
Maar ook het parlement en het archeologisch museum bevin-
den zich op korte afstand. Tevens veel tavernes en restaurants 
in de directe omgeving.

Geniet van het overheerlijke Amerikaanse ontbijt met een 
Griekse twist. 24 Uurs-receptie. U wordt vriendelijk onthaald 
en de receptie helpt u graag met informatie en uitstappen.

De kamers in dit 3-sterrenhotel zijn van allerlei moderne 
gemakken voorzien. Badkamers  
uitgevoerd in marmer.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/griekenland/athene/arion_athens/106033i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/griekenland/athene/airotel_parthenon_/173653i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/griekenland/athene/plaka_/106032i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Athene

Zafolia Hotel

Het Zafolia Hotel is een mooi viersterrenhotel, net buiten het 
drukke centrum van de stad. Het hotel is gelegen in het noor-
den van de stad, tussen het Nationaal Archeologisch Museum 
en de Lycabettus heuvel.

Dit hotel is voorzien van een 24-uurs receptie. Het Ellinikon 
Restaurant serveert typisch Griekse gerechten en in de Jason 
Lounge Bar kunt u terecht voor een drankje en een snack. 
Dakterras met buitenzwembad.

192  Kamers met airconditioning, bureautje en telefoon. 
Badkamers met bad of douche.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Electra Palace

Prachtig gelegen in de wijk Plaka op wandelafstand van de 
Akropolis en het Syntagmaplein. Het Syntagmaplein met het 
Grieks parlement ligt op amper 450 m en ook de Akropolis met 
het Parthenon bezoekt u makkelijk te voet (op 1 km).

2 Restaurants: een op het gelijkvloers met een leuke binnen-
tuin en één op het dakterras met uitzicht op de Akropolis. 
Cocktailbar en poolbar aan het zwembad op het dak.

De kamers zijn klassiek en elegant ingericht en beschikken 
over alle nodige faciliteiten die u van een 5 sterrenhotel mag 
verwachten.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

NJV Athens Plaza

Schitterende ligging, pal aan het Syntagmaplein, waar het 
Grieks parlement en de Nationale tuinen zich bevinden. Van 
hieruit bezoekt u alle historische bezienswaardigheden.

Het restaurant is gespecialiseerd in een Mediteraanse keuken 
met traditioneel Griekse gerechten dat de alure van het histo-
rische Syntagmaplein weerspiegelt.

Het hotel beschikt in totaal over 182 kamers waaronder 23 sui-
tes. Ze zijn elegant en tijdloos uitgevoerd met Griekse accen-
ten. De badkamers waarvan de meeste met douche en haar-
droger werden in marmer uitgevoerd.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/griekenland/athene/zafolia_hotel/170158i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/griekenland/athene/electra_palace/237950i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/griekenland/athene/njv_athens_plaza/240099i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 8 Altis Avenida

• In de wijk Belém met weids uitzicht over de Taag, staat de 
Torre de Belém en het Monument van de Ontdekkings
reizigers. In het Mosteiro dos Jeronimos (16de-eeuws kloos-
ter) bewondert u meesterlijke staaltjes van de manuelijnse 
bouw kunst, met talrijke reliëfs en ornamenten. En dan is er de 
zoete verlokking van de pastéis de Belém (gebakjes).

• Het Rossioplein was al in de middel eeuwen het centraal toneel 
voor het stadsleven. Het roemrijke plein Praça do Comércio 
grenst aan de Taag en is een van de mooiste van Europa.

• Tram 28  rijdt door kronkelige straatjes met grote hoogte-
verschillen, want Lissabon is gebouwd op 7 heuvels, met steile 
trappenstegen (beco’s).

• Elevador de Santa Justa: een bizarre lift uit 1901 waarmee u 
van de benedenstad naar de bovenstad gaat.

• Voor het panorama: het Castelo de São Jorge, de middel -
eeuwse citadel.

• De geschiedenis van de beschilderde faiencetegels (azulejos) 
wordt uitgebeeld in het Museo Nacional do Azulejo.

• De fado, een meeslepende muziek waarin zowel passie als ‘tris-
tessa’ weerklinkt, is te horen in de authentieke Alfamawijk en 
de Bairro Alto, een van de oudste buurten, tussen trends en 
tradities, fado en technopop.

• De Rua Augusta en de hippe Rua do Norte in het trendy 
stadsdeel Chiado zijn de winkelstraten bij uitstek.

• Ga een bica (espresso) drinken in het belle époque A Brasileira 
in de benedenstad, waar Pessoa, Portugals bekendste dichter, 
vaste klant was.

• Het Parque das Nações is de site van de Expo 98, met het 
hypermoderne station Gare do Oriente en het Aquarium. Een 
enorm winkelcentrum, bars, restaurants,... Vanaf de Torre de 
Vasco da Gama, 104 m hoog, is het uitzicht onbetaalbaar.

• Het Calouste Gulbenkian Museum is het belangrijkste 
kunstmuseum. 

• Dé uitgaansbuurt: de Docas langs de Taag. 

• Gezellig en lekker: de eetkraampjes van de Mercado da Ribeira 
en de Mercado de Campo de Ourique.

Melancholiek, authentiek, eigenzinnig

U zult al snel bezwijken voor haar spontane charme en ‘saudade’ (melancholie). De volkse straatjes van 
Lissabon - oh zo authentiek - hebben aan het modernisme weten te ontsnappen. Voor hoe lang nog? De 
obsederende klanken van de fado jagen u de rillingen over uw rug... Ontdek de glorie van haar roemrijk 
verleden en haar ontdekkingsreizigers. Laat u rijden door de piepende trams, slenter door de Alfamawijk, 
waar de tijd heeft stil gestaan - in scherp contrast met de gedurfde, moderne kant van Lissabon.

Onze hotels
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Lisboa card 

Praktisch én voordelig. Gratis gebruik van het open‑
baar vervoer (bus, tram, metro, CP‑treinen, liften), 
de toegang is gratis voor 25 musea en monumenten. 
En van 10 tot 50% korting in 40 sites, winkels en dien‑
sten.

LISD0008 
prijs per persoon
24 uur € 21 volw. ‑ € 13,50 kind 5‑11 
48 uur € 35 volw. ‑ € 19,50 kind 5‑11 
72 uur € 44 volw. ‑ € 23,00 kind 5‑11 

Stadsrondrit (*) 
Het Marquês de Pombal plein, het Rossio‑plein, wan‑
deling door de Alfama‑wijk (aperitief), het Koetsen‑
museum en het Mosteiro dos Jeronimos (op maan‑
dag vervangen door het Ajuda Paleis of de Fundação 
Medeiros e Almeida), de toren van Belém, het Mo‑
nument van de Ontdekkingsreizigers, en u steekt de 
Taag over via de Brug van 25 April indien het verkeer 
het toelaat...

LISD0021 ‑ 3 u ‑ voormiddag ‑ uitgez. 25/12 en 01/01
prijs per persoon € 33 volw. ‑ € 17 kind 4‑10

Hard Rock Cafe
Gigantische porties, reuzen schermen, volop muziek, 
joviale service, iconische memorabilia die toebehoren 
aan de grootste internationale sterren... Op en top 
the American way of life! In de Rock Shop exclusieve 
kledij en mode accessoires.

LISD0050 ‑ lunch of diner
prijs per persoon ‑ uitgez. 24/12, 25/12, 31/12 en 01/01
gold menu € 22 ‑ diamond menu € 28

Sintra de luxe (*)

Het Pena Paleis (op maandag vervangen door het Queluz Pa‑
leis), vrije tijd en lunch in Sintra. De Colares‑wijnregio en via 
de vissersdorpjes naar Cabo da Roca, het meest westelijke punt 
van Europa. Via de kustlijn en Estoril terug naar Lissabon.

LISD0022 ‑ volle dag inclusief lunch ‑ dagelijks ‑ uitgez. 25/12 en 01/01
prijs per persoon € 80 volw. ‑ € 40 kind 5‑10

(*) Commentaar in het Engels

Praktisch 
Luchthaven‑centrum (7 km). Rode metrolijn (metrotickets vanaf 
€ 1,50 per rit + elektronische kaart € 0,60 eenmalig, dagticket 
vanaf € 6,45). Bussen Carris lijn 22 (Marquês de Pombal) of lijn 44 
(Cais do Sodré), vanaf € 2. Taxi’s vanaf € 15. Vervoer in de stad: 
koop een oplaadkaart (automaten) of Lisboa card

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 2u30. Bij reservering zoeken wij steeds 
het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
gedeelde transfer ‑ richtprijs per persoon per traject € 6
privétransfer ‑ richtprijs per wagen per traject € 31 (1‑4 personen) 
‑ € 58 (5‑8 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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The 7 Hotel

Ligging: fantastische ligging in het historisch en commercieel hart van 
Lissabon. U wordt er meteen ondergedompeld in de Portugese geschiede-
nis, cultuur en gastronomie. Het hotel ligt bijzonder strategisch tussen het 
Praço do Comércio-plein en het Rossio-plein (beide op wandelafstand). De 
beroemde Santa Justa-lift situeert zich op 250 m en de fotogenieke ruïne, 
het Carmoklooster, op 350 m. De brede boulevard Avenida da Liberdade met 
designer shops, kwaliteitsvolle restaurants en trendy bars bevindt zich op 500 m. 
Ga zeker eens de lekkere Pastéis de Nata proeven in de Manteigeria op 600 m. 
Een wandeling van 1 km brengt u naar de gezellige wijk Bairro Alto met zijn 
vele cafeetjes en fado-muziek.
Metro- en tramhalte: Baixa-Chiado op 70 m. Tram 15 & 28 op 50 m.
Faciliteiten: dit kleinschalig hotel betreedt u via de elegante lobby met gezel-
lige zithoek en digitale open haard. Drankautomaat. In de ontbijtruimte Sala 
Aurea (letterlijk: gouden zaal) staat iedere ochtend een lekker ontbijtbuffet 
voor u klaar (uitgez. studio's). De receptie, lobby en ontbijtruimte werden in 
2019 opgefrist. Publieke parking in de buurt van het hotel (betalend, vanaf 
€ 35/24 uur).
Kamers: de 71 fraaie kamers werden gezellig ingericht in een trendy stijl met 
oog voor detail. Ook uw comfort kreeg de nodige aandacht, elke kamer is voor-
zien van een relaxerende douche met hydromassage, make-upspiegel, minibar 
(betalend, te vullen op aanvraag), waterkoker. We reserveren voor u een kamer 
met zicht op de stad (12-17 m², max. 3 personen, extra bed (3de persoon): 
€  56/nacht) of een studio (18-21  m², kleine kitchenette, Nespressotoestel, 
strijkijzer en -plank, max. 2 personen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de kamers met zicht op de stad: 1 kind 
van 4 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 28/nacht.

Dit kleinschalig stadshotel heeft een op en top centrale ligging in het historisch 
en commercieel centrum van Lissabon. Het merendeel van de toeristische 
highlights kan te voet bereikt worden. Er is geen restaurant in het hotel, maar 
in de onmiddellijke omgeving heeft u keuze te over. De eigentijdse kamers 
kregen een mooie, smaakvolle inrichting en een ontspannende douche met 
hydromassage.

LISV0082 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/lissabon/the_7 hotel/238521i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Lisboa

Ligging: een ideale en supercentrale ligging, in een zijstraat van de mooie 
Avenida da Liberdade en vlak bij het indrukwekkende Marquês de Pombalplein. 
In dit hotel verblijft u op zo'n 5 minuutjes stappen van het centrale Rossio plein 
en van het plein Praça da Figueira. De bekende stadswijken Bairro Alto en Baixa 
(niet te missen) zijn 10 minuutjes of 2 metrohaltes verwijderd.
Metrohalte: Avenida of Marquês de Pombal op 400 m.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes zijn bijzonder stijlvol. Ze bieden 
een warm, harmonieus kader en bestaan uit een mooie inkom met de  receptie 
en een zithoek, die leidt naar een gezellige, rustige bar, waar het aangenaam 
verpozen is na het bezichtigen van de beziens waardigheden van de stad. U 
hebt hier ook een heel goed restaurant, met ruimte om het aperitief te nemen 
in een loungy sfeer. Het restaurant is open voor zowel de lunch als het diner 
(Portugese en inter nationale keuken). Voor het ontbijt kunt u zich bedienen 
van een uitgebreid buffet. Er wordt een parking aangeboden vanaf € 15/24 uur.
Kamers: dit hotel stelt u 60 comfortabele kamers voor, verdeeld over 7 verdie-
pingen. Ze zijn smaakvol, in dezelfde stijl als de gemeen schappelijke ruimtes. 
Uw kamer is hier prima verzorgd en voor zien van alle faciliteiten. De meeste 
kamers (49) zijn uitgerust met 2  éénpersoons bedden. We reserveren voor u 
naar keuze een cosy standaardkamer in warme kleuren (20 m²), een ruimere 
executive kamer met zithoek, koffie- en thee faciliteiten en badjassen (25 m²), 
of een panoramic kamer met balkon (30 m²). Alle types voor max. 2 personen. 
Driepersoonskamers op aanvraag.
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bonus: jonggehuwden: fruit, cava en upgrade volgens beschikbaarheid.

Het viersterren Hotel Lisboa is ongetwijfeld een van de beste en ook een van de 
gezelligste hotels uit ons aanbod in het centrum van Lissabon. De verhouding 
prijs/kwaliteit is hier werkelijk voortreffelijk te noemen. Het hotel werd knap 
en esthetisch gerestyled. De troeven: een goed restaurant, een gezellige bar, 
mooi ingerichte kamers, een superlocatie.

Lissabon

LISV0053 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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Turim Lisboa

Ligging: in een rustige straat, nabij het Parque Eduardo VII en 
het Museu Calouste Gulbenkian (zeker doen!), in een eerder 
residentiële maar aangename buurt, op 500 m van het Marquês 
de Pombalplein. De moderne, levendige wijk Saldanha met tal 
van winkels ligt vlakbij.
Metrohalte: Parque (blauwe lijn) en Picoas (gele lijn) op 
200 m. Bushalte eveneens op 200 m.
Faciliteiten: in de lobby zijn de receptie, een internet hoekje 
en een gezellige zithoek ondergebracht. Hier prijken azulejos 
aan de muur, de typische faiencetegels die een tafereel uit-
beelden. Voor uw comfort zijn zowel een bar als een à-la-carte-
restaurant aanwezig, dat tevens dienst doet als ontbijtruimte. 
In de bar is er dagelijks een happy hour. Het ontbijt is een buf-
fet. Roomservice van 10 tot 22 uur. 2 Liften (7 verdiepingen). 
Garage: vanaf € 15/24 uur.
Kamers: de 56 kamers zijn uitnodigend (20 m², max. 3 perso-
nen). Ze zijn uit gerust met alle modern comfort met o.a. een 
make-upspiegel. Extra bed (3de volwassene): vanaf € 67/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs.
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn en fruitmand.

Dit sympathiek hotel is een aanrader:  aangenaam en mooi, 
modern van stijl, met prettige kamers en een vriendelijke ser-
vice. Lissabon is een hartelijke, gastvrije stad...

LISV0046 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/lissabon/turim_lisboa/238200i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Neya Lisboa

Ligging: rustig, in een leuke wijk van Lissabon, weliswaar iets uit de buurt 
van het historisch centrum (op zowat 10 minuten wandelen). De Saldanha wijk 
ligt op zo'n 5 minuutjes stappen en biedt een waaier aan shopping- en eet-
mogelijkheden. In de onmiddellijke omgeving van het hotel zijn er voldoende 
bars en restaurants. Met de metro bereikt u in geen tijd alle belangrijke wijken 
van de stad, zoals bijvoorbeeld de Bairro Alto en Chiado. Publieke parking op 
50 m (vanaf € 2/uur).
Metrohalte: Saldanha en Picoas op 900 m.
Faciliteiten: aan de receptie zal het hotelpersoneel u graag bijstaan met inte-
ressante tips om u wegwijs te maken in Lissabon. Lounge. Na een dagje stap-
pen is het aangenaam om iets te drinken met een kleine snack in de Neya 
bar met terras (open van 12 uur tot 1 uur 's nachts). Elke morgen wacht u een 
uitgebreid ontbijtbuffet. Gratis fitness. Massages, bubbelbad en andere behan-
delingen zijn mogelijk (betalend). Privégarage (vanaf € 15/24 uur, kan niet 
vooraf gereserveerd worden).
Kamers: 76 kamers. U heeft de keuze uit een standaardkamer (20 m², max. 
2 volwassenen en 1 kind) of een suite (38 m², max. 3 personen, extra bed (3de 
volwassene): € 66/nacht). Het interieur oogt heel modern, fris en comfortabel, 
de badkamers zijn ruim. Verder beschikt u over ecovriendelijke airconditioning 
en vast tapijt. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de standaardkamers: 1 kind van 3 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 39/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: attentie voor jonggehuwden.

Dit viersterrenhotel met ecolabel pakt uit met zeer sterke troeven en wordt 
geprezen omwille van de rustige ligging, zijn unieke natuurvriendelijke iden-
titeit, de bijzondere inrichting, het heerlijk ontbijt, maar vooral omwille van de 
service verstrekt door een sympathiek en dynamisch team. In alle aspecten 
van de kamers ziet u het thema natuur en duurzaamheid terugkomen.

Lissabon

LISV0066 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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Czar Lisbon

Ligging: centraal gelegen aan de Avenida Almirante Reis, een van de meest 
emblematische boulevards in de hoofstad van Portugal. Het is dé nieuwe trendy 
wijk van Lissabon, met talrijke gezellige restaurants, toffe bars en nieuwe 
trendy boetiekjes. Een rechtstreekse metrolijn (halte op 350 m) brengt u in een 
mum van tijd 3 metrohaltes verder, naar het centrale Rossio-plein. Absoluut 
een bezoekje waard tijdens uw verblijf zijn de kleurrijke Alfama-wijk en de 
shoppingwijk Saldanha. Voor foodies ontbreekt het niet aan charmante restau-
rantjes in de Bairro Alto en in de wijk Belém is het proeven van de Pastéi de 
Belém, het typisch Portugese gebakje, een must. U combineert het meteen met 
een bezoekje aan het Jerónimos-klooster in Belém.
Metrohalte: Anjos op 350 m.
Faciliteiten: warm onthaal aan de receptie, men helpt er u graag verder met 
het plannen van uw uitstapjes. De lichtrijke lobby met de grote raampartijen 
zorgen voor een extra ruimtelijk gevoel. Heerlijk ontbijtbuffet. In dit cosmopo-
litisch viersterrenstadshotel geniet u van een verfrissende cocktail in de trendy 
bar. Er is een gezellig restaurant voor een snelle lunch of een heerlijk diner. 
Hier worden verzorgde Portugese gerechten geserveerd en internationale snacks 
met dagelijkse suggesties van de chef. Mogelijkheid tot halfpension. Garage 
(betalend). Fitness (gratis).
Kamers: te midden van het bruisende centrum, biedt hotel Czar Lisbon 77 goed 
uitgeruste kamers aan (15 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) met leuke design-
elementen en elegant meubilair. De geluiddichte ramen en uitstekende matras-
sen waarborgen u een kwaliteitsvolle nachtrust. De éénpersoonskamers hebben 
douche, de tweepersoonskamers zijn steeds met bad.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 29/nacht (inclusief ontbijt).

In dit trendy hotel is de uitstekende ligging alvast een absolute meerwaarde. 
De verschillende toeristische trekpleisters zijn vlot bereikbaar, zowel al wan-
delend of met de metro (halte vlakbij het hotel). De kamers in dit hotel zijn 
bijzonder aantrekkelijk ingericht en vormen een oase van rust na een drukke 
dag ontdekken en shoppen. Hotel Czar Lisbon is een goede keuze.

LISV0084 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

st
an

da
ar

dk
am

er

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/lissabon/czar_lisbon/238808i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Lissabon

Lisboa Plaza

Ligging: in een rustige zijstraat van dé avenue van Lissabon, de schitterende 
Avenida da Liberdade. Deze straat is het hart van de stad vol merkkledij. 
Talrijke theaters liggen op wandelafstand. Op enkele minuten stappen wacht 
u de gezellige wijk Bairro Alto met zijn restaurantjes en cafeetjes. Van hieruit 
kan u héél gemakkelijk toeristische trekpleisters ontdekken zoals de Mercado 
da Ribeira, een must voor foodies, alsook de rooftopbar Park en de artisanale 
Manteigaria in Bairro Alto (Rua do Loreto 2) waar de overheerlijke gebakjes 
pastéis de nata dagvers worden gebakken. Niet te missen.
Metrohalte: Avenida op 50 m.
Faciliteiten: lobby en receptie. Bar Café Plaza waar ook snacks te verkrijgen 
zijn. Royaal ontbijtbuffet met vers fruit. Op aanvraag wordt het ontbijt op de 
kamer gebracht, voor een romantisch begin van de dag. Leuk dakterras om te 
loungen; het is er aangenaam vertoeven met een aperitiefje bij zonsondergang, 
memorabele momenten verzekerd. Gratis gebruik van fitness. Betalend: parking 
en babysitservice.
Kamers: de kamers zijn stuk voor stuk pareltjes. Een leuke mix van heden-
daagse en klassieke meubelen complementeren de intieme, cosy kamers. De 
112 kamers van dit iconisch hotel zijn smaakvol ingericht en bieden hedendaags 
comfort. Badjassen en pantoffels, dvd-speler, minikluisje. Standaardkamers 
(vanaf 16 m², max. 2 personen) of ruimere superior kamers (25 m², max. 4 per-
sonen). Extra bed (3de en 4de volwassene): vanaf € 43/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 2  kinderen t/m 
11 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 2 nachten: gratis toegang in 20 musea van Lissabon (01/11/22-
14/03/23), gratis treinticket naar Cascais/Estoril en ticket voor de Glória 
Funicular. Jonggehuwden: fles schuimwijn.

Tophotel met een uitstekende ligging in de levendige stad Lissabon. Dit 
sfeervol Boutique hotel met familiale sfeer werd fraai gerenoveerd. De Lisboa 
Plaza maakt deel uit van de Heritage hotelgroep die sinds jaar en dag een uit
muntende reputatie geniet. De kamers zijn opvallend aantrekkelijk ingericht; 
ze werden smaakvol gerenoveerd met nostalgische charme.
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/lissabon/lisboa_plaza/238184i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com128

7

HHHH CHARME

P FR
EE

€ € €

As Janelas Verdes

Ligging: in het charmante, oudere stadsdeel vlak bij de Taag, dat geschiedenis 
ademt. Het hotel ligt naast het Nationaal Museum voor Oude Kunst, tussen de 
vroegere aristocratische wijk Lapa en de populaire, heel typische wijk Bairro da 
Madragoa. Hier wacht u een wirwar van nauwe straatjes vol charmante cafee
tjes en restaurantjes, waar iedereen 's avonds gezellig buiten iets eet of drinkt. 
Het is slechts 2,2 km wandelen naar het centrale plein Praça do Comercio, dat 
toegang geeft tot de vermaarde wijk Alfama. Op 5,5 km staat de Torre de Belem 
en het monument dat Portugals bekendste ontdekkings reizigers eert. Alles is 
vlot met het uitstekende openbaar vervoer te bereiken. Het treinstation Santos 
is op 2 km gelegen.
Metrohalte: bushalte bij het hotel. Dichtste metrostation Cais do Sodre (groene 
lijn) op 1,4 km.
Faciliteiten: lounge, waar koffie en thee te verkrijgen zijn. Dit voor malig 
paleisje heeft een bibliotheek die uitgeeft op een zonnig, knus ingericht dake
terras met zicht op de Taag. Er is een pittoreske binnenplaats vol bloemen en 
planten waar u in de zomer ook het uitgebreid ontbijt kunt nuttigen. In de wine
ter wordt het ontbijt geserveerd in een aparte ruimte met antieke  schilderingen 
en boogmuren. Garage: vanaf € 15/24 uur.
Kamers: de 29 zonnige, supercharmante kamers kijken uit op de Taag of de 
binnen plaats en zijn authentiek ingericht. Ze combineren mooi de Portugese 
tradities met hedendaags comfort. Badkamer met badjassen en pantoffels. 
Cd/dvdespeler. Standaardkamers (15 m², max. 3   personen) of superior kamers 
(20 m², max. 4 personen). Extra bed (3de en 4de persoon): vanaf € 73/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: bij min. 2 nachten: gratis toegang tot 20 musea van Lissabon (01/11/22e
14/03/23), gratis treinticket naar Cascais/Estoril en ticket voor de Bica Funicular. 
Jonggehuwden: fles schuimwijn.

Het 18de-eeuwse Janelas Verdes, wat letterlijk als 'Groene Ruiten' wordt ver-
taald, kijkt uit op een groene binnen tuin, waar het zalig verpozen is na een 
dagje in de immer authentieke Portugese hoofdstad. Het historisch gebouw 
sluit naadloos aan bij de oude charme van Lissabon. De wijk is al even typisch 
als het hotel, het échte Lissabon. U krijgt hier een warm en welkom gevoel.

LISV0070 N1

Scan de QRecode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/lissabon/as_janelas_verdes/238208i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Altis Avenida

Ligging: dit hotel heeft de ultieme ligging voor het welslagen van uw city-
trip! U verblijft hier namelijk in hartje centrum van commercieel en cultureel 
Lissabon, op slechts 50 m van het Rossioplein met het imposante, gelijkna-
mige trein station. Kunt u zich een centralere locatie voorstellen. Zodra u het 
hotel buiten stapt, kan u zich volledig onderdompelen in de bruisende animatie 
van een trendy stad. En aan eetgelegenheden is er zeker geen gebrek in deze 
om geving. Bovendien kan u de meeste bezienswaardigheden gewoon al wan-
delend ontdekken, de gekende lift Santa Justa bijvoorbeeld ligt op zo'n 400 m. 
De 2 metrohaltes vlak bij het hotel brengen u vlot naar de overige stadswijken.
Metrohalte: Restauradores voor de deur of Rossio op 50 m.
Faciliteiten: u betreedt het hotel via een indrukwekkende en stijlvolle lobby. 
Aan de receptie wacht u een topservice. Het restaurant is open voor het ontbijt 
(buffetformule), de lunch en het diner en beschikt over een dakterras waar het 
bij zonnig weer echt zalig vertoeven is, wegdromend bij het adembenemend 
uitzicht over deze schitterende stad. Mogelijkheid tot halfpension. Garage 
(vanaf € 25/24 uur).
Kamers: de 70 recente kamers (voor max. 2 volwassenen en 1 kind) zijn luxueus 
ingericht en hebben een smaakvolle decoratie met accenten in art-decostijl. 
Ze zijn voorzien van alle denkbaar comfort met o.a. bad jassen en pantoffels, 
kussenmenu. We reserveren voor u een classic kamer (17 m²) met zicht op de 
binnentuin, een superior kamer (17 m²) met zicht op de prestigieuze Avenida 
da Liberdade of een deluxe kamer (17 m²) met balkon.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 116/nacht.
Bonus: fles water op de kamer. 14/02/23: een attentie voor alle gasten.

U logeert hier in een hotel dat is aangekleed in een knappe urban chic-stijl. Een 
glamourverblijf is gegarandeerd. Dit hedendaagse hotel behoort tot de beste 
logeeradressen van Lissabon en kan bovendien uitpakken met een bevoor-
rechte en topcentrale ligging vlak aan het iconische Rossioplein. Het gasten-
boek is ronduit indrukwekkend, het interieur is eigentijds en bijzonder elegant.

Lissabon

LISV0074 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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 1 Grande Hotel do Porto

 2 Portobay Teatro

 3 Chic & Basic Gravity

 4 Neya Porto

 5 Dom Henrique

 6 Porto Royal Bridges

 7 Portobay Flores

 8 Infante Sagres

• Porto kende haar grote bloei in de 17de en 18de eeuw. Uit die 
tijd dateren de brede boulevards en de rijke koopmanshuizen. De 
Avenida dos Aliados (van 1915) is een van de mooiste van de stad in 
het oude centrum rond de Praça da Liberdade. Het plein is omringd 
door een wirwar van drukke winkelstraten zoals de rua Santa Catarina 
met het belle époque Majestic Café en de rua Formosa met gezellige 
tearooms. In het station São Bento zijn de azulejos (tegelfresco’s) 
subliem.

• Shopping: moderne centra en boetieks naast artisanale winkeltjes.

• Opvallend is de sierlijke toren Torre dos Clérigos (18de eeuw) - 
beklim de 225 treden voor het fraaie panorama. 

• De geanimeerde, volkse Ribeirawijk aan de Douro is de meest pit-
toreske, met fantastische terrasjes en restaurantjes, uitkijkend op 
de porto huizen aan de overkant van de rivier - dé uitgaansbuurt! 
De kade Cais da Ribeira is zowat de levendigste plek van Porto. De 
romaanse kathedraal Se en het aanpalend Paço Episcopal (bis-
schoppelijk paleis) torenen boven de Ribeirawijk uit. De barokke 
Sint-Franciscuskerk staat vlak bij de Douro. 

• De kelders van de vermaarde porto huizen (Sandeman, Ferreira, 
Ramos Pinto,... vanaf € 3 met degustatie) liggen in de wijk Vila 
Nova de Gaia, aan de overkant van de rivier. Portwijn is het belang-
rijkste export product van Portugal. De wijngaarden liggen verder op 
langs de oevers van de rivier. Er zijn 6 bruggen om de Douro over 
te steken. De brug Dom Luís I werd gebouwd door een Belgische 
firma in 1876, geïnspireerd door Eiffel, en oogt als een horizontale 
Eiffeltoren. 

• Het Muziektheater Casa da Música is architecturaal gedurfd.

• Bezoek de Arabische zaal in het Palácio da Bolsa (Beurspaleis), het 
Soares dos Reis Nationaal Museum en het Serralves Museum voor 
moderne kunst met mooi park.

• De Jardim do Palácio de Cristal ligt bij het Museu Romântico in 
Engelse stijl en de Solar do Vinho do Porto (degustaties).

• Streekkeuken: sardines en stokvis (Bacal hau), ‘Tripas a la moda de 
Porto’ (pensen),... en lekkere gebakjes. Vlak bij Casa da Música is 
er de overdekte Mercado do Bom Sucesso met gezellige eetkraam-
pjes, waar u kan proeven van de Portugese specialiteiten met lekkere 
wijntjes en cocktails. Dé nieuwe trekpleister, ook voor de locals.

Portwijn, authentieke sfeer en charme

Schilderachtig gelegen aan de Dourorivier, levensader van Noord-Portugal. Iedereen kent Porto van 
de gelijk namige veelgeprezen portwijn, maar wist u ook dat Porto de tweede stad is van het land 
en een belangrijke havenstad? Veelzijdige geschiedenis bepaalt het straatbeeld. De oude stad is 
Unesco-Wereld erfgoed. Traditionele waarden en innovatie strijden er om de aandacht, naast antieke 
trammetjes en azulejos (beschilderde tegels). De hoofdstad van Noord-Portugal bezit de typische 
charme van een stad aan de rivier en de dynamiek van een van de oudste steden van het land.

Onze hotels
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Porto Card
Deze kaart geeft toegang tot meer dan 11 musea en mo-
numenten. Daarnaast geniet u aanzienlijke kortingen voor 
nog andere musea, monumenten en tours. Bovendien zit het 
onbeperkt gebruik van het openbaar vervoer voor de geldig-
heidsduur van de kaart ook inbegrepen.

OPOD0018 
prijs per persoon
1 dag € 14 - 2 dagen € 22 - 3 dagen € 27 - 4 dagen € 35 

Porto by night + fadoshow (*)

De tour voert langsheen de verlichte monumenten en oude 
straten van Porto. Daarna geniet u van een fantastische 
avond in een magische omgeving waarbij de Portugese gas-
tronomie en muziek, de fado, centraal staan.

OPOD0005 - om 20u30 - geen tour op 25/12 en 01/01 
inclusief diner
prijs per persoon € 70 volw. - € 35 kind 7-12 

Douro tour (*)

De schitterende Douro-vallei is een belangrijke wijnregio. 
De wereldvermaarde wijngaarden zijn in terrassen aangelegd 
langs de oevers van de rivier (Unesco-Werelderfgoed). De 
tour brengt u naar Amarante, Regua (lunch), Lamego en ten-
slotte Pinhão, waar u de Quinta do Panascal bezoekt (inclu-
sief proeverij).

OPOD0003 - volle dag - 9 uur - geen tour op 25/12 en 01/01 
inclusief lunch
prijs per persoon € 91 volw. - € 46 kind 7-12

6-bruggen Cruise
Porto gezien vanaf het water! U ontdekt een waaier van 
presti gieuze monumenten die de geschiedenis en de archi-
tectuur van Porto weerspiegelen, en dit van brug naar brug.

OPOD0020 - 1 uur - voor- of namiddag
prijs per persoon € 11 volw. - € 8 kind 4-12

(*) Commentaar in het Engels

Praktisch 
Luchthaven-centrum: 11 km. Neem de metro (paarse lijn E) of 
de bus (lijn 601, 302, 603, ca. 40 minuten). Taxi’s € 25. Vervoer 
in de stad: koop een dagticket (€ 7) of een oplaadkaart (auto-
maten). Tickets € 1,50 + elektronische kaart € 0,60 eenmalig

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 2u25. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
gedeelde transfer - richtprijs per persoon per traject € 14
privétransfer - richtprijs per wagen per traject € 53 (1-4 perso-
nen) - € 79 (5-8 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Grande Hotel do Porto

Ligging: topligging in de verkeersvrije winkelstraat Rua Santa 
Catarina, hét commercieel hart van de stad. Deze straat ligt in 
een voetgangerszone waar u ongestoord kan shoppen. Talrijke 
winkels, terrasjes, restaurants en bezienswaardigheden liggen 
op wandelafstand. Zo is de Clérigostoren een absolute must 
see.
Metrohalte: Bolhão op 220 m, treinstation S. Bento op 550 m.
Faciliteiten: dit gerenommeerd hotel opende zijn deuren in 
1880  en onderging meerdere geslaagde renovaties. Stijlvolle 
lounge en elegante bar, ingericht in de belle époquestijl. 
Dakterras (selfservice, drankautomaat) met adembenemend 
uitzicht op de stad. Gezellig restaurant voor lunch en diner 
(mogelijkheid tot halfpension). Publieke parking op 200  m: 
vanaf € 8/24 u (voordeeltarief).
Kamers: 94 vernieuwde kamers. De gerenoveerde mini kamers 
(12-14  m², max. 2  personen, douche) en standaardkamers 
(16-25 m², max. 3 personen) zijn eenvoudig en eerder modern. 
We raden u een standaardkamer aan of een ruimere suite 
(30-42 m², max. 4 personen) met klassiek meubilair uit de belle 
époqueperiode. Extra bed (3de en 4de volwassene): € 33/nacht.
Kinderen: enkel in de standaardkamers en suites: kinderbedje 
gratis en 1 kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van 
de ouders (inclusief ontbijt).

Dit historisch charmehotel is een vaste waarde in Porto. De 
kamers zijn eerder modern, de suites bieden stijlvolle gran-
deur. Centrale ligging in de gekende autovrije winkelstraat.

NPTV0093 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/porto/grande_hotel_do_porto/238254i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Portobay Teatro

Ligging: u logeert hier bijzonder centraal, vlak bij de belangrijkste winkel-
straten zoals de Rua Santa Catarina, waar u in Café Majestic een porto van 
het huis moet gaan drinken. Er zijn voldoende restaurants en bars in de 
buurt van het hotel. De typische Bolhaõmarkt is ook dichtbij, net als het Saõ 
Bento-treinstation (ga zeker de prachtige azulejos bewonderen), en de indruk-
wekkende Praça da Liberdade. U zit op 5 minuutjes van de Torre dos Clérigos, en 
10 minuutjes van de Ribeirawijk.
Faciliteiten: aan de receptie zal men u graag informeren over de vele beziens-
waardigheden die in Porto te ontdekken vallen. Fraaie lobby met internethoekje 
(gratis). U start de dag met een lekker ontbijtbuffet. Er is een leuke bar en het 
bijzonder aantrekkelijke Italiaans restaurant Il Basilico is open voor de lunch 
en het diner. Gerenoveerd in 2021.
Kamers: 74  kamers, gezellig en warm met intieme verlichting, ingericht in 
bruine en gouden tinten. De 3 kamertypes zijn vernoemd naar elementen van 
het theater. Ze variëren vooral in ruimte. De kleinste kamer is de gallery kamer 
(21 m², max. 2 personen), gevolgd door de tribune kamer (27 m², max. 2 perso-
nen). In de junior suites (37 m², max. 3 personen, tweepersoonsbed en sofabed) 
tenslotte heeft u de mogelijkheid om een kopje thee te zetten. Alle kamers 
hebben een laminaatvloer. Extra bed (3de volwassene): € 39/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind van 2 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders betaalt € 20/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: schuimwijn en aardbeien met choco-
lade.

Dit gerenoveerde hotel is volledig gewijd aan het thema theater, niet echt toe-
vallig want 150 jaar geleden werd op dezelfde locatie een theater gebouwd. Die 
typische, warme theatersfeer vindt u overal in het hotel terug, zowel de recep-
tie, het restaurant als de kamers ademen amusement en theater. Excellente 
locatie pal in het centrum van Porto. Een knap en heel bijzonder hotel, verras-
send anders, voor een apart verblijf in deze megatoffe stad.

Porto
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/porto/portobay_teatro/238226i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Chic & Basic Gravity

Ligging: centrale ligging waar hippe winkeltjes, gezellige restaurants en aan
gename terrasjes het straatbeeld bepalen. Vlakbij bevindt zich het levendige, 
populaire Ribeiraplein. Op amper 500 m vindt u de Clérigostoren en op 300 m de 
internationaal bekende bibliotheek Lello (toegang betalend). Het fotogenieke 
treinstation S. Bento ligt op 700 m. Bezoek zeker het hoogtechnologische, 
moderne portohuis Porto Cruz in Vila Nova de Gaia, aan de overkant van de 
rivier gelegen, met prachtig dakterras en adembenemend 360° panorama op de 
kleurrijke stad.
Metrohalte: Aliados en Trinidade, beide op 450 m, met rechtstreekse lijn naar 
de luchthaven Porto (16 km).
Faciliteiten: een innovatief hotel met een modern en erg verrassend concept. 
Designelementen en amusante decoratie lopen als een rode draad doorheen het 
hotel. In de kleurrijke lounge met bibliotheek is het bijzonder aangenaam ver
toeven, de inrichting is zowel apart, gedurfd als geslaagd. De bar is even spe
ciaal als de heerlijke cocktails die er geserveerd worden. Uitnodigende binnen
tuin met terras. Het uitgebreide ontbijtbuffet is onweerstaanbaar, het is niet 
alleen erg lekker en veelzijdig maar ook een streling voor het oog. Valentina's 
restaurant serveert uitstekende mediterrane en Italiaanse gerechten en geniet 
bijzonder veel faam in de regio en bij uitbreiding in heel Portugal.
Kamers: 70 kamers worden hier aangeboden met een minimalistisch en modern 
design. Ze zijn bijzonder smaakvol en gezellig ingericht met moderne, tech
nische snufjes zoals smarttv met chromecast en een Nespressotoestel. Ook in 
de kamers vinden we heel wat designelementen en grappige decoratie terug. 
We reserveren voor u een deluxe kamer met stadszicht (22 m²) of deluxe kamer 
met balkon en tuinzicht (20 m² + 7 m²). Beide types voor max. 2 personen. 
Familiekamers op aanvraag.
Kinderen: kinderbedje gratis.

Een gloednieuw hotel met een uniek concept. Chic & Basic Gravity is een 
attractief en modern logeeradresje met een aparte look maar scoort ook met 
een topligging in het historische hart van Porto. Het is zonder meer een ideale 
uitvalsbasis om deze supertoffe, veelzijdige hoofdstad van het Noorden van 
Portugal te ontdekken. Op culinair vlak wordt u hier ook ongetwijfeld verwend. 
Dit viersterrenhotel zal u aangenaam verrassen.
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Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/porto/chic_--_basic_gravity/238407i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Neya Porto

Ligging: in de geanimeerde Ribeirawijk, langs de Douro gelegen. Kleurrijke 
winkeltjes, gezellige restaurants en uitnodigende terrasjes langs de rivier zor
gen voor een aantrekkelijk decor. U logeert hier op 800 m van het historische 
centrum van de stad. Alle toeristische toppers kan u van hier uit al wandelend 
ontdekken, de terugweg wordt een stevig klimmetje. De romantische tuinen 
van het Palácio de Cristal liggen op 1 km, de toren van Clérigo op 1,3 km en de 
Rua das Flores met hippe winkels op 1 km.
Bushalte: Monchique op 180 m. Treinstation São Bento op 1,7 km.
Faciliteiten: het hotel Neya Porto bestaat uit een aaneenschakeling van 5 his
torische gebouwen, waaronder een voormalig klooster. Oud en nieuw werden 
hier harmonieus samengevoegd. De open lounge herbergt de receptie, beige 
en okertinten in combinatie met glazen wanden creëren een ruimtelijk gevoel. 
Ontbijtbuffet. In het restaurant Viva Porto proeft u van heerlijke gerechten 
geïnspireerd op de Portugese keuken. Mogelijkheid tot halfpension. Bar Último 
op de bovenste verdieping voor een cocktail of lichte snack, het schitterende 
zicht op de Douro krijgt u er met de glimlach bij. Day Spa voor massages 
en schoonheidsbehandelingen (betalend). Gratis Kids Club. Publieke parkeer
gargage Parque Palácio de Cristal op 800 m (betalend).
Kamers: dit duurzaam viersterrenhotel telt 124 knappe kamers. Voor max. 2 per
sonen: een classic kamer met zicht op de tuin of op het klooster (2225 m²) of 
een superior kamer met rivierzicht (23 m², zithoek). Classic suites met zicht op 
de tuin voor max. 2 volwassenen en 1 kind (36 m², sofabed). Laminaatvloer, pay
tv, lcdtelevisie met USBaansluiting. Heerlijke shiatsu massage hoofdkussens.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de classic suites: 1 kind van 3 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders betaalt € 52/nacht, 1 kind van 12 t/m 18 jaar betaalt 
€ 77/nacht.
Bonus: attentie voor jonggehuwden.

Recent ecologisch adresje langs de Douro. Het geslaagde concept van oud en 
nieuw zal de trendy reiziger beslist weten te bekoren. Niet te missen is een 
bezoek aan het hoogtechnologische portowijnhuis Porto Cruz in Vila Nova de 
Gaia aan de overkant van de rivier. Het fotogenieke uitzicht vanaf de rooftop-
bar zal u achteraf nog heel lang koesteren.

Porto

NPTV0109 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/porto/neya_porto/238314i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Dom Henrique

Ligging: u logeert hier in het historisch hart van Porto, op een boogscheut 
van de verkeersvrije winkelstraat Rua Santa Catarina. Het sfeervolle oude cen-
trum, theaters en monumenten liggen op wandelafstand, net als de pier aan 
de Douro-rivier in de typische Ribeira-wijk. Gezellige bars vindt u op 5 minu-
ten stappen in de Rua da Galeria de Paris. Goede metroverbindingen; halte 
Trinidade op 300 m van het hotel.
Metrohalte: Trinidade op 300 m van het hotel.
Faciliteiten: mooie lobby. U geniet van een verzorgd ontbijtbuffet in restau-
rant Além Mar. Het panoramisch 17° Restaurant biedt een verbluffend uitzicht 
op de stad en serveert een mediterrane en Portugese keuken. Mogelijkheid 
tot halfpension. Gratis fitness. Publieke parking tegenover het hotel (vanaf 
€ 11/24 uur).
Kamers: de 112 kamers (met vast tapijt) zijn modern en erg elegant ingericht. 
We reserveren voor u naar keuze: comfort kamers (20 m², max. 2 personen), 
twin/king comfort kamers (25 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of ruimere 
comfort suites (37 m², max. 3 personen of 2 volwassenen en 2 kinderen, sofa-
bed). Extra bed (3de volwassene): € 26/nacht.
Kinderen: enkel in de twin/king comfort kamers: kinderbedje gratis en 1 kind 
van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 26/nacht.

Viersterrenstadshotel in het hart van de kleurrijke stad Porto. Troeven zijn het 
hedendaags comfort, een smaakvol interieur en het dakterras met subliem 
zicht op de stad.

NPTV0101 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/porto/dom_henrique/238238i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Porto Royal Bridges

Ligging: gegeerde ligging tussen 2 centrale straten: de Rua de Sá Bandeira 
en de Rua de Sampaio Bruno, in het historische hart van Porto. U wandelt 
van hieruit vlot naar de toeristische trekpleisters zoals de Lello bibliotheek, 
uitgeroepen tot de mooiste boekhandel ter wereld, de Clérigos toren en de São 
Pedro dos Clérigos kerk en het treinstation met de befaamde Azulejos, een niet 
te missen kiekje in uw fotocollectie. Proef zeker de lokale lekkernij Francesinha, 
en geniet van een echte Portugese koffie bij het Majestic Café in de autovrije 
shoppingstraat Rua de Santa Catarina. Ook een bezoek aan de portowijnhuizen 
in Vila Nova de Gaia mogen niet ontbreken op uw to-dolijstje.
Metrohalte: metrohalte en treinstation São Bento op 200 m, Aliados op 350 m. 
Directe metrolijn naar de luchthaven (metrohalte Trinidade, 15 haltes).
Faciliteiten: in dit emblematische pand tekende de gekende interieur designer 
Nini Andrade Silva voor de magnifieke inrichting. Uitnodigend ontbijtbuffet op 
basis van verse producten en uiteraard een zalige koffie. In de hippe Bar Eiffel 
is het aangenaam vertoeven, men serveert er porto, cocktails en 's middags 
een lichte lunch (open van 10u30  tot middernacht). Publieke parkeergarage 
D. João I op 200 m (betalend).
Kamers: 70 kamers worden hier aangeboden voorzien van alle comfort en met 
een smaakvol interieur. Geluiddichte ramen zorgen voor een optimaal slaap-
comfort midden in deze bruisende stad. Naar keuze reserveren we voor u een 
compacte interior kamer (11 m²), een standaardkamer met zicht op de stad 
(20 m²) of een deluxe kamer (25 m²). Verzorgingsproducten en make-upspiegel. 
Alle kamers voor max. 2 personen.
Kinderen: kinderbedje gratis.

Zeer aangenaam viersterrenhotel met een centrale ligging. Van hieruit bezoekt 
u vlot de bezienswaardigheden van Porto. Ideaal voor een citytrip met uit
gebreide todolijst of gewoon voor een romantisch uitje in een veelzijdige stad. 
Het verzorgde ontbijt, het geslaagde interieur en de elegante kamers zijn de 
absolute troefkaarten. Trendy hotel met cosmopolitische sfeer. Prima prijs/
kwaliteitsverhouding.

Porto

NPTV0110 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/porto/porto_royal_bridges/238298i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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PortoBay Flores

Ligging: in het historisch hart van Porto. U logeert in een voetgangerszone 
van de gezellige Rua das Flores-straat met hippe winkeltjes, restaurants en ter-
rasjes. Het prachtige São Bento-treinstation met zijn beroemde azulejos (tegel-
fresco's) ligt vlakbij (op 350 m). Vele andere toeristische toppers liggen ook op 
wandelafstand: de sierlijke toren Torre dos Clérigos op 400 m, de internationaal 
bekende bibliotheek Lello op 500 m (toegang betalend) en de volkse Ribeirawijk 
op 550 m. Liefhebbers van hoogstaande gastronomie kunnen hun hart ophalen 
in restaurant DOP van de gerenommeerde chef Rui Paula (op 130 m).
Metrohalte: São Bento op 350 m.
Faciliteiten: dit luxehotel opende de deuren in juli 2019. Het bestaat uit 2 ver-
schillende gebouwen: een paleis uit de 16de eeuw en een totaal nieuwe vleugel. 
U komt binnen via de inkomhal met receptie. Er zijn meerdere lounge ruimtes 
met comfortabele sofa's. Bibliotheek en 18de-eeuwse kapel. In de ochtend 
wacht u een royaal ontbijtbuffet met vers gebak en Portugese specialiteiten. 
Gezellige bar met terras en toegang tot de Rua das Flores. Bistrô Flores serveert 
authentieke gerechten. Er zijn ook prima spafaciliteiten (gratis fitness, sauna 
en Turks bad, behandelingen zijn betalend) en een fraai binnenzwembad (gra-
tis handdoeken). In de serene binnentuin (200 m²) ontsnapt u even aan het 
drukke stadsgewoel. Babysitservice mogelijk.
Kamers: 66 modern ingerichte kamers met hedendaags comfort. In de nieuwe 
vleugel reserveren we voor u: een classic kamer (21-26 m², straat- of tuinzicht, 
max. 2 volwassenen en 1 kind), een superior kamer (23-28 m², tuinzicht, max. 
2 volwassenen en 1 kind) of een suite duplex top floor (55-67 m², op de boven-
ste verdieping met stadszicht, 2 badkamers, max. 3 personen, extra bed (3de 
volwassene): € 77/nacht). Alle kamers beschikken over een make-upspiegel, 
badjassen en pantoffels, een kussenmenu en een USB oplader.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de classic en superior kamers: 1 kind van 
2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 39/nacht.

Recent vijfsterrenhotel gelegen in de historische stadskern van Porto. Het hotel 
verenigt een statig 16de-eeuws paleis met een nieuw hedendaagse gebouw en 
creëerde zo een intrigerende fusie van klassiek en eigentijds. Hier wordt graag 
het accent gelegd op hartelijkheid en vlekkeloze service. U zal hier dan ook 
op uw wenken bediend worden. Leuke extra's zijn het binnenzwembad en de 
mooi aangelegde binnentuin.

NPTV0108 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/porto/portobay_flores/238246i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Infante Sagres

Ligging: het vijfsterrenhotel Infante Sagres geniet een perfecte locatie in het 
centrum van de stad, dicht bij enkele leuke restaurantjes. U logeert hier op 
10 minuten stappen van de romaanse kathedraal Sé en op 10 minuten rijden 
van het moderne muziektheater Casa da Música. De Douro-rivier en de popu-
laire Ribeirawijk, de meest authentieke van de stad, liggen op 1,2 km. Aan 
de overkant van de rivier liggen de beroemde portohuizen (mogelijkheid tot 
rondleiding en degustatie). De belangrijkste winkelstraten van Porto situeren 
zich op 700 m. De zandstranden vindt u op 10 km. Het treinstation São Bento op 
450 m (ga de mooie azulejos bekijken).
Metrohalte: Aliados op 200 m.
Faciliteiten: na een geslaagde renovatie heropende deze legendarische Grande 
Dame van de Portugese hotels haar deuren in 2018. Aan de receptie geeft men 
u graag informatie en leuke tips i.v.m. excursies en de gezelligste plekjes van 
de stad. U treft er meerdere lounges en salons, heel aangenaam en uitnodi-
gend. Het ontbijtbuffet is voortreffelijk en wordt bij mooi weer op de gezellige 
binnen patio geserveerd. In het Vogue Café geniet u in een stijlvolle om geving 
van heerlijke cocktails en lichte, verfijnde fusiongerechten. Solarium met 
plonsbad en ligstoelen. Publieke parkeergarage op 200 m (vanaf € 27/24 uur, 
incl. valetservice).
Kamers: 85 bijzonder stijlvol ingerichte kamers in rustgevende kleuren. Ze ade-
men historische luxe en sereniteit. Superior kamer (23-26 m², max. 2 personen), 
deluxe kamer (27-31 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), deluxe premium kamer 
(32-35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of suite (36-44 m², max. 2 volwassenen 
en 2 kinderen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (deluxe en deluxe premium) of 2 kinderen 
(suite) van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betalen (elk) € 52/nacht 
(inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid en portwijn.

Het bekendste hotel van Porto, favoriet bij sterren en koningen. Dit luxehotel 
uit de jaren '50 straalt intimiteit en karakter uit. Het uitzonderlijk decor omvat 
een rijke collectie kunstvoorwerpen en waardevol antiek. Het ontbijt is over-
heerlijk. Ontspannen kan op het zonneterras, in het sierlijke Vogue Café of een 
van de mooie salons. Weelde en genot in het hart van Porto voor een prijs die 
betaalbaar blijft. Lid van Small Luxury Hotels of the World.

Porto

NPTV0051 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/portugal/porto/infante_sagres/238816i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• De flaneerboulevard de Ramblas is het hart van de stad 
en loopt vanaf de Plaça Catalunya tot aan het Columbus-
monument dat uitkijkt over de zee. La Boquería op de 
Ramblas is de mooiste overdekte markt. 

• De Plaça Catalunya, hét centrale plein met het warenhuis El 
Corte Inglés, is het vertrekpunt voor een dagje shoppen. In 
Barcelona ontkomt u niet aan shoppen: mode, design, boeken, 
modernistakunst, delicatessenzaakjes.... Een walhalla voor 
fashionista’s.

• De Gotische wijk rond het Sant-Jaume plein en de kathedraal 
is een wirwar van kleine steegjes en straatjes met winkeltjes, 
bars en restaurants. 

• De oude wijk La Ribera huisvest het Museu Picasso en het 
modernistische pronkstuk Palau de la Música Catalana.

• Barcelona is de stad van Gaudí en het moder nisme, de 
Spaanse art nouveau. Zijn verrassende architectuur drukte een 
onuitwisbare stempel op het steden bouw kundig erf   goed: Casa 
Batlló  bv. en Casa Milà, beter bekend als La Pedrera. Park 
Guëll met zijn zuilen galerij en mozaïek sculpturen is idyllisch. 
Zijn meest controversiële  werk is de Sagrada Familiakerk die 
hij door zijn vroegtijdige dood in 1926 niet kon voltooien. De 
kerk zal rond 2030 af zijn.

• Maremàgnum in Port Vell, de gerenoveerde oude haven, is 
gezellig en drukbezocht. Restaurants, een veel geprezen 
Aquarium en het World Trade Center in de vorm van een 
cruise schip. Verderop ligt de typische oude vissers wijk 
Barceloneta. Over een brede dijk naast het strand wandelt u 
naar de Olympische haven (1992), ‘s avonds een trendy buurt. 

• Alleen al voor de architectuur: de Opera Gran Teatre del 
Liceu, het Auditorium, een van de modernste concert      zalen 
van Europa, en het Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA).

• De Plaça d’Espanya met indruk wekkende fontein vormt de 
toegangs poort tot ‘de recreatieberg’ Montjuïc (213 m) met 
o.m. het Olympisch stadion van 1992, de collectie van sur-
realist Joan Miró, mini-Spanje in de Poble Espanyol en Camp 
Nou van het legendarische Barça.

Gaudí, Miró, design en gotiek

Easy living, hip én happening. Het schitterend cultureel erfgoed van de geniale architect Gaudi geeft 
de stad zijn unieke aanblik. La Sagrada Familia, Casa Batlló, La Pedrera en Park Güell zijn slechts enkele 
voorbeelden. De sfeer is niet Spaans, maar hart verwarmend Catalaans. De levendige animatie van een kos-
mopolitische stad in volle ontwikkeling zorgt voor een heerlijk contrast. De ligging aan het strand is zonder 
twijfel dé troefkaart van Barcelona. La Barceloneta is dé ontmoetingsplek voor jong en oud, zowel overdag 
als ‘s avonds. En het zinderende nachtleven is ongeëvenaard.

Onze hotels
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Gaudí
Sagrada Familia 

Een van Gaudí’s beroemdste werken in Barcelona en een 
van de mooiste voorbeelden van het moder nisme. De 
gigantische basi liek is al sinds 1882  in aanbouw en de 
verwachting is dat het nog zeker 30 jaar zal duren voor-
dat hij volledig af is.

Ticket wordt gereserveerd op vaste datum en uur
Dagelijks - 01/04-30/09 van 9 tot 20 u - 01/10-31/03 van 9 tot 18 u - 
25/12, 26/12, 01/01 en 06/01 van 9 tot 14 u
prijs per persoon - inclusief audiogids
BARD0066
€ 30 volw. - € 28 kind 11-18 - gratis kind 0-10 

BARD0077 - inclusief toegang tot de torens
€ 42 volw. - € 40 kind 11-18 - gratis kind 0-10 

Park Güell 
Dit stadspark is een van de mooiste iconen van de stad 
met sublieme zuilengalerij. Het is een van de meester-
werken van Antoni Gaudí. U kunt er genieten van een 
fantastische wandeling, omgeven door groen en moder-
nistische werken. Vanuit het park hebt u ook een prach-
tig uitzicht op de stad.

BARD0065
dagelijks open van 9 tot 17u30
ticket wordt gereserveerd op vaste datum en uur - prijzen geldig tot 
31/12/22
prijs per persoon € 12 volw. - € 8,50 kind 7-12

Barcelona Card 

Dé cultuurkaart voor Barcelona. Gratis toegang tot 25 topat-
tracties (bezienswaardigheden, musea,...). Met deze kaart 
kan u ook onbeperkt rijden op het metro- en busnet en krijgt 
u een handig boekje met meer dan 80 kortingsbonnen voor 
verschillende musea, attracties en restaurants.

BARD0011
prijs per persoon 
€ 47 volw. - € 25 kind 4-12 - 3 dagen
€ 56 volw. - € 34 kind 4-12 - 4 dagen
€ 61 volw. - € 39 kind 4-12 - 5 dagen

Hola Barcelona transportkaart 

Met deze kaart kan u onbeperkt gebruik maken van het open-
baar vervoer zoals de Barcelona metro, de stadsbussen van 
TMB en FGC, de tram, de Barcelona Airport Train vanaf de 
luchthaven en lokale RENFE-treinen in zone 1 (nachtbussen 
niet inbegrepen).

BARD0079
prijs per persoon
€ 17 volw. - 48 uur, € 24 volw. - 72 uur 
€ 31 volw. - 96 uur, € 38 volw. - 120 uur

Bus Turistic 

25 Haltes waar u kunt uitstappen en de attracties (mét kor-
tingsbonnen t.w.v. € 90) in de buurt bezoeken. U stapt zo-
veel keer op en af als u wenst.

Commentaar via koptelefoon in diverse talen (Engels, Frans,...)
BARD0006
prijs per persoon 
€ 29 volw. - € 16 kind 4-12 - 1 dag
€ 39 volw. - € 21 kind 4-12 - 2 dagen

Praktisch 
Luchthaven Prat-centrum: 13 km. Aerobus (lijn A1 vanuit termi-
nal 1 of A2 vanuit terminal 2) tot de Plaça de Catalunya: vanaf 
€ 5,90 enkel of € 10,20 heen en terug. Trein RENFE (R2 Nord 
line, vanuit terminal 2) tot het station Sants of Passeig de 
Gracia: vanaf € 4,60 enkel. Metrolijn (L9) (vanaf € 4,60 enkel, 
niet rechtstreeks). Taxi’s vanaf € 25

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 2u. Bij reservering zoeken wij steeds 
het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
gedeelde transfer - richtprijs per persoon per traject € 14 
privétransfer - richtprijs per wagen per traject € 55 (1-3 perso-
nen) € 96 (4-7 personen) 

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/2022. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij 
u informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.



www.transeurope.com142

1 2

HHH

P FR
EE

€ € HHH

P

FR
EE

€ €

HCC Lugano

Ligging: centraal, op 500 m van de imposante Plaça d'Espanya. 
De historische heuvel van Montjuïc situeert zich op 800 m. 
Hier kunt u het kasteel van Montjuïc, het Joan Miro Museum, 
het Museu Nacional d'Art de Catalunya, het Poble Espanyol en 
het stadion Lluís Companys bezoeken, dat de thuisbasis was 
van de Olympische Spelen van 1992. Restaurants en winkels 
vindt u op de levendige Avenida Parallel, tevens gekend voor 
haar theaters en nachtleven. Ook de Gran Vía op 450 m biedt 
winkels, restaurants en de nodige ontspanning in de directe 
omgeving van het hotel. De oude haven ligt op 2 km afstand.
Metrohalte: Poble Sec op ca. 300 m. Bushalte op 20 m.
Faciliteiten: moderne lobby met receptie. Het vriendelijk per-
soneel helpt u graag verder met het plannen van uw bezoeken. 
Daarnaast bevindt zich de ontbijtruimte, waar 's  morgens een 
ruim buffet voor u klaarstaat. Deze ruimte geeft uit op een 
kleine patio. Parking (vanaf € 22/24 uur).
Kamers: de 70 kamers (21 m², max. 2 personen) zijn voorzien 
van alle comfort dat u nodig heeft voor het welslagen van uw 
verblijf in Barcelona. Vast tapijt.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje cava).

Een hedendaags hotel dat garant staat voor een aangenaam 
verblijf. Heldere kamers, open en lichte ruimtes, een verzorgd 
ontbijt, vriendelijk personeel en service.

BARV0149 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

HCC Montblanc

Ligging: de HCC Montblanc geniet een supercentrale ligging op 
de gekende Via Laietana, midden in toeristisch Barcelona. De 
Gotische wijk, het Picasso Museum, de Ramblas, de kathedraal, 
het Palau de la Música Catalana en de Plaça Catalunya bevinden 
zich in een straal van 300 m. Hier kunt u naar hartelust shoppen 
en uw keuze maken uit de talrijke restaurants en tapasbars in 
de buurt. Dit driesterrenhotel biedt beslist een voortreffelijke 
uitvalsbasis voor uw bezoek aan Barcelona.
Metrohalte: Plaça d'Urquinaona op 100 m, Plaça de Catalunya 
op 500 m.
Faciliteiten: naast de receptie en de lounge vindt u er een 
pianobar (vrijdag en zaterdag) en een restaurant met medi-
terrane keuken. Wijn en gin-tonic bar (19-24  uur) waar ook 
tapas te verkrijgen zijn. Er is zelfs een klein openluchtzwem-
bad (3 x 6 m, open 10 tot 18 uur van mei tot september vol-
gens de weersomstandigheden) met zonne terras en barservice. 
Ontbijtbuffet. Parking (vanaf € 26/24 uur).
Kamers: de 157 kamers zijn hier eigentijds, prettig en gerief-
lijk ingericht, en voorzien van de juiste accessoires. Ze werden 
gerenoveerd in 2021. We reserveren voor u een ruime standaard-
kamer (23  m²) met parket. Extra bed (3de persoon): vanaf 
€ 56/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje cava).

Een van de grootste driesterrenhotels van Barcelona met vier-
sterrenservice, volledig gerenoveerd. De ligging in het hart van 
de stad is een absoluut pluspunt. Klein zwembad.

BARV0062 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/barcelona/hcc_lugano/238113i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/barcelona/hcc_montblanc/238105i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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HCC Regente

Ligging: u vindt Hotel Regente op de Rambla de Catalunya, 
die aansluit op de wereldberoemde wandelpromenade La 
Rambla, ongetwijfeld de bekendste straat van Barcelona. U kan 
er meestal over de koppen lopen. De Rambla de Catalunya is 
totaal verschillend - rustiger en minder toeristisch met tal-
rijke restaurants en terrasjes - en loopt noord waarts vanaf het 
centrale plein Plaça de Catalunya, dat altijd vol leven is. Aan 
weerszijden van het plein treft u veel winkels.
Metrohalte: Catalunya.
Faciliteiten: in de gemeenschappelijke ruimtes herinne-
ren enkele elementen art nouveau aan het verleden van het 
gebouw, zo bijvoorbeeld de mooie glasramen in de lobby en 
de bar. Dit zorgt voor een aparte toets. Ontbijt buffet. Tijdens 
de zomermaanden brengt het klein openluchtzwembad op het 
dakterras verkoeling; ligstoelen zijn voorzien.
Kamers: er zijn 79 kamers (23 m², max. 3 personen). Ze zijn 
allemaal esthetisch ingericht en beschikken over alle moderne 
voorzieningen. Vast tapijt. Twee persoonskamer voor alleen-
gebruik. Extra bed (3de persoon): vanaf € 58/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje cava).

Moderne hotellerie met accenten in art nouveau. La Casa 
Evarist Juncosa (1913) werd knap verbouwd tot een heden-
daags hotel. De fraaie originele gevel bleef behouden.

Barcelona

BARV0104 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

HCC Taber

Ligging: dit hotel geniet een goede ligging, en dit zowel voor 
shopaholics als cultuurliefhebbers. U bevindt zich hier namelijk 
in de belangrijkste toeristische en winkelzone van Barcelona. 
U zit vlak bij de Rambla de Catalunya en de Passeig de Gracia 
en u wandelt vlot naar het centrale plein Plaça Catalunya, de 
winkelstraten en de zone van het modernisme, de art-nouveau-
architectuur waarvoor Barcelona zo bekend is. De Gotische wijk 
situeert zich op 300 m.
Metrohalte: Universitat, Passeig de Gracia of Catalunya.
Faciliteiten: de aangename gemeenschappelijke ruimtes 
bieden een rustgevend, behaaglijk kader en bezorgen u een 
gevoel van comfort. Ze bestaan uit de lobby met de receptie, 
de ontbijt ruimte (buffetformule) en een bar. Minigym.
Kamers: de 92  kamers zijn gerieflijk (19 m², extra bed (3de 
persoon) vanaf € 58/nacht) en bieden veel zijdig comfort voor 
de driesterrencategorie. Ze hebben een hedendaags interieur 
en een keurige badkamer. Gerenoveerd in 2021.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje cava).

Dit hotel kan bogen op een bijzonder centrale ligging. De 
inrichting is eigentijds. Het gebouw is van de bekende moder-
nistische architect Domènech i Montaner.

BARV0063 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/barcelona/hcc_regente/238097i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/barcelona/hcc_taber/238085i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Pere IV

Ligging: uitstekend gelegen voor wie een citytrip wenst te combineren met 
strand genoegens. Slechts 3  metrohaltes verwijderd van het centrum en het 
strand ligt op een kwartiertje wandelen. In de buurt, het gekende 22@ District, 
beschikt u over restaurantjes, terrasjes, bars, bioscopen, winkels,...
Metrohalte: Bogatell (lijn 4) op 200 m, Marina (lijn 1) op 700 m.
Faciliteiten: aan de receptie kan u terecht voor alle informatie over de stad. 
Ruime lobby met bar. Hier komt u tot rust na een drukke dag gevuld met 
shopping en sightseeing of een luilekkere namiddag aan het strand. U kunt er 
bij een verfrissende cocktail kiezen uit een ruim aanbod lekkere tapas. In de 
luchtige ontbijtruimte geniet u van een uitgebreid en verzorgd ontbijt (buf-
fetformule). Het restaurant Garum biedt een smaakvolle mediterrane keuken 
(mogelijkheid voor halfpension). Voor uw totale ontspanning is er de goed 
uitgeruste spa met o.m. binnenzwembad, stoombad en sauna, zoutcabine, 
belevenisdouches (betalend, zie ook de rubriek 'Bonus', open 9-21 uur, kinde-
ren onder de 16 jaar begeleid door een volwassene toegelaten 10-13 uur). Ook 
behandelingen zijn mogelijk (betalend). Parking (vanaf € 16/24 uur).
Kamers: de 195 deluxe kamers zijn eigentijds ingericht. Ze zijn ruim voor een 
stadshotel en bieden alle hedendaagse voorzieningen: badjassen en pantof-
fels, make-upspiegel, minibar (betalend), kluisje (betalend), parketvloer. 
Standaardkamers (25 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, 
extra bed (3de volwassene): 20% korting) of familiekamers (30 m², sofabed, 
max. 4 personen, zie ook Uw voordeel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar overnach-
ten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt). Standaardkamers: 
2  kinderen van 3  t/m 12  jaar op de kamer van de ouders genieten elk 35% 
korting.
Bonus: 1  uur gratis toegang tot de spa per persoon per verblijf (volgens 
beschikbaarheid).

U zoekt een hotel waarbij u zowel stad als strand kan combineren? Trendy 
Barcelona is hiervoor een ideale bestemming en het Hotel Pere IV een ideale 
keuze. U logeert in het hippe 22@ District, enerzijds op 15 minuten wande-
len van het strand, en anderzijds op 10 minuten per metro van het centrum. 
Talrijke ontspannings mogelijkheden, waaronder de spa en ruime kamers met 
alle comfort.

BARV0150 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/barcelona/pere_iv/238476i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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HCC St. Moritz

Ligging: dit hotel kan bogen op een topligging, in een zijstraat van de Passeig 
de Gracia, op 150 m van de levendige, centrale Plaça de Catalunya, waar de 
avenues La Rambla en de Passeig de Gracia samenkomen. De Passeig de Gracia 
is gelegen in een chique winkelwijk, maar is vooral de belangrijkste straat 
met modernistische gebouwen (de Spaanse tegenhanger van de art nouveau). 
U vindt er enkele pareltjes zoals Casa Mila (La Pedrera), Casa Battló, Casa 
Amattler, Casa Lleó Morera en de Fundació Antoni Tàpies, een gebouw van 
Domènech i Montaner. In fel contrast hiermee staat de wolkenkrabber Torre 
Agbar van Jean Nouvel, 's avonds schitterend verlicht. Ook de concertzalen 
Auditori en de openluchtmarkt Encants Vells liggen in de buurt.
Metrohalte: Passeig de Gracia.
Faciliteiten: u verblijft in een hotel met karakter, wat u meteen merkt als u de 
hall binnenstapt. Alle aandacht gaat hier naar de markante trap. Het verzorgd 
ontbijtbuffet, het restaurant St. Gallen en de bar met vernieuwd buitenterras 
waarborgen een alleraardigst verblijf. In het restaurant geniet u van klassieke 
gerechten met een mediterrane toets (lunch en diner). Er is een parking: vanaf 
€ 26/24 uur.
Kamers: de 91 kamers (24 m², max. 3 personen) met marmeren badkamer zijn 
modern en stralen warmte en gevoel voor ruimte uit. Niets ontbreekt voor 
uw comfort. Alle kamers hebben vast tapijt. Tweepersoonskamer voor alleen
gebruik. Extra bed (3de volwassene): vanaf € 57/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje cava).

U logeert in het centrum van Barcelona in een geklasseerd gebouw met grote 
historisch-culturele waarde, opgetrokken in 1883. In het viersterrrenhotel HCC 
St. Moritz gaan modern comfort, sfeer en klassieke uitstraling harmonieus 
samen. In deze buurt bewondert u de mooiste modernistagebouwen (variant 
van de art nouveau), die deel uitmaken van het architecturaal erfgoed van de 
stad.

Barcelona

BARV0103 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/barcelona/hcc_st_moritz/238089i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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H10 Art Gallery

Ligging: in de trendy wijk Eixample op 550 m van de Passeig de Gracia en op 
350 m van de geanimeerde Ramblas. Voor wie opteert voor een iets rustigere lig
ging maar met het openbaar vervoer een vlotte aansluiting waardeert naar alle 
toeristische bezienswaardigheden, is hier aan het juiste adres. In de directe 
omgeving vindt u tal van restaurants en bars.
Metrohalte: Diagonal (lijnen L3, L5) op 350 m.
Faciliteiten: zoals de naam al enigszins doet vermoeden, brengt dit hotel een 
hommage aan de moderne kunst die als een rode draad doorheen het hotel 
loopt. Iedere verdieping, elke ruimte, van vloer tot plafond, ademt kunst... 
Joan Miró, Miquel Barceló,... u hoeft er niet van te houden maar na een verblijf 
in dit hotel zal hun namen u nooit meer ontglippen. Een keurig ontbijtbuffet 
neemt u in het Modern Art restaurant, niet toevallig gekozen natuurlijk, warme 
gerechten worden er naar wens voor u bereid. Aansluitend bevindt zich een 
terras met 100  jaar oude olijfboom. Pop Art Bar voor een heerlijke cocktail 
of kleine snack. Op hete dagen brengt het plonsbad met zonneterras op de 
7de verdieping wat verkoeling. De kelderverdieping etaleert een wisselende 
tentoon stelling van lokale kunstenaars. Parking vanaf € 25/24 uur (beperkt aan
tal plaatsen, kan vooraf gereserveerd worden)
Kamers: het interieur van de 91 kamers is strak en minimalistisch, de kunstwer
ken gaan hier met alle aandacht lopen. Heel wat kunstenaars verkrijgen op die 
manier de extra aandacht die ze helemaal verdienen. Een zalige douche met een 
kunstwerk van Andy Warhol of Roy Lichtenstein op de douchewand? Het zorgt 
voor een instant vrolijk gevoel in de ochtend. We reserveren voor u een com
pacte standaardkamer (14 m², max. 2 personen) met Nespressomachine, bad
jassen en pantoffels, regendouche, makeupspiegel en verzorgings producten 
van Rituals.
Kinderen: kinderbedje gratis.

Een aantrekkelijk en uniek hotel op een ideale locatie om al het moois dat 
Barcelona te bieden heeft te bezoeken. Voor wie interesse heeft in kunst en in 
het bijzonder voor Spaanse en Catalaanse kunstenaars is dit hotel een must-
see, voor alle anderen een leuke kennismaking met moderne kunst. Een ver-
blijf in het H10 Art Gallery is als logeren in een museum zonder dat u moet 
rekening houden met de openingsuren.

BARV0170 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/barcelona/h10_art_gallery/238911i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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H10 Itaca

Ligging: gelegen in het hart van Barcelona in het iconische en residentiële 
Eixample-district. Deze wijk is het centrum van het Catalaans modernisme met 
architecturale meesterwerken zoals Casa Milà en Casa Battló (op 2 km). U ver-
blijft hier op 200 m van het Sants treinstation (waar u de hogesnelheidstrein 
kan nemen) en op 1 km van de Plaça Espanya. Het stadion van FC Barcelona 
bevindt zich op 2 km, de Plaça Catalunya op 2,5 km en het Barceloneta-strand 
op 5 km.
Metrohalte: Treinstation Sants op 200 m. Aansluiting op de metro (lijn 3 of 5).
Faciliteiten: het hotel wordt gekenmerkt door een warm en elegant inte rieur. U 
komt binnen via de stijlvolle lobby met chique lounge bar. El Jardí is een groot 
en aangenaam buitenterrras (700 m²) met zwembad en zonnedek met ligstoelen 
waar u geniet van de Spaanse zon en een verfrissende cocktail. Het restaurant 
De Blanc ligt op de eerste verdieping. Hier neemt u uw ontbijt in de ochtend 
en 's avonds kan u er à la carte dineren. Mogelijkheid tot halfpension. In de 
zomermaanden wordt het diner op het El Jardí-terras geserveerd.
Kamers: het hotel beschikt over 97 kamers, ingericht met een warm en elegant 
interieur en voorzien van alle modern comfort. We reserveren voor u een deluxe 
kamer (18 m², max. 3 personen) met zicht op het zwembad. Kleine bureau. 
Kussenmenu voor een optimaal slaapcomfort. Badkamer met Earth Collection 
verzorgingsproducten, make-upspiegel. Extra bed (3de volwassene): 25% kor-
ting.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting.

Een stijlvol hotel waar u kan genieten van een esthetisch en warm interieur, 
gelegen in de flitsende Eixample-wijk waar u talrijke architecturale pareltjes 
kan bewonderen. Het 700 m² grote buitenterras met bar en zwembad zorgt 
voor zalige momenten van ontspanning tussen uw bezoeken door. Een trendy 
adresje met prima faciliteiten en handige locatie.

Barcelona

BARV0160 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/barcelona/h10 itaca/238513i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 NH Madrid Zurbano 

 2 Rafaelhoteles Atocha

 3 H10 Tribeca

 4 NH Collection Palacio de Tepa

 5 Ibis Madrid Centro

 6 Aa hotel Serrano

 7 Vincci Centrum

 8 Hotel Urban

 9 Hospes Puerta de Alcalá

 10 The Westin Palace, Madrid

• De eerste kennismaking begint bij de centrale Puerta del Sol. Van 
hieruit leidt de Calle Mayor naar het oude Madrid met de Plaza 
Mayor en de Plaza de la Villa.

• De symbolen van de stad zijn zonder twijfel het Palacio Real, het 
Prado Museum, de Puerta de Alcalá en het grootste park Casa de 
Campo. 

• Winkelen in Madrid is een droom. Kledij, interieurzaken en kunst
galerieën in de Calle Fuencarral, Calle Hortaleza en rond de 
Plaza de Chueca terwijl u de echte luxe namen in Salamanca vindt, 
een chique winkel wandelwijk.

• De Paseo del Prado wordt de Paseo del Arte genoemd met 3 musea 
van wereld formaat: het Prado (Spaanse en Europese schilderkunst 
tot eind 19de eeuw), de Thyssen-Bornemisza collectie (oude en 
moderne meesters van de 13de eeuw tot vandaag) en het Museum 
Reina Sofía met grote hedendaagse kunstenaars als Picasso 
(Guernica), Dalí en Miró.

• Ga rondneuzen op de kleurige vlooien markt El Rastro op zondag
morgen.

• Andere toppers zijn het Nationaal Archeo logisch Museum 
van Spanje en het Museo Picasso met een verzameling van 
62 stukken, samengesteld door zijn vriend Eugenio Arias.

• Gastronomische markten maken ook in Madrid hun opmars. 
Aan de verschillende eetkraampjes kiest u uit lokale of inter
nationale gerechtjes en drankjes. Van deze mercados is die 
van San Miguel, vlakbij de Plaza Mayor, de bekendste. Ook de 
Mercado San Antón en de Mercado de San Ildefonso in Chueca 
zijn aanraders. 

• Het Retiropark is populair bij jong en oud. U kan er heerlijk 
joggen, wandelen, of gewoon van de Spaanse zon genieten. 

• Madrid is een paradijs voor nacht raven met de hippe wij
ken Chueca (dé uitgaansbuurt voor jongeren), Malasaña 
die volledig heropleeft, en La Latina, ten zuid westen van 
Madrid met fantastische tapas bars en terrasjes. Authentiek 
bourgeois: het Café de Oriente op de Plaza de Oriente. De 
gezellige wijk rond de Plaza de Santa Ana is ‘s avonds heel 
levendig.

Een vurige verleidster

Madrid leeft en geniet, dag en nacht, en is continu in beweging. Cultuur, architectuur, shopping: Madrid 
blinkt uit. De sublieme Plaza Mayor ligt op enkele stappen van het centrale plein Puerta del Sol, kloppend 
hart van de stad. Het Prado is een van de rijkste musea ter wereld en de trendy shoppingbuurt rond Chueca 
is een must voor fashionista’s. Ook op gastronomisch vlak zet Madrid grote stappen vooruit. Naast de tradi
tionele restaurants schieten moderne gastroconcepten als paddenstoelen uit de grond. Een mooi voorbeeld 
zijn de ‘mercados’, overdekte markten met gourmet eetkraampjes.

Onze hotels
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Hoogtepunten Madrid (*) 

Stadsrondrit en wandeling langs de bekendste monumenten 
van Madrid, met o.m. de Plaza de Oriente en de Plaza de 
España, het Koninklijk Paleis, de kathedraal,... Ideaal voor 
een eerste kennismaking met de stad.

MADD0067 
3 u - dagelijks om 9u00 - behalve op woensdag en zaterdag
prijs per persoon € 29 volw. - € 26 kind 6-15 

Prado
Het Prado behoort tot de top van de kunstgalerijen wereld-
wijd en heeft een uitgebreide, prachtige collectie. Met uw 
ticket vermijdt u de wachtrijen ter plaatse.

MADD0059
dagelijks open van 10  tot 20  u - zondag tot 19  u - gesloten op 01/01, 
01/05 en 25/12
prijs per persoon € 18 volw. - gratis kind -18

El Escorial (*) 

Begeleid bezoek aan het Real Monasterio de El Escorial met 
onder meer het Palacio Real, Panteón de Reyes, Panteón de 
Infantes en de Kapittelzaal van de Basiliek.

MADD0068
5 u - woensdag, vrijdag, zaterdag of zondag om 8u45
prijs per persoon € 59 volw. - € 44 kind 6-15

(*) Commentaar in het Engels 

Onze hotels

Praktisch 
Luchthaven-centrum: 12  km. Metrolijn 8  stopt in alle termi-
nals (koop een Tourist Travel Pass). Bus (lijn 203 of N27 Exprés 
Aeropuerto) in terminal 1, 2 of 4 tot aan de Plaza de Cibeles of 
Atocha: vanaf € 5 (24u/24). Gratis shuttlebus tussen de 4 ter-
minals. Taxi’s: vanaf € 30. Voorzie voldoende tijd voor de terug-
reis, de terminal 4 is enorm groot

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 2u20. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
gedeelde transfer - richtprijs per persoon per traject € 10
privétransfer - richtprijs per wagen per traject € 47 (1-3 perso-
nen) € 78 (4-7 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/2022. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij 
u informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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NH Madrid Zurbano

Ligging: op enkele minuten wandelen van de Paseo de la 
Castellana, vlakbij de wijk Chamberí waar u heel wat res-
taurants en boetiekjes vindt. Dit is ook het economische en 
financiële hart van Madrid. Het toeristische centrum is vlot 
bereikbaar (op 4 km).
Metrohalte: Gregorio Marañon op 200 m (aansluiting op lijn 10).
Faciliteiten: dit volledig gerenoveerde hotel bestaat uit 
2 gebouwen. U treft er o.a. het restaurant Green Tea Food & 
Drinks, ook populair bij de locals. Aziatische en mediterrane 
gerechten prijken op de menukaart. Uitgebreid ontbijtbuffet 
met vers fruit of een eitje naar wens. De bar is the place to 
be voor een verfrissend drankje. De fitness is gratis toeganke-
lijk voor de hotelgasten en is 24u/24 geopend (gratis water en 
isotone drankjes). Parking: vanaf € 24/24 u.
Kamers: hedendaagse inrichting in de 257 kamers. De frisse 
en heldere kleuren combineren mooi met de houten vloe-
ren. Tweepersoonsbed of 2  aparte bedden, kussenmenu. 
Standaardkamers (12-18  m², max. 2  personen) of superior 
kamers (24 m², Nespressotoestel, badjassen en pantoffels, extra 
bed (3de volwassene) vanaf € 46/nacht). Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik (14 m²).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 
1  kind van 2  t/m 11  jaar op de kamer van de ouders vanaf 
€ 21/nacht.

Modern hotel met een frisse uitstraling, rustig gelegen in een 
aangename buurt. Aantrekkelijke kamers, aangename bar en 
gezellig restaurant. Goede prijs/kwaliteitsverhouding.

MADV0068 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/madrid/nh_madrid_zurbano/238903i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Rafaelhoteles Atocha

Ligging: een uitstekende ligging in een rustige buurt, op wandelafstand van 
de meest bekende Madrileense musea: het Museum Reina Sofía ligt op 1 km, het 
Prado Museum op 1,6 km en het Thyssen-Bornemisza Museum op 2,1 km. Een 
heerlijke en schaduwrijke plek om even op adem te komen is het schitterende 
Parque del Buen Retiro (op 1,5 km), het grootste stadspark van Spanje (118 ha) 
waar u o.m. kan wandelen of een roeibootje huren. U heeft een ruime keuze aan 
restaurants en winkels in de nabije omgeving van het hotel. Het treinstation 
Atocha (waar u bijvoorbeeld de hogesnelheidstrein naar Barcelona kan nemen) 
ligt op 1 km.
Metro- en bushalte: Palos de la Frontera (lijn 3) op 700 m, Delicias (lijn 3) op 
750 m en Méndez Alvaro op 800 m. Bushalte op 100 m van het hotel. Treinstation 
Atocha op 1 km.
Faciliteiten: lounge met receptie. In de bar kan u naast drankjes ook lichte 
snacks verkrijgen. Ontbijtbuffet. In het à-la-carterestaurant El Azafrán staan 
hedendaagse, mediterrane gerechten op de menukaart. Bij mooi weer, kan u 
ook op het gezellige tuinterras terecht. Voor de sportievelingen is er een kleine 
fitnessruimte (gratis). Private parkeergarage (vanaf € 24/24 uur).
Kamers: het hotel heeft een totaal van 245 kamers. Ze zijn allemaal ingericht 
in een sympathieke, eigentijdse stijl en hebben leuke kleuraccenten. Ze bieden 
zicht op de straat of de binnenplaats. Voor uw comfort zijn ze uitgerust met 
gratis wifi (basis, toeslag voor supersnelle wifi). Houten vloer. We reserveren 
voor u de standaardkamers (22 m², max. 3 personen). Extra bed (3de volwas-
sene): vanaf € 55/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting.

Centrale ligging in de buurt van de Kunstdriehoek of de Gouden Driehoek 
van Madrid met de befaamde musea en het stadspark Parque del Beun 
Retiro op wandelafstand. Ook de nabijheid van het treinstation Atocha. De 
kamers hebben een trendy look, het aangename buitenterras is het hele 
jaar open en het restaurant serveert een lekkere mediterrane keuken. Prima 
prijs-kwaliteitsverhouding.

Madrid

MADV0063 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/madrid/rafaelhoteles_atocha/238788i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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H10 Tribeca

Ligging: nabij de Paseo de la Castellana in het zakendistrict van Madrid. In 
deze buurt vinden we ook het Santiago Bernabéu stadion, thuisbasis van Real 
Madrid FC. Tal van restaurants en bars zorgen voor een bedrijvige sfeer, ook na 
de kantooruren. De belangrijkste bezienswaardigheden zoals de Puerta del Sol, 
het Thyssen-Bornemisza Museum, het Prado, het Koninklijk Paleis en het Reina 
Sofia Museum liggen op minder dan 5 km.
Metrohalte: Santiago Bernabéu op 400 m (lijn 10).
Faciliteiten: voor de industriële look vonden de ontwerpers hun inspiratie in 
de New Yorkse wijk TriBeCa in Lower Manhattan. Ook het moderne Soho res-
taurant refereert met zijn coole en trendy inrichting naar deze wereldstad. 
De grote raampartijen creëren extra veel lichtinval, de leuke wandtekeningen 
zorgen voor een vrolijke noot. Mediterrane en internationale gerechten prijken 
er op de menukaart. Hier neemt u ook het ontbijtbuffet. Relaxte sfeer in de 
lobbybar met een bibliotheekwand van vloer tot plafond. U geniet er van een 
lekkere cocktail of gin-tonic in één van de lederen driezitsfauteuils. Met hier en 
daar wat lage en hoge tafels doet het geheel wat studentikoos aan. Ook tapas 
en snacks zijn hier verkrijgbaar.
Kamers: dit hotel biedt 140 moderne kamers aan. Ook hier werd de industriële 
look doorgetrokken. We reserveren voor u een deluxe kamer (30 m², max. 3 per-
sonen) met zicht op de stad. Kussenmenu, verzorgingsproducten en bureau. 
Extra bed (3de volwassene) vanaf € 41/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting.

Dit viersterrenhotel met industriële look scoort met zijn markante inrichting. 
De hoge boekenkasten, de hippe fauteuils en de eigenzinnige look geven het 
geheel een dynamische sfeer. Trendy lobbybar en eigentijds restaurant. De 
kamers zijn ruim en voorzien van alle up-to-date comfort. De vlakbij gelegen 
metrolijn brengt u in no time naar alle hoeken van de stad.

MADV0069 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/madrid/h10_tribeca/238996i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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NH Collection Palacio de Tepa

Ligging: het hotel bevindt zich in de charmante buurt Barrio de las Letras, 
wat Wijk der letteren betekent. Deze literaire wijk van Madrid is een verwijzing 
naar de bekende schrijvers Miguel de Cervantes en Francisco Quevedo uit de 
Gouden Eeuw. Vooral tijdens de weekenden is deze wijk erg sfeervol en leven-
dig. De gekende gastronomische buurt La Latina ligt net om de hoek, op slechts 
5 minuutjes wandelen van de Plaza Mayor.
Metrohalte: Antón Martín (lijn 1) op 300 m.
Faciliteiten: op het gelijkvloers van dit neoklassieke gebouw kan u nog de 
restanten van het 16de-eeuwse kanalensysteem bekijken. Verzorgd ontbijt-
buffet. Gezellig hotelrestaurant met zicht op de charmante straat, de keuken is 
mediterraans met een internationale toets. Sportschool (24u/24) met personal 
trainer op de 1ste verdieping van het hotel, net zoals een behandelings ruimte 
voor massages en schoonheids verzorgingen.
Kamers: 83 tijdloos ingerichte kamers met veel natuurlijke lichtinval. De kamers 
op de hoogste verdiepingen hebben een houten of gewelfd plafond. Sommige 
kamers bieden een mooi uitzicht op een authentiek stukje Madrid. Naar keuze 
reserveren we voor u een deluxe kamer (25 m²), een premium kamer met een 
luxueuzere inrichting (25 m²) of een ruime junior suite (45 m²). Extra bed (3de 
volwassene): vanaf € 114/nacht (upgrade van een deluxe kamer naar een junior 
suite met sofabed).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers: 1  kind van 2  t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders vanaf € 110/nacht (upgrade van een deluxe 
kamer naar een junior suite met sofabed).

Dit monumentale pand werd, in opdracht van de Graaf van Tepa, gebouwd 
door de bekende architect Juan de Villanueva die ook de Plaza Mayor en het 
werelberoemde Prado heeft ontworpen. Het hotel geniet werkelijk van een 
unieke ligging in het historische hart van Madrid. Klasse, elegantie en een 
persoon lijke service zijn hier de sleutelwoorden.

Madrid

MADV0065 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/madrid/nh_collection_palacio_de_tepa/238399i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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ibis Madrid Centro

Hotel ibis Madrid Centro geniet een zeer centrale ligging in 
het hart van Madrid. Op slechts 10 minuten ligt de beroemde 
Plaza Mayor en op een steenworp La Castellana en de Plaza 
Colon. U bent slechts een twintigtal minuten verwijderd van 
de wereldvermaarde musea. Veel restaurants in de directe na-
bijheid.

Eenvoudig maar correct hotel. Bar, receptie. Er zijn 64 kamers 
met airconditioning, telefoon, televisie, wifi, badkamer met 
douche. De kamers zijn rustig gelegen.

Serrano

Het hotel is gelegen in de wijk Salamanca, een van de meest 
elegante delen van de stad. Hier kunt u nog ontsnappen aan 
de hectiek van de stad. Metrostation Ruben Dario. In de om-
geving de Plaza Cibeles, het Retiro Park en zeer veel exclusieve 
boetiekjes en restaurants.

Het charmante hotelgebouw werd gerenoveerd in 1999. Het 
beschikt over een verzorgde lobby en 24-uurs receptie, een 
koffiehuis / café, lift en airconditioning.

Gemoedelijk hotel met 34 Stijlvolle kamers die beschikken over 
allerlei moderne gemakken.

Vincci Centrum

In het hart van het historisch centrum, in een zijstraat die uit-
geeft op de Calle Alcalá, tussen de Puerta del Sol en de Plaza 
Cibeles, op 500 m van de belangrijkste winkelzone. 

In dit hippe viersterrenhotel is de inrichting heel trendy, wat 
mooi contrasteert met het historisch karakter van het gebouw. 

De 87  kamers (20  m², max. 3  personen) hebben een warme 
designinrichting. Er zijn 2 Suites met klein zitgedeelte en bal-
kon, 5 superior kamers zonder en 5 met balkon. Alle kamers 
beschikken over de laatste nieuwtjes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/madrid/ibis_madrid_centro/105812i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/madrid/serrano/238988i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/madrid/vincci_centrum/233007i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hotel Urban

Strategische ligging vlakbij de 'Plaza de Santa Ana'(300 m), en 
de Plaza Mayor (700 m).

Het hotel heeft veel oog voor details en is lid van 'Design 
Hotels'. Doorheen het hotel vindt u diverse Aziatische objec-
ten terug. 4 Restaurants: Europa Deco -Glass Bar, La Terraza 
del Urban & El Cielo del Urban. Daarnaast 24-uurs roomservice.

Zeer stijlvolle kamers, een harmonie van materialen, uitge-
balanceerd verlichtingsplan en daarnaast van alle gemakken 
voorzien. De kamers zijn geluidsdicht, beschikken over indivi-
duele airconditioning en parketvloeren.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hospes Puerta de Alcala

Dit elegante hotel bevindt zich tegenover de Puerta de 
Alcalá in de wijk Salamanca en het inspirerende Retiropark. 
De Cybeles fontein bevindt zich om 350 meter, Het Prado op 
700 meter en het Reina Sofia op 1.8 km.

U logeert hier in een koninklijk pand uit de 19e eeuw, ontwor-
pen door de bekende Spaanse architect José María de Aguilar. 
Een uitzonderlijke combinatie van opmerkelijke elegantie, bij-
zondere architectuur en uitmuntende gastronomie.

Luxueus ingerichte kamers met parket en veel lichtinval. 
Egyptisch bedlinnen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

The Westin Palace, Madrid

In de Gouden Kunstdriehoek tussen de musea Prado, Thyssen-
Bornemisza en Reina Sofia. 

Bar Palace in klassieke stijl voor heerlijke cocktails. Gin Tonic 
Lounge by dEmo, een origineel universum waar kunst en gas-
tronomie samengaan. Restaurant La Rotonda met schitterende 
glazen koepel. De Asia Gallery is elegant en exotisch: zijden 
stoffen, Chinees meubilair en de perfecte Kantonese keuken.

De 470 kamers en suites zijn somptueus ingericht met marmer, 
delicate stoffen en antiek meubilair.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/madrid/hotel_urban/240079i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/madrid/hospes_puerta_de_alcala/232480i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/madrid/the_westin_palace,_madrid/183659i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• Het centrale plein is de Plaza de la Reina, met de vroeggo
tische kathedraal La Migue lete en zijn klokkentoren (207 tre
den), die een spectaculair uitzicht biedt op de stad.

• De gigantische art nouveau Mercado Central: proef de dage
lijk se markt sfeer en koop een paella voor een paar euro aan 
een van de kraampjes. 

• De stadstranden zijn La Malvarossa en Las Arenas. La 
Malvarossa is het meest noordelijk gelegen en rustig. Las 
Arenas is doorgaans iets drukker, door zijn ligging langs de 
haven en dichtbij de stad. 

• Ciudad de las Artes y las Ciencias werd ontworpen door 
Santiago Calatrava, een wereldbekende architect geboren en 
ge togen in Valencia. De stad van Kunst en Wetenschap valt 
op door zijn futuristische stijl en indrukwekkende omvang. 
U vindt er o.m. een aquarium, een operatheater en een 
wetenschapsmuseum. 

Flitsend, futuristisch, historisch en... paella natuurlijk! 

Valencia verrast, van indrukwekkende gevels en torens tot gezellige pleinen en terrasjes. Het charmante 
historische centrum combineert u moeiteloos met een dagje strand of een bezoek aan het toonaangevende, 
futuristische kunst en wetenschaps museum Ciudad de las Artes y las Ciencias. Het nationale gerecht paella 
kent zijn oorsprong in Valencia, proef dus zeker een verse ‘arroz’ in een van de typische restaurants. Het 
nachtleven, ‘la Movida’, bruist. Dat Valencianen van feesten houden, bevestigen ze tijdens de ‘Fallas’, een 
week vol muziek, dans en spektakel. 

Onze hotels

• Hét feest van Valencia: Fallas de San José (1519  maart), 
optochten van karikaturale spotfiguren in papiermaché, die in 
brand gestoken worden om de lente te ver welkomen. Er is zelfs 
een Fallas Museum.

• De schilderachtige Barrio del Carmen is tevens een popu
laire uitgaansbuurt, samen met o.m. Canovas en de Paseo 
Marítimo, de strandboulevard.

• De rivier de Turia werd in 1957 omgelegd rond de stad. In de 
drooggelegde rivierbedding kwam het park Jardínes del Turia, 
9  km lang. Een fantastische plek voor een picknick en ide
aal per fiets te verkennen. Overal in de stad worden fietsen 
verhuurd. 

• Op zo’n 18 km van de stad ligt het natuurgebied Albufera met 
het grootste meer in Spanje. Rond dit meer liggen rijstvelden, 
waar de gekende paellarijst wordt geteeld. Het park is bereik
baar met het openbaar vervoer of per fiets, de tocht langs het 
strand en door de natuur is op zich al de moeite waard. 
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Valencia card 
Met deze kaart kunt u onbeperkt gebruik maken van het 
open baar vervoer (metro, bus en tram in zone A) en 
krijgt u tot 50% korting in musea, restaurants, nacht-
clubs en winkels. Het is een heel voordelig hulpmiddel 
om de stad te ontdekken. 

VLCD0015
prijs per persoon 
1 dag € 15 volw. - € 14,00 kind 6-12
2 dagen € 20 volw. - € 18,50 kind 6-12
3 dagen  € 25 volw. - € 23,00 kind 6-12

Bike tour 
Valencia ontdekken per fiets: een ontspannen, originele 
manier om Valencia te leren kennen. Een enthousiaste 
gids neemt u mee langs de toeristische trekpleisters en 
de minder bekende plekjes.

VLCD0017
3u30 - dagelijks - voormiddag - commentaar in het Nederlands of Engels
prijs per persoon € 29,50

Praktisch 
Luchthaven-centrum: 8  km. Bus 150 (Metrobus), tickets 
vanaf € 1,45. Metrolijn 3 (Rafelbunyol), tickets vanaf € 3,90 
(3 zones). Stadsvervoer: Móbilis card voor metro en bus of nóg 
interessanter een Valencia card. Taxi’s vanaf € 22. 

Transport
Vliegen vanuit Brussel via Madrid ca. 2u20 + 1u10. Bij reser-
vering zoeken wij steeds het goedkoopste beschikbare tarief 
voor u 

Transfer luchthaven/hotel
privétransfer - richtprijs per wagen per traject € 42 (1-4 perso-
nen) € 79 (5-8 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/2022. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij 
u informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Ad Hoc Monumental

Ligging: centrale ligging in het 'centro histórico', het oude 
stadsdeel, vlak bij de levendige Plaza de la Vírgen en de Plaza 
de la Reina. In het oude centrum met zijn vele pleinen en 
typische, smalle straatjes heerst een bruisende sfeer gezien de 
aanwezigheid van talrijke gezellige bars en restaurantjes. Voor 
wie houdt van  shoppen is de buurt ten zuiden van de Plaza 
del Ayuntamiento de place to be (op 15 minuten), alle grote 
ketens zijn er vertegenwoordigd. De Turia-tuinen grenzen als 
het ware aan uw hotel en nodigen uit tot een wandeling of een 
rustpauze. Het strand bevindt zich op 5 km van het centrum en 
is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Publieke 
parking op 200 m (vanaf € 15/24 uur).
Bushalte: op 50 m (lijn 2, 6, 8, 16, 95).
Faciliteiten: het voelt als thuiskomen in de gemoedelijke 
inkom met receptie. 's Morgens staat een klein, maar compleet 
ontbijtbuffet voor u klaar.
Kamers: we reserveren voor u een van de 28  uitnodigende 
kamers, elegant  gedecoreerd met authentieke elementen: 
muren in natuursteen,  marmeren vloer, bewerkte plafonds 
en charmant meubilair. De kamers zijn allemaal  verschillend 
(gemiddeld 16 m², max. 3 personen). Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik. Extra bed (3de volwassene): vanaf € 77/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Misschien wel het charmantste hotel van de stad. Een 19de-
eeuws heren huis werd zorgvuldig gerenoveerd, met behoud 
van de oorspronkelijke vloeren, de houten balken...

VLCV0003 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/valencia/ad_hoc_monumental/238498i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Primus Valencia

Ligging: in het moderne gedeelte van Valencia, op slechts 500 m van de ico
nische Ciudad de las Artes y las Ciencias. Het hotel is halfweg gelegen tussen 
het oude centrum en het strand La Malvarossa (beide op 2,5 km), perfect voor 
wie stad en strand wil combineren. Verder biedt de buurt tal van shopping
mogelijkheden, zo is er het grootwarenhuis Corte Inglés op slechts 100 m, en 
zijn er verschillende restaurants en bars. Langs de rand van het historisch 
centrum liggen veel groene zones, zoals de Túriatuinen (op 750 m), de Jardines 
del Real (op 3 km) en het Parque Cabecera (op 6 km). Publieke parking aan het 
hotel zelf (vanaf € 15/24 uur).
Bus- en metrohalte: bushalte tegenover het hotel richting strand en historisch 
centrum. Metrohalte Serreria Maritim (lijn 5) op 1 km.
Faciliteiten: op het gelijkvloers vindt u o.m. de receptie (checkin vanaf 16 u.), 
de bar en het mediterrane restaurant Menorca XXII met heerlijk terras en zicht 
op de tuin. Een warm en koud ontbijtbuffet staat voor u klaar in de ruime en 
aangename ontbijtruimte. Buitenzwembad (90 m², het hele jaar geopend) in 
de tuin. Wellnesscentrum van maar liefst 800 m² (vanaf 16 jaar, badpak, bad
muts, pantoffels en handdoek mee te brengen, toegang circuit € 1825/persoon) 
met sauna, bubbelbad, Turks bad. Mogelijkheid tot massages en behandelingen 
(vooraf te reserveren, betalend). Fietsverhuur (vanaf € 2/uur of € 12/dag), een 
leuke manier om de stad te verkennen.
Kamers: de 262 kamers zijn luchtig en strak ingericht in een hedendaagse stijl 
met een mooie houten vloer (1720 m²). De standaardkamers beschikken over 
een badkamer met aparte wc en makeupspiegeltje. De superior kamers zijn 
extra uitgerust met gratis minibar, badjassen en pantoffels. De familiekamers 
voor 4  personen (zie ook Uw voordeel) bestaan uit 2  standaardkamers met 
tussen deur. Extra bed (3de persoon) in een standaardkamer: € 52/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 11 jaar 
overnachten gratis in de familiekamer van de ouders.

Gelegen op slechts 500 m van de befaamde Ciudad de las Artes y las Ciencias 
dat zich halfweg tussen het historisch centrum en het strand van Valencia 
bevindt. De absolute troeven van dit hotel zijn zonder twijfel het buiten
zwembad en de tuin tijdens de zomermaanden, het uitgebreide wellness
centrum (800 m²) en het mediterrane restaurant met terras. Veel shopping en 
ontspanningsmogelijkheden in de buurt.

Valencia
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VLCV0017 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/valencia/primus_valencia/238334i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Las Arenas Balneario Resort

Ligging: een bevoorrechte ligging aan het strand en de zee. 
Ideaal om strand, kust, cultuur, shopping en gastronomie te 
combineren. Het centrum met tal van historische monumenten 
bevindt zich op 4,5  km en is makkelijk te bereiken met het 
openbaar vervoer. Het wetenschapsmuseum Ciudad de las Artes 
y las Ciencias ligt op 3 km.
Metrohalte: voor het hotel (lijn 32). Tramhalte Les Arenes (lij
nen 4 en 6) op 300 m.
Faciliteiten: imposante lobby, receptie, bar, coffeeshop met 
terras. De Brasserie Sorolla serveert culinaire klassiekers in 
een ongedwongen kader. U neemt er ook het ontbijtbuffet. 
Exotische tuin van 8.000 m² met 2 buitenzwembaden. Poolbar 
met lichte lunches. Luxueuze spa met binnenzwembad, bubbel
baden, sauna. Massages en behandelingen. Kapsalon. Padel.
Kamers: 236 knap ingerichte kamers die van alle hedendaagse 
luxe zijn voorzien. Houten vloer. Classic (30 m², max. 3 perso
nen, stadszicht), deluxe (30 m², max. 3 personen, terras, zee
zicht) en executive (vanaf 35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, 
zeezicht, hoogste verdiepingen, gratis minibar (softdrinks)). 
Extra bed (3de volwassene): € 103/nacht.
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op 
de kamer van de ouders betaalt € 52/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: enkel in de executive kamers: 1x thermaal circuit gra
tis per verblijf en gratis parking. Jonggehuwden: fles cava en 
chocolade.

Een flitsend luxe complex te midden van een weelderige tuin. 
Geniet van de klantgerichte service, de gastronomische excel-
lentie en de talrijke onovertroffen faciliteiten.

VALV0047 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/valencia/las_arenas_balneario_resort/238440i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Vincci Lys

Vincci Lys geniet een zeer bevoorrechte locatie in Valencia, pal 
in het hart van de stad, aan een verkeersvrije zijstraat van het 
centrale plein Plaza del Ayuntamiento. De populaire winkel
straat Colon ligt om de hoek. De Mercado Central op 750 m. De 
Ciudad de las Artes y las Ciencias bereikt u na 2,4 km. 

De gemeenschappelijke ruimtes werden trendy opgefrist in 
2016. Dineren kunt u in het restaurant Almudi met een lekkere, 
creatieve keuken met verse producten. De 101 kamers, verdeeld 
over 6 verdiepingen werden luxueus en comfortabel ingericht.

Meliá Plaza

Het hotel geniet een bevoorrechte ligging aan het centrale 
'plaça del ayuntamiento' dat in 2022 gedeeltelijk voetgangers
zone werd. Het historische plaça de la Reina met kathedraal 
bevindt zich op 400 m.

Het hotel is gevestigd in een zeer statig en stijlvol pand. 
Vanuit het hotel heeft u een prachtig panoramisch zicht 
over het plein. Nieuwe hippe ontbijtruimte in de kelder van 
het hotel. Mediterraan restaurant met terras. Fitness, sauna. 
Bubbelbad op het dak.

De 98 kamers zijn ruim, klassiek, luxueus  
en met de nieuwste materialen en 
meubelen gedecoreerd.

Hospes Palau De La Mar

Gelegen aan de rand van het oude centrum, in een van de 
mooiste straten van Valencia. Op slechts 200  meter van de 
Puente de las Flores. De plaza de la Reina met kathedraal ligt 
op 950 meter en de plaza del Ayuntamiento op 1 km.

H et hotel is gevestig in een geklasseerd herenhuis uit de 
19e eeuw. Het is een geslaagde combinatie van historie met 
vernieuwend design. De mooie binnentuin laat u aan de drukte 
van de stad ontsnappen.

Het hotel beschikt over 66 rustgevende kamers. Ze zijn heden
daags ingericht in warme bruine tinten.

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

Valencia

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/valencia/vincci_lys/224249i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/valencia/melia_plaza/240091i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/valencia/hospes_palau_de_la_mar/232807i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Soho Boutique Málaga

 2 Sallés Málaga Centro

 3 Soho Boutique Castillo de Santa Catalina

 4 Tryp Málaga Alameda Hotel

 5 AC Hotel Malaga Palacio

 6 Gran Hotel Miramar

• Málaga scoort hoog qua gezelligheid en sfeer, lekker eten, 
shopping en cultuur. In de authentieke steegjes van de histo-
rische binnenstad proeft u het echte Málaga.

• Muurschilderingen: doorheen de binnenstad werden diverse 
muren en gebouwen door bekende artiesten beschilderd, onder 
toezicht van het stadsbestuur. Het resultaat is prachtig. 

• De kathedraal (1528-1728) heeft een indrukwekkende gevel en 
schitterende kapellen. Een van de torens werd wegens geldge-
brek nooit afgewerkt.

• De Iglesia Parroquial de Santiago is de oudste kerk van 
Málaga (1490) met Mudejarelementen. Picasso is er gedoopt.

• Het Moorse Alcázaba, een versterkt kasteel uit de 11de eeuw 
omringd door riante tuinen, herbergt de resten van een 
Romeins amfitheater. Op een heuvel achter het Alcázaba lig-
gen de ruïnes van het Castillo de Gibralfaro (14de eeuw).

• De Paseo del Parque en de Paseo de los Cural maken deel uit 
van de heraangelegde haven.

• De Calle Larios is de drukste shopping straat met alle gekende 
merken, van de haven tot aan de Plaza de la Constitución. In 
de omringende straatjes zijn er nog veel authentieke winkel-
tjes met handwerk en leuke souvenirs. 

Zonovergoten, bruisend en overladen met cultuur

Málaga heeft zich in enkele jaren tijd getransformeerd in een hippe, levendige stad met een indruk-
wekkend cultureel aanbod. Er zijn maar liefst 34 musea, verspreid doorheen de binnenstad. De haven, 
waar veel cruiseschepen dagelijks aanleggen, is met zijn nieuwe promenade een populaire plek voor 
een aperitiefje of om te kuieren. Het centrum is bezaaid met typische eetadresjes, zoals El Pimpi, en 
gezellige zon overgoten terrasjes. El Castillo de Gibralfaro en het Museo Picasso zijn absolute toppers. 
Málaga is ook een ideale winterbestemming met heel aangename temperaturen.

Onze hotels

• Aan de Plaza de la Merced vindt u het Casa Natal (geboorte-
huis) de Picasso. Dit is het sfeervolste plein van Málaga, druk 
bezocht door studenten. Mercado de la Merced is de nieuwste 
gastronomische hotspot. In deze markthal kan u typi sche pro-
ducten uit de streek kopen en naar harte lust proeven. 

• Bovenaan het musealijstje staan o.m. het Museo de Bellas 
Artes (Ribera, Murillo,...), het Museo Picasso, het Centro de 
Arte Contemporaneo en het Museo de Artes y Costumbres 
Populares (traditionele ambachten) in een mooi 17de-eeuws 
gebouw. Het Centre Pompidou, de kleurrijke kubus in de 
haven, is een van de nieuwste aanwinsten. 

• Proef de fritura malagueña (gefrituurde visjes), de Ajo Blanco 
(koude soep, variante op de gazpacho) en de lekkere desserts 
op basis van amandelen en honing. 

• Stranden: La Malagueta ligt het dichtst bij het historisch 
centrum. Langs de stranden vind u de ene ‘chiringuito’ na de 
andere, gezellige strandbars waar u typische visgerechten kunt 
proeven. 

• Málaga is ook perfect als uitvalsbasis om Andalusië te ver-
kennen. Met de hogesnelheidstrein AVE staat u op korte tijd in 
Antequera, Granada of Sevilla.
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Hop-on hop-off city sightseeing 

Aan de hand van 2 routes ontdekt u de stad op een com-
fortabele manier op uw eigen ritme. Er zijn niet minder dan 
21 haltes waar u onbeperkt kan op- en afstappen en de be-
zienswaardigheden bezoeken, om daarna een volgende bus 
te nemen. 

AGPD0003 - dagelijks vanaf 10 uur
prijs per persoon € 24 volw. - € 12 kind 4-12 - 24 uur

Gibraltar sightseeing (*) 

U begint deze dagtrip met een rondleiding van het eiland, 
met onder meer de ommuurde binnenstad, Europa Point, St-
Michael’s Cave, gevolgd door een bezoek aan de beroemde 
Rots van Gibraltar. Vanop de rots heeft u een prachtig zicht 
op de Middellandse Zee, Spanje en Marokko. En natuurlijk 
ontmoet u de half-wilde apen die er vrij rondlopen. Vanaf de 
middag heeft u wat vrije tijd voor de lunch en natuurlijk ook 
om wat taxfree te shoppen.

AGPD0008 - volle dag, ca. 11 uur - dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag
prijs per persoon € 66 volw. - € 49 kind 4-11 

Granada en het Alhambra (*) 

Granada is een schitterende, tot de verbeelding sprekende 
stad, waar de verschillende beschavingen die er ooit leefden 
een enorm cultureel erfgoed hebben nagelaten. Naast het 
bezichtigen van de stad, is uiteraard een uitgebreid bezoek 
aan het Alhambra en de sublieme tuinen van de Generalife 
voorzien.

AGPD0009 - volle dag, ca. 10 uur - dinsdag en donderdag
prijs per persoon € 82 volw. - € 61 kind 4-11 

Ronda (*) 

Ronda is een zeer fascinerende stad in Andalusië. Bij aan-
komst krijgt u een rondleiding langs de voornaamste be-
zienswaardigheden van de stad gevolgd door een bezoek aan 
de Plaza de Toros de la Maestranza, een van de oudste are-
na’s van Spanje en tevens de site van belangrijke gebeurte-
nissen van het stierenvechten. Hierna wordt nog een bezoek 
gebracht aan La Sangre de Ronda, een lokale wijnboerderij. 
Over de middag heeft u wat vrije tijd om te lunchen. Op de 
terugweg is er nog een fotostop in Marbella.

AGPD0007 
volle dag, ca. 9 uur - dinsdag en zaterdag
prijs per persoon € 59 volw. - € 44 kind 4-11 

Praktisch 
Luchthaven-centrum: 15  km. Rechtstreekse trein C1 (vanaf 
€  1,80) tot station Maria Zambrano (AVE). Bus 9  tot station 
Maria Zambrano vanaf €  4 - koop een Billete Único (Málaga 
Metropolitan Travel Card). Taxi’s vanaf € 25. 

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 2u45. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
gedeelde transfer - richtprijs per persoon per traject € 13
privétransfer - richtprijs per wagen per traject € 38 (1-4 perso-
nen) € 62 (5-8 personen)

(*) Commentaar in het Engels of het Frans

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Soho Boutique Málaga

Ligging: in de kunstzinnige buurt Soho, hier sieren muur
schilderingen het straatbeeld. Het is er gezellig kuieren langs 
kunstgalerieën en artistieke cafés. Dit hotel ligt op enkele 
stappen van de haven en het centrum. In het centrum zijn 
maar liefst 34  musea te vinden, met als koplopers Museo 
Picasso en Centre Pompidou. Ook gastronomie is belangrijk. 
Voor foodies zijn er twee niet te missen adresjes: de Mercado 
Central Atarazanas, een traditionele versmarkt, en de nieuwe 
Mercado de la Merced, een markthal met lokale producten en 
eetstandjes.
Faciliteiten: achter een historische gevel schuilt een cosy 
hotel. Receptie in een trendy stijl. Het ontbijtbuffet wordt 
geserveerd in de cafetaria (overdag ook tapas en snacks). 
Privéparking op 50 m (vanaf € 16/24 uur).
Kamers: gezien het hotel gevestigd is in een historisch pand, 
verschillen de kamers in grootte en layout (vanaf 16  m², 
max. 2 personen). Ze zijn recent opgefrist en ingericht in een 
moderne, warme stijl en voorzien van alle comfort. Parket. 
Sommige kamers hebben een Frans balkon (niet toegankelijk). 
De kamers op de bovenste verdieping hebben mooie, schuine 
houten plafonds, waardoor ze iets kleiner lijken.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: 2 flesjes water op de kamer.

Klein, maar supergezellig hotel in de artistieke buurt Soho, op 
wandelafstand van alle bezienswaardigheden. Ook de stran-
den La Malagueta en La Caleta zijn te voet bereikbaar.

AGPV0010 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/malaga/soho_boutique_malaga/238561i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Sallés Málaga Centro

Ligging: rustig gelegen, op 5 minuten stappen van de Plaza de la Constitución 
en de belangrijkste winkelstraat. Het Picasso Museum en Plaza de la Merced 
liggen op 800 m. Heerlijk zonnebaden kan op het zandstrand La Malagueta, op 
20 minuten wandelen vanaf het hotel.
Faciliteiten: een ruime lobby met receptie, een bar en het gezellig restau
rant Picasso waar mediterrane en lokale gerechten op de menukaart prijken. 
Mogelijkheid tot halfpension. Het gevarieerde en verzorgde ontbijtbuffet 
neemt u in restaurant Guernica. Op het dakterras (seizoensgebonden, weers
afhankelijk) bevindt zich het zwembad met ligstoelen, ideaal om te relaxen en 
te genieten van wat verkoeling op warme dagen. Het panorama over de stad is 
van hieruit indrukwekkend. In de rooftopbar kan u terecht voor een snack, een 
zomerse cocktail, een diner en live muziek 2 avonden/week. Publieke parking 
en privéparking (vanaf € 13/24 uur) nabij het hotel.
Kamers: de 147 stijlvol ingerichte kamers zijn voorzien van parket. Naar keuze 
reserveren we voor u een deluxe kamer (2227 m², max. 3 personen, 1 twee
persoonsbed of 2 een persoonsbedden of 2 eenpersoonsbedden en 1 sofabed, 
extra bed (3de volwassene): 15% korting) of een ruime familiekamer (32 m², 
max. 2 volwassenen en 2 kinderen, 2 kamers met tussendeur, 2x eenpersoons
bed, 1x stapelbed).
Kinderen: kinderbedje gratis. Familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar overnach
ten gratis op de kamer van de ouders. Deluxe kamers: 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders geniet 35% korting. Inclusief ontbijt.

Dit aantrekkelijk viersterrenhotel scoort met een centrale ligging vlak bij de 
Plaza de la Constitución maar ongetwijfeld ook met de rooftopbar met mooi 
zwembad van waaruit u geniet van een adembenemend uitzicht op de stad. 
Dit volledig gerenoveerd stadshotel biedt een goede service en comfortabele 
kamers.

Malaga

AGPV0009 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/malaga/salles_malaga_centro/238411i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Soho Boutique Castillo de Santa Catalina

Ligging: met een ligging hoog op de heuvel in de exclusieve wijk El Limonar, 
torent dit markante gebouw boven de baai van Málaga. Vanaf dit imposante 
gebouw heeft u een adembenemend uitzicht op de historische enclave, baker
mat van cultuur en mediterrane schoonheid. Het stadscentrum bevindt zich 
op 2 km.
Faciliteiten: ongetwijfeld is dit vijfsterrenhotel een van de meest emble
matische gebouwen in de hoofdstad van de Costa del Sol. Rond het hotel vin
den we nog restanten die teruggaan tot het jaar 1624. Het gebouw werd in 
1932 opgetrokken, geïnspireerd door de Arabische renaissancestijl. Historische 
elementen en originele details werden tijdens de renovatie in 2019  zorg
vuldig bewaard om het oorspronkelijke karakter van het gebouw te behou
den. Exclusieve service en klantvriendelijkheid staan hier centraal. Vanaf de 
Bar Lounge op het terras geniet u van een spectaculair zicht op de zee. Het 
restaurant biedt een uitgebreide kaart, ook vegetarische gerechten en dieet
maaltijden. In de omliggende tuin geniet u van fraaie mediterrane vegetatie. 
Valetparking.
Kamers: met slechts 24 kamers wordt hier het intieme karakter van het hotel 
gewaarborgd. De heldere kleuren stralen rust en sereniteit uit. Alle kamers 
beschikken over een kingsize bed, kussenmenu, badjassen en pantoffels, ver
zorgingsproducten van Lalique en een tablet. Naar keuze reserveren we voor u 
een standaardkamer (18 m²), een ruime junior suite (35 m²) of een suite (45 m²) 
voor een exclusief vakantiegevoel. Alle types voor max. 2 personen.
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt 
zich uitsluitend naar volwassenen.
Bonus: jonggehuwden: glaasje cava.

Het is een van de meest bekende en bijzondere gebouwen van deze stad, 
prachtig gerenoveerd tot een stijlvol vijfsterrenhotel. Het uitzicht is subliem, dit 
karaktervolle pand kijkt glimlachend neer op de mooie baai. Klasse, elegan tie 
en een persoonlijke service zijn de sleutelwoorden om de sfeer in dit hotel te 
omschrijven. Goede prijs/kwaliteitsverhouding.

AGPV0016 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/malaga/soho_boutique_castillo_de_santa_catalina/238573i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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TRYP Malaga Alameda Hotel

Gelegen in het commerciële hart van de stad en zeer dicht 
bij het historische centrum (1.2  km) en het strand (2.3km). 
De Larios shopping mall bevindt zich direct naast het hotel.

Geniet van een uitgebreid ontbijtbuffet, de kleine gym staat 
24/24 tot uw beschikking. Vanuit het hotel heeft u een directe 
toegang tot het shoppingcenter.

Alle kamers zijn perfect uitgerust voor een ontspannen ver
blijf. Standaard kamer (21m²) met 1  dubbel bed of 2  aparte 
bedden, bureautje en kluis. Badkamer met bad, haardroger en 
gratis verzorgingsproducten.

AC Hotel Malaga Palacio

De locatie is subliem gelegen tussen de Kathedraal van Málaga 
en de Paseo del Parque met een prachtig zicht op de haven. 
Op korte afstand van het Picasso museum, het Alcazaba , het 
kasteel van Gibralfaro en het strand van Malagueta.

Het hoofdrestaurant serveert een mix van lokale en inter
nationale gerechten. In de zomermaanden is het de moeite 
waard om bar en restaurant Ático (terras met prachtig zicht) 
te bezoeken op de 15e verdieping van het hotel.

De kamers uitgevoerd in lichte kleuren en met veel gebruik van 
hout doen warm en stijlvol aan.

Gran Hôtel Miramar

Sublieme ligging aan het strand Malagueta. U verblijft op 
wandelafstand het historisch centrum van Málaga en van de 
haven met het museum Centre Pompidou. Bezoek het Picasso 
Museum en het Castillo de Gibralfaro (1 km).

Grootse lobby met marmeren vloer, receptie en loungebar. Er 
zijn verschillende restaurants die steeds mooi uitkijken op de 
verzorgde tuin en de zee. 

200 Elegante, recent gerenoveerde kamers die ingericht werden 
met oog voor detail, zonder de geschiedenis van het pand uit 
het oog te verliezen.

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/malaga/tryp_malaga_alameda_hotel/240287i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/malaga/ac_hotel_malaga_palacio/240289i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/andalucia/gran_hotel_miramar/236727i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Las Casas de los Mercaderes

 2 Ilunion Alcora Sevilla

 3 Inglaterra

 4 Casa Romana

 5 Vincci La Rabida

 6 H10 Corregidor Boutique Hotel

 7 Hospes Las Casas del Rey de Baeza

• Het stadspanorama wordt beheerst door de Guadalquivir. Op de linker-
oever de Torre del Oro, die destijds de haven bewaakte, waar de met 
goud beladen vloot uit de Nieuwe Wereld afmeerde. 

• De kathedraal - de grootste van Spanje en de derde ter wereld - werd 
gebouwd (1401) binnen de verwoeste hoofdmoskee van Sevilla. Hier 
rust het stoffelijk overschot van Columbus. Sluit uw bezoek af met de 
Patio de los Naranjos, het vroegere voorhof van de moskee. 

• De Giralda, de prachtig bewerkte toren van de kathedraal, was oor-
spronkelijk een minaret (1184) waaraan in de 16de eeuw een klokken-
toren werd toegevoegd.

• Het paleiscomplex Los Reales Alcázares getuigt van Moorse pracht. 
De hoofd gevel van het centrale paleis is een uniek mudejar kunstwerk. 
Sublieme paleistuinen.

• Het Museo de Bellas Artes is, na het Prado, de tweede pinacotheek 
van Spanje (Spaanse meesters van de middel eeuwen tot de 20ste 
eeuw). Ook het Archeologisch Museum is heel belangrijk. 

• La Casa de Pilatos is het prototype van een Andalusisch paleis in 
renaissance stijl. 

• Het Parque María Luisa werd aan gelegd voor de Ibero-Amerikaanse 
tentoon stelling van 1929. In het centrum van het park bevindt zich 
het kleurige, enorme, half ronde plein Plaza de España met een grote 
fontein en enkele beeldschone bruggen over kanaaltjes. Park en plein 
zijn zondag  morgen dé verzamel plaats voor de Sevillano’s, op weg van 
de kerk naar de tapasbar. 

• Karakteristieke wijken (Macarena, Triana...) tonen ware meesterwerken 
van de Sevillaanse volks architectuur. De meest typische is de Barrio de 
Santa Cruz. Hier klinken in de tablaos flamenco de castagnetten en 
geniet u van de onover troffen Iberico-ham.

• De wijk El Centro ten noorden van de kathedraal is het winkelhart met 
de drukke straten Calle Sierpes, Tetuan en Cuna.

• De Sevillaanse keuken is licht en verfijnd. Proef zeker de gazpacho 
(koude tomatensoep) en natuurlijk tapas, die heerlijke kleine hapjes. 
De tapasbars zijn hier letterlijk ontelbaar. 

Moorse schatten, passie en flamenco

Onstuimig Sevilla, de schilderachtige hoofdstad van Andalusië, verrast door haar vurig temperament, haar 
uitbundigheid en haar artistieke rijkdom. Hier werd de flamenco geboren. De immense kathedraal is de 
grootste van Spanje. De Giralda-toren en het schitterende Alcázar-paleis getuigen van Sevilla’s Moorse 
verleden. Het is een stad voor cultuurfreaks én romantici - een nostalgisch ritje met een paardenkoets bij 
valavond is een must. Het wordt de citytrip van uw leven!

Onze hotels
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Hop‑on hop‑off tour
Alle bezienswaardigheden van de stad. 4 Haltes waar u vrij 
kan op‑ en afstappen. Het ticket is 24 uur geldig, kan ge‑
bruikt worden over 2 dagen. In de winter om de 30 minuten 
een bus tussen 10 en 20 uur. Gratis plannetje met tips en 
wandelroutes.

SEVD0022 ‑ commentaar via koptelefoon in diverse talen
prijs per persoon
€ 23 volw. ‑ € 12 kind 5‑12 ‑ 24 uur

Majestueus Sevilla (*) 

De bekende monumenten per bus, zoals o.m. de Plaza de 
España, het Palacio San Telmo, de Torre del Oro en de Puente 
de Isabela II. Daarna bezoekt u te voet de typische Barrio 
de Santa Cruz en de Judería (Joodse wijk). U eindigt met Los 
Reales Alcázares en de kathedraal (tickets inbegrepen).

SEVD0033 ‑ 3u30 ‑ voormiddag
prijs per persoon € 62 volw. ‑ € 31 kind 6‑11

Córdoba (*) 

Begeleide excursie naar Córdoba. Rondrit en een stads‑
wandeling langs de bekendste monumenten met verschil‑
lende bezoeken, o.m. het Alcázar de los Reyes Cristianos, la 
Mezquita en de Joodse wijk. In de namiddag is er wat vrije 
tijd voorzien om te shoppen.

SEVD0030 ‑ 9 u ‑ volle dag (dinsdag‑zaterdag)
prijs per persoon 
€ 95 volw. ‑ € 48 kind 6‑11 ‑ € 30 kind 0‑5

Granada en het Alhambra (*) 

Granada is een prachtige stad, waar de verschillende bescha‑
vingen die er ooit leefden een enorm cultureel erfgoed heb‑
ben nagelaten. Er is natuurlijk een uitgebreid bezoek aan 
het Alhambra en de sublieme tuinen van de Generalife.

SEVD0031 ‑ 12 u ‑ volle dag
prijs per persoon 
€ 120 volw. ‑ € 60 kind 6‑11 ‑ € 27 kind 0‑5

Hard Rock Cafe
Gigantische porties, reuzenschermen, volop muziek, joviale 
service, iconische memorabilia die toebehoren aan de groot‑
ste internationale sterren... Op en top the American way of 
life! In de Rock Shop exclusieve kledij en modeaccessoires.

SEVD0039 ‑ lunch of diner
prijs per persoon ‑ uitgez. 24/12, 25/12, 31/12 en 01/01
gold menu € 22 ‑ diamond menu € 28

(*) Commentaar in het Engels en het Frans

Praktisch 
Luchthaven‑centrum: 7  km. Stadsbussen EA (Especial 
Aeropuerto) vertrekken om de 20‑25  minuten en brengen 
u naar de Prado de San Sebastián (tickets vanaf € 4 enkel, 
€ 6 retour). Taxi vanaf € 25.

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 2u40. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
privétransfer ‑ richtprijs per wagen per traject € 57 (1‑4 perso‑
nen) ‑ € 117 (5‑7 personen) 

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Las Casas de los Mercaderes

Ligging: rustig gelegen in het commerciële centrum van de 
stad, tussen de Plaza del Salvador en de Plaza de San Francisco. 
U verblijft hier vlak bij de monumentale kathedraal, de leven
dige Calle Sierpes, winkelstraat bij uitstek, en de Plaza Nueva 
(op 50 m). Een wandeling van 10 minuten brengt u tot aan 
het schitterende Alcázar en de kronkelende straatjes van de 
Judería.
Faciliteiten: dit kleinschalig hotel is samengesteld uit diverse 
gebouwen die verbonden zijn door een schilderachtige patio 
uit de 18de eeuw. Sfeervolle lounge met receptie en ontbijt
ruimte in de patio voor een smakelijk buffet. Gezellige bar en 
restaurant met terras voor lekkere tapas. Het hotel beschikt 
over een ondergrondse privéparking: vanaf € 22/24 uur.
Kamers: de 45 charmante kamers (18 m², max. 3 personen) zijn 
uitgerust met alle comfort. De indeling kan verschillen naar
gelang de ligging in het gebouw. Sommige kamers liggen aan 
de straatkant en andere geven uit op de patio. Vast tapijt. 
Extra bed (3de volwassene): vanaf € 52/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 5  jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 15/nacht (01/11/2231/03/23) of 
overnacht gratis inclusief ontbijt (01/04/2331/10/23), 1 kind 
van 6 t/m 12 jaar betaalt € 15/nacht.

Dit hotel ademt een en al charme en authenticiteit. U geniet 
er van een bijzonder centrale ligging in de stad. De perfecte 
combinatie dus voor een geslaagd verblijf in Sevilla.

SEVV0047 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/sevilla/las_casas_de_los_mercaderes/238484i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Inglaterra

Ligging: pal in het centrum, op de centrale Plaza Nueva. De 
kathedraal en de klokkentoren La Giralda liggen op 500 m. De 
ingang van het Alcázar bevindt zich naast de kathedraal (op 
700 m). De sfeervolle wijk Santa Ana of de Judería start aan de 
linkerzijde van het Alcázar en loopt helemaal langs de Jardín 
de Murillo. Moderne ketens en grote winkels vindt u in de Calle 
Sierpes, Tetuán en O'Donnell. Typische winkels en boetiekjes 
vindt u in de voetgangerszone achter het stadhuis. Bus naar de 
luchthaven: EA, halte Marques de Paradas op 500 m; C5, halte 
Plaza Nueva op 50 m. Tram (T1, 1 lijn, 1,4 km lang), halte Plaza 
Nueva op 50 m.
Faciliteiten: stijlvolle lobby, aparte ontbijtruimte met zicht 
op Plaza Nueva, waar 's morgens een uitgebreid ontbijt buffet 
wacht. De rooftopbar La Terraza is gekend voor zijn lekkere cock-
tails, tapas, zijn panoramisch uitzicht over Sevilla en sublieme 
zonsondergang. Restaurant Seis is een nieuw culinair concept 
en serveert regionale gerechten met een gastrono mische toets. 
Privéparking met valetservice (vanaf € 20/24 uur).
Kamers: 86 elegante kamers, ingericht met oog voor detail. 
Parket. We reserveren voor u een standaard kamer (20-30 m², 
max. 2 personen) of een ruimere superior kamer (28-44 m², met 
zithoek, max. 3 personen). Extra bed (3de volwassene): vanaf 
€ 65/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 
1  kind van 4  t/m 12  jaar op de kamer van de ouders vanaf 
€ 38/nacht.

Historisch pand gelegen op de Plaza Nueva, het centrale plein 
van Sevilla. Een aanrader voor zijn ligging, typisch Spaans 
interieur en rooftopbar met adem benemend panorama.

Sevilla

SEVV0052 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

Ilunion Alcora Sevilla

Ligging: op 5 km van het historische centrum van Sevilla in 
San Juan de Aznalfarache aan de oevers van de Guadalquivir. 
Vlakbij bevinden zich de Zuadin Golf Club en het Gran Casino 
Aljarafe. Voor wie 's avonds graag, na de drukte van de stad, 
een rustige uitvalsbasis prefereert. Shuttledienst naar het 
metrostation (5 minuten, seizoensgebonden, betalend). Vlotte 
verbinding naar de luchthaven.
Bushalte: op 150  m met verbinding naar het stadscentrum 
(Puerta de Jerez).
Faciliteiten: een doorlopend balkon kijkt vanaf elk verdiep 
neer op de indrukwekkende lounge die helemaal tot in de nok 
van het glazen dak reikt. De overwegend witte tinten creëren 
een open en ruimtelijk gevoel. In de bar kan u ook terecht voor 
een snelle hap. Vanaf het zonneterras heeft u zicht op de stad. 
De grote tuin met buitenzwembad zorgt op hete dagen voor 
aangename verkoeling. Naar Spaanse normen is het ontbijt-
buffet heel uitgebreid. Gratis fitness en pianobar.
Kamers: 401 ruime kamers voorzien van alle moderne comfort. 
We reserveren voor u een standaardkamer (25 m²) voor max. 
3 personen. Satelliettelevisie, laminaatvloer, bureau. Extra bed 
(3de volwassene): vanaf € 36/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 25% korting.

Groot stadshotel met buitenzwembad, bar, restaurant en 
ruime kamers op 5 km van het centrum. Voor wie graag de 
drukte van stad combineert met een rustige uitvalsbasis.

SEVV0056 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/sevilla/inglaterra/238577i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/sevilla/ilunion_alcora_sevilla/238907i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Casa Romana

Ligging: in een rustige straat in het historisch centrum van Sevilla, op 5 minu-
ten van het Museum voor Schone Kunsten en de Plaza Alameda de Hércules met 
haar barretjes en restaurants, en op een steenworp van het bekende warenhuis 
El Corte Inglés en de diverse winkelstraten. De controversiële Metropol Parasol 
- een immense houten constructie, die de grootste ter wereld zou zijn - bevindt 
zich op 500 m. De kathedraal bereikt u na slechts 10 minuten wandelen, alsook 
het Alcázar; twee toeristische trekpleisters van formaat. Bushalte op de Plaza 
del Duque op 150 m.
Faciliteiten: deze typisch Sevillaanse Casa Palacio is gebouwd rond enkele 
patio's. In Andalusië is de patio de centrale plaats in de woning, die een 
belangrijke rol speelt in het leven van elke dag. De patio's van de Casa Romana 
zijn mooi met authentieke elementen. De gemeenschappelijke ruimtes zijn 
gezellig, karaktervol en uitnodigend. In Room Zero proeft u in een gezellig 
kader van een verzorgd ontbijtbuffet met de typische smaken van Andalusië. 
Op het dak terras (seizoensgebonden) is het heerlijk vertoeven, u treft er een 
bubbelbad. Publieke parking op 200 m (vanaf € 27,50/24 uur).
Kamers: 27  kamers in het hoofdgebouw en 15  gerenoveerde kamers in een 
typisch Sevillaans herenhuis uit de 19de eeuw, aan de overkant gelegen. De 
kamers zijn met veel smaak ingericht en voorzien van alle comfort. Lichte 
kleuren zorgen voor een zonnig interieur. Executive kamers (18 m², max. 2 per-
sonen), superior (28 m², max. 2 personen) en deluxe (35 m², max. 3 personen, 
romantische inrichting, extra bed (3de volwassene) vanaf € 58/nacht). Twee-
persoonskamer voor alleengebruik (executive).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers: 1  kind van 3  t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 37/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: fles cava voor jonggehuwden.

Dit bekoorlijk en charmant boutique hotel pakt uit met een aantal sterke troe-
ven. We vernoemen in de eerste plaats de hartelijke service, het rustig kader 
met typisch Andalusische accenten, de couleur locale en de romantische sfeer, 
zonder de uiterst centrale ligging te vergeten. Alles is hier aanwezig voor een 
bezoek aan Sevilla in stijl.

GENIETEN
 ∙ 3 nachten
 ∙ ontbijtbuffet
 ∙ 1 drankje in de bar (mojito, wijn, 
sangria, tapbier of frisdrank)

SEVVPA37
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/sevilla/casa_romana/238426i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Vincci La Rabida

Het hotel is gesitueerd in het centrum van Sevilla vlakbij de 
Plaza de Toros (350 m) en de kathedraal (550 m).

Het hotel is gevestigd in een voormalig paleis uit de 18de 
eeuw. Bij mooi weer geniet u van het ontbijt in de patio. 
Het elegant en stijlvol restaurant kijkt uit op deze patio. Het 
gastronomisch restaurant El Mirador de Sevilla serveert tradi-
tionele lokale gerechten. U geniet er van een uitzicht op de 
daken van Sevilla, en op de kathedraal. 

81 Kamers (vanaf 22 m²) en suites. Ze hebben een smaakvolle 
en traditionele inrichting.

H10 Corregidor-Boutique Hotel

Het echte Andalusië gevoel beleeft in dit hotel in het hart 
van Sevilla. Het is gesitueerd in het commerciële en histo-
rische centrum van de stad. Op loopafstand van de kathe-
draal(1.3 km) en de Santa Cruz buurt (1.6 km).

Het hotel is een geslaagde mix van Andalusische en Arabische 
stijlen. Het is er aangenaam vertoeven in de bar en ook op 
het terras op het typische Andalusische binnenpleintje. Het 
restaurant serveert een regionale Andalusische keuken.

De 76 kamers werden recent gerenoveerd en zijn voorzien van 
alle modern comfort.

Hospes Las Casas del Rey de Baeza

Gelegen in het historische centrum van Sevilla op loopafstand 
van de Casa de Pilatos (450 m), Plazuela de Santa Cruz en de 
Kathedraal (beide op 1 km).

Gehuisvest in een traditioneel Andalusisch huis uit de 18de 
eeuw. In de gezellige binnentuin is het aangenaam vertoeven 
en voor een verfrissende duik kunt u terecht in het zwembad 
op het dakterras. Het restaurant serveert typische gerechten. 
Bij mooi weer dineert u in de gezellige binnentuin.

41 Kamers met veel lichtinval die knap ingericht zijn.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

Sevilla

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/sevilla/vincci_la_rabida/225136i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/sevilla/h10_corregidor-boutique_hotel/240285i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/sevilla/hospes_las_casas_del_rey_de_baeza/173003i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


Amsterdam

 1 The Albus

 2 No 377 House Amsterdam

 3 The Times Hotel 

 4 Room Mate Aitana

• De typerende grachtengordel dateert uit 1663. Aan de Herengracht 
staan de mooiste herenhuizen van de stad en aan de Prinsengracht 
staat het beroemdste achterhuis van Amsterdam, dat van Anne 
Frank. Verspreid langs de verschillende grachten liggen de Negen 
Straatjes, de gezelligste shopping buurt met veel winkels en 
boetiekjes.

• Het koninklijk paleis, dat enkel nog voor officiële aangelegenhe
den wordt gebruikt, kijkt uit op het gezellig drukke plein de Dam.

• Bewonder de enige drijvende bloemenmarkt ter wereld op het 
Singel, dat loopt van het IJ tot het Muntplein.

• Aan het Museumplein liggen het Van Gogh Museum, het Stedelijk 
Museum (moderne kunst) en het Rijksmuseum met ‘De Nacht
wacht’ van Rembrandt. Bezoek ook het Rembrandt Huis. 
Antieke zeil schepen in het Nederlands Scheep vaart Museum. 
Daarnaast het Museum Van Loon (18deeeuws grachtenhuis), 
een Woon boot museum, het Eye Film museum,...

• Aparte winkeltjes, cafés en ateliers bepalen de sfeer in de volkswijk 
de Jordaan.

• Amsterdam heeft tientallen parken, ze zijn heel populair. Het 
Vondelpark is het bekendste, minder druk is het Beatrixpark 
in OudZuid, de rijkste buurt van de stad.

• De gratis veerdienst aan de achterkant van het Centraal Station 
brengt u in een 5tal minuten naar de voormalige NDSM-
scheepswerf, nu in volle opmars. Hippe horecazaken schieten 
er als paddenstoelen uit de grond.

• Het Muziektheater is hét cultuurpaleis van de stad (dans, 
opera...). Theater Carré is de plaats voor de grote shows en 
musicals, en de akoestiek in het Concert gebouw wordt tot de 
beste ter wereld gerekend. En Tuschinski is de mooiste art
decocinema van het land. 

• De bruine kroegen maken stilaan plaats voor trendy restau
rants en bars. De wijken de Pijp en de Baarsjes zijn de nieuwe 
hotspots. 

• Hippe rooftopbars: Skylounge, Canvas, Blue,...

• Shopping: de Haarlemmerstraat, de populaire Kalverstraat, de 
exclusieve P.C. Hooftstraat en het fraaie Magna Plaza Shopping 
Center,...

Veelzijdig, bont, gezellig en excentriek

Meer dan 400 jaar grachten, de zoo Artis, het Concertgebouw,... 600.000 Fietsers, statige gevels, schilder
achtige bruggetjes, woonboten, een drijvende bloemenmarkt... Lekker eten, van topkeuken tot kombuis. De 
charme van het Leidseplein, Rembrandt in het vernieuwde Rijksmuseum, het Anne Frank Huis, een wervelende 
musical in Carré, gezellige bruine kroegen, kosmopolitische sfeer en ongedwongen jovialiteit... Een fraai his
torisch decor en een mix van culturen  een stad waar alles kan. Klein van oppervlakte, maar groot van hart.

Onze hotels
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Hop-on hop-off tour: bus
Als u op de bus blijft zitten, ziet u in iets minder dan 
2 uur de belangrijkste bezienswaardigheden. Er zijn ech-
ter 12 haltes, waar u kunt uitstappen, de attracties in de 
buurt bezoeken en dan de volgende bus nemen.

AMSD0054 - Commentaar via koptelefoon in Engels, Frans, Nederlands,...
prijs per persoon
24 u € 24 volw. - € 12 kind 4-13

Grachtenrondvaart
Via de grachtengordel ziet u de mooiste plekjes van 
Amsterdam. In een luxeboot vaart u langs de fraaie, 
impo nerende grachthuizen met klok-, tuit-, halsgevels, 
de zeven bogen-bruggengracht, de Magere Brug over de 
Amstel, het VOC-ship en de haven.

AMSD0002 - 1 u - om het half uur, tussen 10 en 18 uur
prijs per persoon € 13 volw. - € 7 kind 4-13

Hard Rock Cafe
Gigantische porties, reuzen schermen, volop muziek, jo-
viale service, iconische memorabilia die toebehoren aan 
de grootste internationale sterren... Op en top the Ame-
rican way of life! In de Rock Shop exclusieve kledij en 
modeaccessoires.

AMSD0053 - lunch of diner
prijs per persoon - uitgez. 24/12, 25/12, 31/12 en 01/01
gold menu € 27 - diamond menu € 35

Van Gogh Museum (*) 

Nergens ter wereld kan u zoveel werken van Vincent Van 
Gogh bij elkaar zien. U kan een audiotour voor de perma-
nente collectie vooraf reserveren in 9  talen (Nederlands, 
Frans, Engels,...) 

AMSD0056 - ticket op datum en uur
prijs per persoon € 22 volw. - gratis kind -18

Rijksmuseum (*) 

De collectie is fabelachtig, 800  jaar Nederlandse kunst 
en geschiedenis. Vermeer, Delfts blauw, zilverwerk,... 
en ’De Nachtwacht’ van Rembrandt.

AMSD0057 - toegang tot de permanente collectie
prijs per persoon € 23 volw. - gratis kind -18

(*) Speciale ingang, u vermijdt lange wachtrijen

Praktisch 
Per auto: 205 km (Brussel). Voordelig park & ride tarief voor 
autoreizigers.
Neem vanaf het Centraal Station een taxi, tram, bus of metro. 
Koop een OV chipkaart (kan op tram of bus) op te laden met 
een dagkaart GVB 24 uur (€ 8,50), 48 uur (€ 14,50) of 72 uur 
(€ 20). Steeds in- en uitchecken bij het op- en afstappen. 

Transport
Thalys vanuit Antwerpen Centraal ca. 1u30. Bij reservering zoe-
ken wij steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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The Albus

Ligging: in het historisch centrum van Amsterdam, binnen de beroemde 
grachten gordel, te midden van grote winkel- en uitgaansbuurten en dicht bij 
de toeristische trekpleisters. Zo ligt de Kalverstraat (winkelstraat bij uitstek) op 
550 m, het Rembrandt Huis en Madame Tussauds op 850 m en het Rijksmuseum 
op 900 m. Het Van Gogh Museum bevindt zich op 1,3 km, het Anne Frank Huis 
op 1,5 km.
Tramhalte: Muntplein direct voor het hotel. Metrostation Rokin op 450 m.
Faciliteiten: het eerste hotel in Europa dat niet met gas, maar met groene 
stroom de verwarming, de koeling en het warme water opwekt, zonder CO2 uit-
stoot. Het trendy interieur ademt gemoedelijke luxe met een frivole twist. 
In het hele hotel zijn bijzondere kunstwerken te ontdekken. Voor een hippe 
cocktail met lekkere hapjes, afspraak in de cosy bar. U begint de dag met een 
gevarieerd ontbijt, aan te vullen met een glas cava, een verfrissende mimosa, 
diverse melkproducten, verse sappen en een uitgebreid koffie- en theemenu. 
In het fantastische Senses restaurant creëert chef-kok Jan Wijnbergen zintuig-
prikkelende en onconventionele gerechten. Een aanrader! Valet parking: vanaf 
€ 50/1ste dag, alle volgende dagen € 30/24 uur.
Kamers: de 75 kamers zijn knus, stijlvol en eigentijds. Ze zijn ingericht met oog 
voor detail en beschikken over een mooie, op maat gemaakte designbadkamer. 
Qua comfort komt u niets tekort: bad (3) en/of regendouche, badjassen en 
pantoffels, scheer/make-upspiegel en Illy koffiemachine. We reserveren voor 
u een smart city kamer (18-20 m², queen bed) of een ruimere splendid city 
kamer (22-24 m², kingsize bed), beide types voor max. 2 personen. Familiesuites 
(32-36 m², max. 2 volwassenen + 2 kinderen t/m 8 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiesuites: 2 kinderen t/m 8 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Late check-out (tot 14 u) op maandag.

Een blits en tegelijk warm designhotel, in het historisch hart van Amsterdam, 
waar u hartelijk ontvangen wordt. Een innovatief interieur met design meubels, 
designaccessoires en kunst in de hotelgangen. Designliefhebbers halen hier 
hun hart op. Wanneer u het hotel buiten stapt, kan u uitgebreid shoppen, 
gezellig kuieren door de smalle straatjes of wandelen langs de befaamde 
grachten.
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/nederland/amsterdam/the_albus/238387i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Amsterdam

No 377 House Amsterdam

Ligging aan de de Nassaukade, de historische grachtengordel 
van de stad. Het Leidseplein en het Museumplein liggen op 
wandelafstand. 

Het hotel is gevestigd in een klassiek grachtenpand waar u 
zich onmiddellijk zal thuisvoelen. 

15 kamers met een modern design. De meeste kamers kijken uit 
op de beroemde Amsterdamse grachten; geniet van de licht
jes die ‘s nachts de schitterende grachten een geheel andere 
aanblik geven.

The Times Hotel

Aan de Herengracht in centraal Amsterdam, een heel presti
gieuse en centrale ligging. Het Anne Frank huis is om de hoek. 
Op 10 minuten wandelen van het Centraal Station. 

Ondergebracht in 2  historische grachtenpanden uit de 17de 
eeuw. Het gelijkvloers met de ontbijtruimte, bar, living en 
open keuken is recent (2020) volledig vernieuwd 

De 34 kamers zijn smaakvol ingericht, steevast met een ver
groot klassiek meesterwerk van de Nederlandse schilderkunst.

Room Mate Aitana

Op een kunstmatig aangelegde schiereilandje in het IJ, op 
slechts 500 m van het centraal station. Naast het hotel is een 
jachthaven. 

Ondergebracht in een spectaculair gebouw met een opvallende 
gevel dat schitterende uitzichten op het IJ biedt. Gezellige 
loungebar en een restaurant met magnifiek terras aan het 
water.

284 heldere kamers met een strakke, hedendaagse inrichting.

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/nederland/amsterdam/no_377_house_amsterdam/137595i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/nederland/amsterdam/the_times_hotel/154655i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/nederland/amsterdam/room_mate_aitana/175700i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Albrechtshof

 2 Novotel Berlin Mitte

 3 Estrel

 4 Andels Berlin

 5 Pullman Berlin Schweizerhof

 6 Grand Hyatt Berlin

• In de historische kern Berlin Mitte liggen de voornaamste 
beziens  waardigheden met voorop de monumentale stadspoort, 
de Brandenburger Tor, symbool van de scheiding en hereniging 
van Berlijn, en de Reichstag, het parlements gebouw. De glazen 
koepel symboliseert de ‘trans parante’ politiek van de Bundestag. 
Vlak bij de Brandenburger Tor staat het Holocaust-monument 
met 2.711 grijze, recht hoekige pilaren. De architectonische 
schatten van het oude Berlijn vindt u aan de Gendarmenmarkt. 

• De Alexanderplatz was het toneel van de revolutie in 89. In 
de legen darische straat Unter den Linden vindt u de meeste 
symbolen van het vroegere Pruisische rijk. De Friedrichstraße 
is nu een nieuwe shopping wijk. De Hackesche Höfe is een van 
de meest trendy ‘alternatieve’ plekken van Berlijn met boetieks, 
cafés en restaurants op authentieke binnenpleintjes. 

• De ruïne van de Kaiser Wilhelm Gedächt nis  kirche werd be-
waard om te wijzen op de afzichtelijkheid van de oorlog. 

• De 3,5 km lange Kurfürstendamm is de bekendste shoppingal-
lee van Duitsland. KaDeWe (Kaufhaus des Westens) is een insti-
tuut: een schitterend warenhuis met heerlijk restaurant. 

Hip en historisch, groen en bohemien

Geen stad verandert zo snel... De constructies zijn hypermodern en gedurfd. Na de val van de muur 
heeft de stad van Marlene Dietrich zijn legen darisch tempo uit de jaren 20 teruggevonden. Het 
herenigd Berlijn is méér dan de som van 2 helften. Aan de westkant de grote winkelstraten met 
voorop de Kurfürsten damm, terwijl u voor de prachtige Pruisische architectuur, de meeste musea 
en het borrelende nachtleven in het oosten moet zijn. Vlak bij de stadspoort Brandenburger Tor 
(1788) staat het aangrijpende Holocaust-monument.

Onze hotels

• De overwinningsgodin op de Siegessäule is een ode aan de 
triomfen van Bismarck. 

• Slot Charlottenburg was het zomer verblijf van de Pruisische 
koningen. Fraaie tuinen. 

• Berlijn, staalkaart van hedendaagse architectuur: verplichte 
halte is de hyper  moderne wijk aan de Potsdamer Platz.

• Aanbevolen museabezoeken: het Spy Museum, de Gemälde-
galerie voor de oude meesters, het Pergamon Museum 
met een rijke verzameling uit de oudheid, het Egyptisches 
Museum met de beroemde buste van Nefertete, het Joods 
Museum, vol betekenis, en het Kennedy Museum. Zonder 
het Muurmuseum Haus am Checkpoint Charlie te verge-
ten of nóg pakkender het sobere Dokumentations zentrum 
Berliner Mauer. Spectaculair: de East Side Gallery, 1,5 km 
beschilderde Muur. Hedendaagse kunst in het Museum für 
Gegenwart Berlin.
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Praktisch 
Luchthaven Brandenburg: 25 km. Trein (Airport Express) naar 
centrum Berlijn (ong. 25 min naar alexanderplatz). Tickets vanaf 
€ 3,80, enkel. Taxi’s vanaf € 30.

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 1u25. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
privétransfer - prijs per wagen per traject 
Brandenburg (BER) € 88 (1-3 personen) - € 111 (4-7 personen) 
BERDT002

Berlijn per fiets
Hoogtepunten Berlijn 
Berlijn ontdekken per fiets: een ontspannen, originele ma-
nier om de stad te leren kennen. Een enthousiaste gids 
neemt u mee langs de hoogtepunten van Berlijn met o.m. 
de Brandenburger Tor, de Reichstag, het Berlin Hauptbahn-
hof,...

BERD0043 - 3u30 - van 11/03 tot 31/10 dagelijks om 10u in het Nederlands, 
op vrijdag en zaterdag ook om 15u
prijs per persoon € 36

Berlijnse muur
De Muur was veel meer dan alleen een muur. Hij stond sym-
bool voor leed en verdriet en was een tastbaar teken van de 
strijd tussen twee politieke systemen. Ga al fietsend met 
een van onze gidsen op verkenning langs de sporen van de 
Berlijnse deling.

BERD0045 - 3u30 - van 11/03 tot 31/10 - dinsdag en zaterdag om 10u in 
het Nederlands
prijs per persoon € 36

Het alternatieve Berlijn
Kreuzberg, ten tijde van de Duitse deling in een uithoek van 
West-Berlijn gelegen, had een heel eigen charme die tot op 
de dag van vandaag gebleven is - als u tenminste weet waar 
u precies moet zijn. ’s Zomers speelt het leven zich af op 
straat of in een van de talloze parken af. Ook de vele brug-
gen, bijvoorbeeld de Oberbaumbrücke of de Admiralbrücke, 
spelen daarbij een bijzondere rol.

BERD0046 - 3u30 - van 11/3 tot 131/10 op dinsdag, vrijdag en zaterdag om 
15u00 in het Nederlands
prijs per persoon € 36

Berlin Welcome Card 

Voor de prijsbewuste reiziger: 48 of 72 uur vrij gebruik van 
het openbaar vervoer (geldig in zone A/B/C) en kortingen 
(tot 50%) op toeristische attracties, in musea, theaters... 
Luchthaven Tegel ligt in zone B. U kunt de kaart dus ge-
bruiken om u naar het centrum te begeven. Dat hebt u dan 
alweer bespaard.

BERD0009
prijs per persoon 48 uur € 29 ‑ 72 uur € 39

City circle tour Bic Tic (hop-on/hop-off)
De gemakkelijkste manier om Berlijn te ontdekken, aan uw 
eigen tempo. Er zijn 2  routes en een 30-tal stops waar u 
onbeperkt kan op- en afstappen en de bezienswaardigheden 
bezoeken. 

BERD0039 - Commentaar in Duits, Engels of Frans via koptelefoon
prijs per persoon 
1 dag  € 28 volw. ‑ € 14 kind 7‑14 
2 dagen  € 32 volw. ‑ € 16 kind 7‑14 
3 dagen  € 36 volw. ‑ € 18 kind 7‑14 

Friedrichstadt-Palast
Beleef in het Friedrichstadt-Palast de winter van zijn aller-
mooiste kant. Volg het kind in uzelf, op zoek naar de win-
terpracht. Met meer dan 100 kunstenaars die het beste van 
zichzelf geven op het allergrootste theaterpodium ter wereld 
is ARISE - GRAND SHOW de meest luxueuze seizoenshow van 
het land. Echt een onvergetelijk spektakel, grootse podium-
architectuur en theatermomenten die u de adem benemen.

BERD0044 - geen voorstelling op maandag
prijs per persoon € 45 tot € 135

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij  
u informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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BERV0054 N1

Albrechtshof

Het hotel geniet een uitmuntende locatie tussen de 
Potsdammerplatz en de Alexanderplatz. Het is ideaal gelegen 
voor cultuurliefhebbers: u wandelt zo naar alle bekende musea 
op het museuminsel (550 m). 

Geniet van de mediteraanse keuken in het aangename restau-
rant, ontspan u in de sauna of het solarium of geniet van een 
beetje inspanning in het moderne fitnesscentrum. 

De 238 standaard en superior kamers van het viersterrenhotel 
zijn licht en aangenaam en beschikken over een comfortabele 
inrichting met zeer comfortabele bedden  
en koffie- en theefaciliteiten (superior).

Novotel Berlin Mitte

Zeer centrale locatie, pal op het Museumeiland. 

De perfecte keuze voor wie op zoek is naar een degelijk en 
comfortabel hotel met centrale ligging in Berlijn, tussen de 
Potsdamer Platz en de Alexanderplatz. Het hotel biedt alle 
faciliteiten eigen aan het label Novotel: eigen restaurant, 
sfeervolle bar, sauna, fitnessruimte,... Kinderen zijn welkom 
(speelhoek en familiekamers). 

Dit Novotel biedt 238 ruime, modern ingerichte kamers (vanaf 
23 m²) die voldoen aan alle comforteisen van vandaag.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

Estrel Berlin

Gelegen in de hippe en multiculturele Neukölln-wijk, een op-
komende buurt in het zuidoosten van Berlijn waar steeds meer 
studenten en creatievelingen hun intrek nemen.

3 Bars, een ruime keuze aan restaurants. Restaurant Portofino 
serveert Italiaanse gerechten en Duitse specialiteiten proeft 
u in de Estrel Stube. Voor een lekkere steak bent u welkom in 
Restaurant Grill. U kan zalig relaxen in de mooie zomertuin.

De 1125 kamers en suites liggen verspreid over verschillende 
vleugels. Ze zijn ruim en tijdloos ingericht.

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/duitsland/berlijn/top_vch_albrechtshof_hotel_berlin-mitte/147396i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/duitsland/berlijn/novotel_berlin_mitte/105916i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/duitsland/berlijn/estrel_berlin/240117i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Berlijn

Andels Berlin

Het hotel ligt op 3,4 km van de Alexanderplatz, van hieruit 
kunt u gemakkelijk alle uithoeken van Berlijn bereiken met 
het openbaar vervoer. In de nabijheid van het hotel zijn er 
meerdere parken zoals het volkspark Friedrichshain.

U zult zich in dit viersterren superior designhotel direct 
thuisvoelen. Er is een gourmet restaurant, een uitgebreide 
wellness, vanaf de skybar op de 14e verdieping heeft u een 
prachtig zicht.

557 Ruime, goed uitgeruste designkamers. Ze zijn tot in de 
puntjes verzorgd. Er zijn 2 executive club verdiepingen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Pullman Berlin Schweizerhof

Het hotel is zeer centraal gelegen, dicht bij de beroemde 
Kurfürstendamm.

Het hotel werd zeer stijlvol en warm ingericht. Blend Berlin 
Kitchen and Bar met eclectische en cosmopolitische sfeer.

Aan ontspanningsmogelijkheden hier geen gebrek: het hotel 
beschikt over een nieuw ontworpen spa en fitnesszone, die 
24/7 geopend zijn.

Dit hotel beschikt over 383 hedendaagse, uitgebreid gede-
coreerde kamers met warme kleuren en een overvloed aan 
natuurlijk licht. Classic kamers met  
koffie/theefaciliteiten. Badkamers  
met douche en haardroger.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Grand Hyatt Berlin

Hypercentraal, naast de Potsdamer Platz en de Philharmonie. 

Een modern en kunstzinnig hotel dat zijn vijf sterren alle eer 
aandoet. Talrijke details en faciliteiten tillen uw ervaring naar 
het allerhoogste niveau. Stijlvolle bar, exclusief restaurant en 
op de dakverdieping een bekroonde spa met weergaloos uit-
zicht over de skyline van Berlijn (behandelingen mogelijk). 

De 342 luxueuze kamers (vanaf 38 m²) en suites zijn voorzien 
van alle moderne toepassingen en een ruime badkamer in eer-
sterangs marmer.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/duitsland/berlijn/andels_berlin/140221i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/duitsland/berlijn/pullman_berlin_schweizerhof/105944i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/duitsland/berlijn/grand_hyatt_berlin/174788i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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 1 Altwienerhof Aparthotel

 2 Hotel & Palais Strudlhof

 3 Maxx by Steigenberger Vienna

 4 Fleming’s Selection Wien-City

 5 Kaiserhof Wien

 6 Hotel Imperial Vienna

• Dé klassieke symbolen: het Reuzenrad in het Prater Park, 
de gotische Stephansdom en het bronzen standbeeld van 
Johann Strauss in het Stadtpark.

• Aan de Ringstraße, de ‘etalage’ van de oude monarchie, lig-
gen de Staatsoper, het Rathaus en de Hofburg, het keizerlijk 
winterpaleis van de Habsburgers. In de Hofburg zijn ook de 
Spaanse Rijschool onder gebracht, de Nationale Bibliotheek 
en de Burgkapelle waar de Wiener Sänger knaben regelmatig 
de mis zingen.

• Kerstsfeer volop in december, bezoek de Christkindlmarkt. 
• Schönbrunn is het zomerpaleis van Keize rin Sissi met fraaie 

slottuinen. En Belvedere is een van de mooiste paleiscom-
plexen van de Europese barok. Het Obere Belvedere herbergt 
de Oostenrijkse Galerie van de 19de en 20ste eeuw met 
sublieme werken van Klimt, Schiele en Kokoschka.

• Musea: het Kunsthistorisches Museum, het Museums
Quartier met 60.000 m2 musea voor hedendaagse kunst - top-
per is hier het Leopold Museum. Verder het interactieve Haus 
der Musik en het Alber tina Museum (grafiek).

• Het jugendstil Secessiongebouw (ten toon  stellingen) en het 
metrostation Karls platz zijn van Otto Wagner. Een andere 
architecturale belevenis is het Hundert wasserhaus en het 
KunstHaus Wien: bomen die uit het dak groeien, hellende 
vloeren,...

• Koffiedrinken is in Wenen een kunst. Bestel nooit zomaar ‘ein 
Kaffee’. Café Central was de stamkroeg van Klimt en Lenin, 
Café Landtmann van Freud. Proef de Sacher-Torte in het chi-
que Café Sacher. 

• Shopping: Graben (Julius Meinl sinds 1862), Kärntner 
Straße (Steffel met Skybar), Kohl markt (patisserie 
Demel), Mariahilfer Straße,... Antiek in de buurt van het 
Dorotheum, of beter betaal baar rond de Josefstädter 
Straße. Vintageboetieks in de Neubaugasse. De kleurrijke 
Naschmarkt is op zaterdag erg levendig (vlooienmarkt). 

• ‘s Avonds zijn er operettes, opera’s, musicals, uitgaan in de 
Bermudadreieck of de volkse Heurige (wijntavernes). Leuke 
restaurantjes in Spittelberg. In de winter zijn er 400 feeë
rieke bals.

Stad van keizers en nachtvlinders

Het beste van 2 werelden: enerzijds de grandeur en romantiek uit vervlogen tijden, anderzijds is Wenen 
verbazend trendy. Vergeet Heidi-vlechten en dirndls: Wenen bruist op modevlak. U walst er van het ene 
evenement naar het andere en gaat er op zoek naar architectuur, kunst en cultuur, van jugendstil tot 
avant-garde. Van Schönbrunn, het lievelingspaleis van Sissi, tot het controversiële KunstHaus Wien van 
Hundertwasser. De statige Ringstraße is een van de mooiste boulevards ter wereld. En Wenen danst niet 
alleen op Strauss... Nostalgie versus hip nachtvertier. De vernieuwing verrast!

Onze hotels
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Vienna pass
Dé cultuurkaart voor Wenen. Toegang tot meer dan 
60  topattracties (bezienswaardigheden, musea,...) en 
onbeperkt gebruik van de hop-on hop-off tours (alle 
5  routes). U hoeft niet meer aan te schuiven aan de 
kassa.

VIED0148
prijs per persoon
1 dag € 85 volw. - € 42,50 kind 6-18
2 dagen  € 119 volw. - € 59,50 kind 6-18
3 dagen  € 149 volw. - € 74,50 kind 6-18

Hop-on hop-off tour bus 

U stapt zo vaak op en af als u wenst. Bus: u stapt af en 
bezichtigt de bezienswaardigheden in de buurt, waarna 
u de volgende bus neemt. 40 Haltes over 5 routes, inclu-
sief begeleide stadswandeling.

Commentaar via koptelefoon in het Engels en het Duits
VIED0144 
prijs per persoon
24 u € 30 volw. - € 19 kind 3-12 
48 u € 35 volw. - € 23 kind 3-12 
72 u € 50 volw. - € 28 kind 3-12 

Stadsrondrit en Schönbrunn (*) 

De rit gaat o.m. via de Ring strasse, de Staatsoper, het 
Kunsthistorisch Museum, het Rathaus en het Stadtpark. 
Halte bij paleis Belvedere en geleid bezoek van paleis 
Schönbrunn.

VIED0001 - 3u30 - voor- en namiddag
prijs per persoon € 55 volw. - € 22 kind -12

Galerie Belvedere (**)

U kunt zowel de permanente als de tijdelijke tentoonstellin-
gen bezoeken. De klemtoon ligt op Oostenrijkse kunstenaars 
o.a. Gustav Klimt (1862-1918), Egon Schiele (1890-1918)

VIED0039 - combiticket Oberes en Unteres Belvedere
tickets op datum en uur
prijs per persoon € 25

Leopold Museum (**)

De grootste collectie kunst werken ter wereld van Egon 
Schiele en belangrijke werken van Oskar Kokoschka, Gustav 
Klimt,... Uitgebreide collectie rond WENEN 1900 (jugendstil 
en Wiener Werkstätte). 
Uw ticket geeft ook toegang tot de tijdelijke tentoonstel-
lingen.

VIED0091
prijs per persoon € 15 

Praktisch 
Luchthaven Schwechat-centrum: ca 20  km. Bus (Vienna 
Airport Lines) luchthaven-Schwedenplatz: vanaf € 8 enkel of 
€ 13 retour. Taxi’s vanaf € 38. Trein naar Wien Mitte station in 
25 min. – vanaf € 12 enkel of € 21 retour

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 1u45. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
privétransfer - richtprijs per wagen per traject € 53 (1-3 perso-
nen) € 84 (4-8 personen)

(*) Commentaar in het Duits en het Engels - Frans steeds op aanvraag
(**) Speciale ingang, geen lange wachtrijen

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Altwienerhof Aparthotel

Ligging: het Altwienerhof Aparthotel situeert zich tussen Schönbrunn en de 
vermaarde Staatsoper van Wenen en is een perfecte uitvalsbasis voor de in 
cultuur geïnteresseerde bezoeker. Ook het Raimund Theater, waar belangrijke 
musicals worden opgevoerd, is vlakbij gelegen. Het openbaar  vervoer zorgt voor 
een vlotte verbinding met het centrum.
Metrohalte: Gumpendorferstrasse (lijn U6) op 100 m.
Faciliteiten: in dit aparthotel, opgetrokken in traditionele stijl, bevindt zich 
de receptie (open van 7 tot 18 uur, na 18 uur is het hotel enkel toegankelijk met 
een code). De eigenaar deelt graag zijn passie voor kunst, boeken en wijn en 
maakt u graag wegwijs in de stad. Het beperkt continentaal ontbijt neemt u in 
de studio of het appartement. In de nieuwe wijnkelder bent u van harte welkom 
voor een degustatie. Garage: vanaf € 15/24 u.
studio/appartement: de vroegere hotelkamers werden in 2020 herschikt tot 
een knus complex met 10 studio's/appartementen met hotelservice. Ze beschik-
ken elk over een individueel karakter en accenten uit de Biedermeierstijl, die 
dateert uit de periode 1815-1848, werden behouden. Naar keuze reserveren we 
voor u een studio (40 m², max. 3 personen, extra bed € 21/nacht) of een ruimer 
appartement (57 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen. Ze beschikken over een 
goed uitgeruste kitchenette, koelkast, microgolfoven en sofabed in de woonka-
mer. Vast tapijt of laminaat.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de appartementen: 2  kinderen t/m 
15 jaar overnachten gratis in het appartement van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: 1 fles mineraalwater in de studio/appartement. Jonggehuwden: fles 
Sekt.

Dit aparthotel met veel charme en sfeer is een aanrader voor wie het traditi-
onele Wenen wil herbeleven. De inrichting is klassiek, met oog voor detail. U 
wordt er hartelijk onthaald door de gastheer die de stad op zijn duimpje kent 
en graag zijn passie voor wijn met u deelt. De ruime studio's en appartemen-
ten creëren een thuisgevoel en met het openbaar vervoer bereikt u vlot alle 
bezienswaardigheden.

VIEV0052 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/oostenrijk/wenen/altwienerhof_aparthotel_/238784i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hotel & Palais Strudlhof

Ligging: in een rustige, residentiële buurt van Wenen (9de district) en vlakbij 
de Ringbaan. Net naast het hotel bevinden zich de bekende Strudlhof trappen 
en ook het Paleis van Liechtenstein met fraaie tuin (op 200 m) is een dichte 
buur. Een korte wandeling brengt u helemaal naar het stadscentrum en met 
het openbaar vervoer bent u in een mum van tijd bij de meeste toeristische 
bezienswaardigheden. Even flaneren langs de Donau (800 m) brengt u beslist in 
een romantische sfeer.
Metro- en tramhalte: tramlijn D of bus 40A Bauernfeldplatz (op 300 m) of tram
lijnen 37, 38, 40, 41, 42 Spittalgasse/Währingerstrasse (op 450 m). Metrostation 
Roßauer Lände met aansluiting op de U4 op 800 m.
Faciliteiten: u wordt hartelijk verwelkomd aan de receptie. Iedere morgen 
wacht u een uitgebreid ontbijtbuffet voor een goede start van de dag. Geniet 
van een drankje of een snack in de bar met zicht op de straat. Geen eigen 
restaurant maar in de omgeving bevinden zich voldoende eetgelegenheden. 
Het terras op de 8ste verdieping biedt een mooi uitzicht over de stad. De 
aan gename binnentuin (2.000 m²) met prachtige bomen brengt wat verkoeling 
op hete zomerdagen. Breng een bezoekje aan het aangrenzende conferentie
gedeelte in neoclassicistische stijl, de imposante lounge met trappenhal gaat er 
met alle aandacht lopen. Garage: vanaf € 22/24 uur of parking vanaf € 20/24 uur.
Kamers: 81 kamers, naar Weense normen behoorlijk ruim (26 m²), met zicht 
op de straat of op de binnentuin. De inrichting is tijdloos maar comfortabel 
en voorzien van een makeupspiegel en pantoffels. We reserveren voor u een 
standaardkamer met tweepersoonsbed of 2 aparte bedden. Eenpersoonskamer 
(21 m²).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: geschenkje voor jonggehuwden.

Dit gebouw met mooie binnentuin huisvest een goed stadshotel in een resi-
dentiële wijk van Wenen. Geen overbodige franjes maar adequaat comfort in 
de ruime kamers. De fraaie binnentuin is een oase van rust en biedt verkoeling 
op warme dagen. De toeristische toppers zijn vlot bereikbaar, al wandelend of 
met het openbaar vervoer. Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

Wenen

st
an

da
ar

dk
am

er

VIEV0062 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/oostenrijk/wenen/hotel_--_palais_strudlhof/238899i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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MAXX by Steigenberger Vienna

Ligging: interessante ligging tussen het treinstation Westbahnhof en het cen-
trum van de stad, in de wijk Margareten (5de district). Een goede uitvalsbasis 
om zowel het historische centrum van Wenen als het paleis Schönbrunn en het 
Prater Park te bezoeken.
Metrohalte: Margarentengürtel op 300 m, aansluiting op de lijn U4.
Faciliteiten: dit desinghotel opende de deuren in 2019. De ruime lobby met hoge 
plafonds en imposante lusters huisvest de receptie. Men helpt u er graag verder 
met het plannen van uw dag. Het uitstekende en zeer uitgebreide ontbijt buffet 
in het Danhauser restaurant, is de perfecte start voor een drukke dag ontdekken 
en bezoeken. Een voortreffelijke selectie van cocktails en verfrissende drankjes 
zijn te verkrijgen in de trendy bar Nepomuk. U kan er ook terecht voor een 
kleine snack. Halfpension mogelijk (buffet of bediening aan tafel naargelang 
de bezetting). Wellnessgedeelte (250 m², gratis) op de bovenste verdieping van 
het hotel. U vindt er een Finse sauna, een stoombad, een relaxruimte en een 
fitness. De batterijen opladen met mooi zicht op de Stephansdom; het zal u 
ongetwijfeld een boost geven. Ondergrondse parking: vanaf € 24/24 uur.
Kamers: eigentijdse en stijlvolle inrichting in de 195 kamers. De kamerhoge 
ramen, de houten vloeren en de heldere kleuren zorgen voor het thuisgevoel. 
De romantische zetel met armleuningen zorgt voor een nostalgische toets. 
Aantrekkelijke badkamer met inloopdouche en make-upspiegel. Nespresso 
koffie machine en smart-tv. Bureau. We reserveren voor u een knappe superior 
kamer (24-30 m²) voor max. 2 personen met zicht op de straat. Kamers voor 
3 personen of 2 volwassenen en 2 kinderen op aanvraag.
Kinderen: kinderbedje gratis.

Dit recent hotel geniet van een ideale ligging om de toeristische toppers van 
Wenen op een vlotte en toegankelijke manier te ontdekken. De MAXX by 
Steigenberger focust op een uitstekend ontbijt, aantrekkelijke en comforta-
bele kamers en dit alles in een relaxt kader. Zowel de zakenreiziger als wie voor 
het eerst deze boeiende stad bezoekt, zal ongetwijfeld gecharmeerd worden 
door dit viersterrenhotel. su
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VIEV0063 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/oostenrijk/wenen/maxx_by_steigenberger_vienna/238871i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Fleming's Selection Wien-City              

Gunstige ligging in een zijstraat van het stadhuisplein. 

Geraffineerd, elegant en luxueus zijn de codewoorden van 
dit uitmuntende viersterrenhotel. Een uitgebreid faciliteiten
pakket met onder meer een gezellige loungebar, een fijne 
brasserie en een moderne spa met sauna en hamam zorgt er
voor dat u niets tekort komt na een dag in de sporen van de 
Habsburgers.

De 207 kamers (vanaf 25 m²) zijn ingericht met houten meu
bilair, de badkamers afgewerkt met granieten elementen.

Kaiserhof Wien

Topligging op een steenworp van de Karlsplatz. 

In een mum van tijd staat u bij de monumentale Ringstrasse 
met de Staatsoper of bij het oogstrelende Belvederepaleis. In 
de onmiddellijke omgeving vindt u heel wat eetgelegenheden. 
Het hotel ligt in een rustige straat, en beschikt over een bar, 
een wintertuin en een spa met sauna, stoombad (massages 
mogelijk) en fitness.

De 74 traditionele kamers (vanaf 18 m²) zijn voorzien van alle 
faciliteiten eigen aan deze hotelcategorie.

Hotel Imperial, Vienna

Op de Kärntner Ring, vlak naast het Musikverein.

Een icoon van de Weense hotellerie, de voormalige privé
residentie van de prins van Württemberg. In 1873 werd zijn 
paleis op de ringbouvelard omgetoverd tot tophotel. Het ge
noot al snel wereldfaam dankzij de uitzonderlijke architectuur 
en onberispelijke service. Dat is vandaag, bijna 150 jaar later, 
niet veranderd.

Antiek en historische details, zoals zijden behangpapier, 
worden harmonieus gecombineerd met modern comfort in de 
138 kamers (vanaf 30 m²).

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Wenen

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/oostenrijk/wenen/flemings_selection_wien-city/238268i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/oostenrijk/wenen/kaiserhof_wien/238362i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/oostenrijk/wenen/hotel_imperial,_vienna/226710i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


Praha

 1 K+K Hotel Fenix

 2 K+K Hotel Central

 3 Hotel Century Old Town Prague MGallery By Sofitel

 4 Hotel Grandium Prague

 5 Josef

 6 The Emblem Prague

 7 TOP Hotel Ambassador Zlata Husa Prague

 8 Art Deco Imperial Hotel

• U start uw bezoek met de Karelsbrug, de voetgangersbrug 
over de Moldau uit de 14de eeuw. De brug verbindt de Kleine 
Zijde (Mala Strana) met de Oude Stad (Staré Mesto). Gezellige 
sfeer, prachtige beelden en wat een panorama! 

• Het Oude Stadsplein is hét hart van Praag met het astro‑
nomisch uurwerk en de gezichtsbepalende torens van de 
Týnkerk. 

• Op het Wenceslas plein speelde zich geschiedenis af. 

• De Praagse burcht zou de grootste in de wereld zijn. Te 
bezoeken in het burchtcomplex: de Sint‑Vitus kathedraal 
waar de Boheemse koningen werden gekroond, het sprookjes-
achtige Gouden Straatje, waar Kafka een tijdje woonde en de 
Bibliotheek van het Strahov‑klooster. 

• De schilderachtige wijk Mala Strana aan de voet van de burcht 
herbergt adellijke paleizen en de barokke Sint‑Nicolaaskerk. 

• Van de Joodse wijk Josefov resteren er enkele synagogen en 
het oude kerkhof met z’n 12.000 graven in verschillende lagen 
boven elkaar - u wordt er stil van. 

• Het Mucha Museum is opgedragen aan de Tsjechische 
grootmeester van de art nouveau. Het Representatiehuis 
Obecni Dum is dé art-nouveauparel van Praag. 

• Het Palladium is een walhalla voor shoppers. Voor de dur-
vers: de enorme markt hallen Holesovice.

• ‘s Avonds: de Laterna Magika, een combi natie van film en 
mime, of een klassiek concert in een historisch pand. Heel 
betaalbaar.

• De jugendstil koffiehuizen (kavarna) wedijveren met die in 
Wenen. Voor de literaire associaties brengt u een bezoek 
aan Café Arco (Kafka) en Café Slavia (Havel). Trendy cafés 
en restaurants op het idyllische Kampa‑eiland onder de 
Karelsbrug en rond de boulevard Parizska Trida en de win‑
kelstraat Na Prikope. Typische restaurantjes waar alleen de 
locals komen van het plein Karlovo Namesti tot Namesti 
Miru (Praha 2). In Praag eet u goedkoop t.o.v. andere 
Europese hoofdsteden.
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Onze hotels

Kafka, kristal en de Karelsbrug

Praag is één groot decor voor een historische film, magisch en poëtisch. U raakt helemaal onder de 
indruk van het Oude Stadsplein. Al net zo aangrijpend is het oude joodse kerkhof. En het Wenceslasplein 
was de plaats van de zelfverbranding van Jan Palach in ‘69. Op de Karelsbrug, de romantische wandel-
brug over de Moldau, ziet u mimespelers en schilders aan het werk, en er klinkt altijd muziek. Artistieke 
en creatieve energie alom, niet alleen op straat, maar ook in theaters en concertzalen. Praag lééft en 
zindert van cultuur, omfloerst door een zweem van romantiek, en laat niemand onberoerd.
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Prague card 

Praag ontdekken aan uw eigen ritme, op een praktische 
en voordelige manier. 50 Sites openen voor u hun deuren: 
historische monumenten zoals de Praagse Burcht, alle na-
tionale musea, kunstgalerieën,... Daarnaast zit ook een 
Sightseeing bus tour en riviercruise inbegrepen. Plus een 
handig gidsje.

PRAD0057
prijs per persoon
2 dagen € 76 - 3 dagen € 87 - 4 dagen € 94 

Praag per boot - dromen op de rivier (*)

U wordt verwelkomd met een aperitief en een rijk gevuld 
dinerbuffet (koude en warme specialiteiten). Onderweg 
kan u genieten van een prachtig zicht op de vele monu-
menten vanaf het water. U wordt opgehaald aan het hotel.
PRAD0052 - 4 uur - ’s avonds - niet op 24/12 en 31/12
01/11-31/03 vrijdag en zaterdag - 01/04-31/10 dagelijks

prijs per persoon - inclusief diner
€ 65 volw. - € 42 kind -12 

Stadsrondrit (*) 

Inclusief een begeleide wandeling van 1u30: de Praagse 
burcht op de Hradčany-heuvel, de Sint-Vituskathedraal, 
het koninklijk paleis en het Gouden Straatje (mits bij-
betaling ter plaatse van 250 CZK). De bus kan niet in de 
verkeersvrije oude stad rijden.

PRAD0001 - 3u30 - dagelijks - voormiddag
prijs per persoon € 33 volw. - € 22 kind -12 

Praktisch 
Munt: Tsjechische kroon. Wisselkoers: 1 EUR = 24,61 CZK, 1 CZK 
= 0,041 EUR (26/07/22). Luchthaven Ruzyne naar het centrum: 
ca. 20 km. Taxi (vanaf 720 CZK), Airport Express shuttlebus (om 
de 30 minuten, tickets vanaf 60 CZK) of stadsbus 119 tot aan het 
Dejvicka metrostation (lijn A) (tickets vanaf 39 CZK).

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 1u25. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
gedeelde transfer - richtprijs per persoon per traject € 13
privétransfer - richtprijs per wagen per traject € 37 (1-3 perso-
nen) - € 59 (4-8 personen)

(*) Commentaar in het Frans, Engels, Duits

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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K+K Hotel Fenix

Ligging: centraal in Praha 1, in een zijstraat op 150 m van het 
historische Wenceslasplein. Een ideale ligging voor shopping, 
gastronomie en cultuur. U verblijft op 400 m van het Nationaal 
Museum, en op een kwartiertje wandelen van de Oude Stad, 
het astronomisch uurwerk en de torens van de Týnkerk. Via de 
legendarische Karelsbrug (op 1,5 km) bereikt u de pittoreske 
wijk Malá Strana.
Metrohalte: richting Oude Stad en Malá Strana: Mustek (lijn A) 
op 300 m.
Faciliteiten: gepersonaliseerde service aan de receptie. In 
de ontbijtruimte geniet u 's morgens van een lekker ontbijt
buffet. Business lounge. Ontspanningsruimte met sauna en 
fitness (gratis). Massages op aanvraag en tegen betaling. Bar 
& Bistro. U kunt er ook terecht voor de lunch en het diner 
 inter nationale en lokale gerechten. Garage: vanaf € 25/24 uur.
Kamers: 128 gerenoveerde kamers met geluiddichte ramen en 
een zithoekje. Een stijlvolle inrichting, elegantie en comfort 
staan centraal. De matrassen van topkwaliteit zorgen voor een 
verkwikkende nachtrust. We reserveren voor u een cozy kamer 
met zicht op de tuin of op de stad (16 m², max. 3 personen, 
extra bed (3de volwassene): vanaf € 46/nacht). De badkamers 
hebben o.a. makeupspiegel en toiletartikelen. De kamers 
beschikken ook over vast tapijt. Eenpersoonskamers solo met 
zicht op de tuin.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gra
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Achter een moderne gevel gaat een sfeervol, trendy hotel 
schuil. In een rustige straat, bij het Wenceslasplein. Prima 
uitvals basis om de Gouden Stad te ontdekken.

PRAV0113 X0

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/tsjechie/praag/k--k_hotel_fenix/238764i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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K+K Hotel Central

Ligging: zoals de naam al doet vermoeden, u verblijft hier op een uit gelezen 
locatie. Het hotel ligt op 200 m van de Kruittoren en de art-nouveauparel 
Obecní Dum en op 300 m van het winkelcentrum Palladium. Via de verkeersvrije 
straat Celetná bereikt u het Oude Stadsplein (op 750 m). Het Wenceslasplein 
bevindt zich op 900 m. De legendarische Karelsbrug bereikt u na een kwartiertje 
wandelen. Publieke parking op 150 m: vanaf € 27/24 u.
Metrohalte: Námesti Republiky op 250 m.
Faciliteiten: achter de prachtige gevel van dit art-nouveaugebouw bevindt zich 
de receptie. U wordt er vriendelijk onthaald. De imposante trap gaat hier met 
alle aandacht lopen. Business lounge. In een schitterend kader geniet u van een 
lekker ontbijt (7 tot 10u30), de boogvormige glazen koepel is een architectu raal 
pareltje. Bar & Bistro voor een verfrissend drankje, lunch en diner. Er worden 
lokale en internationale gerechten geserveerd. Het is heerlijk tot rust komen in 
de wellnessruimte met sauna. Massages op aanvraag (betalend).
Kamers: de 127 stijlvolle kamers hebben geluiddichte ramen en werden inge-
richt met hoogwaardige materialen. De matrassen van topkwaliteit zorgen voor 
een goede nachtrust. De bad kamers hebben vloerverwarming, een make-upspie-
gel en trendy toiletartikelen. We reserveren voor u een cozy kamer met zicht 
op de stad of op de tuin (14 m², max. 3 personen). Extra bed (3de volwassene): 
€ 46/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Dit tophotel geniet van een bijzonder strategische ligging in de Oude Stad. 
De schitterende art-nouveauarchitectuur en de sierlijke ornamenten die u in 
het hele gebouw aantreft, gaan hier harmonieus samen met de moderne inte-
rieurs. U geniet hier van een uitstekend ontbijt in een esthetisch kader. Ideaal 
voor een stijlvol verblijf in een magische stad.

Praag
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PRAV0112 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/tsjechie/praag/k--k_hotel_central/238772i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Century Old Town MGallery Collection

In het hart van het pittoreske, oude stadsdeel. Op 10 minu
ten wandelen van het Oude Stadsplein, de beroemde astro
nomische klok en het centrale Wenceslasplein.

Negentiendeeeuws, neobarok gebouw met elegant restaurant 
in brasseriestijl met zomerterras. 

169  comfortabele kamers, voorzien van alle comfort en luxe 
om uw verblijf helemaal compleet te maken. Keuze uit classic 
kamers vanaf 15 m², superior vanaf 17 m² en executive vanaf 
20 m² met aangenaam uitzicht op de stad of op de binnen
plaats.

Hotel Grandium Prague

Uitmuntend gelegen vlakbij het Wenceslasplein, op wandel
afstand van het Nationaal Museum. 

Het stijlvolle Ingarden Noodles Restaurant Cafe is een uniek 
concept in Praag met een oase van rust in de stad in de winter
tuin. Ze serveren fantastische Italiaanse en Thaise gerechten.

196  Kamers, stuk voor stuk gezellig ingericht. Classic ka
mers (23 m²), deluxe kamers (26 m²) en ruimere junior suites 
(28 m²).

Hotel Josef

Trendy designhotel in de historische stadskern van Praag, op 
5 minuten van het Oude Stadsplein gelegen. 

De elegante ontbijtruimte met terras geeft uit op de tuin 
(212 m²), een groen eiland tussen beide hotelgebouwen. Hier 
geniet van je van een rijkelijk gevuld ontbijtbuffet.

110  luxueuze designkamers, meestal met zicht op de tuin. 
Architecte Eva Jiricna wist perfect traditioneel comfort en 
modern design te combineren, mét oog voor detail.

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/tsjechie/praag/century_old_town_mgallery_collection/175091i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/tsjechie/praag/hotel_grandium_prague/240067i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/tsjechie/praag/hotel_josef/106290i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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TOP Hotel Ambassador  
Zlata Husa Prague

Praag

The Emblem Prague

Hier logeert u in een lifestyle vijfsterrenhotel in het hart van 
de magische binnenstad van Praag.

Authentieke architectuur met eigentijds comfort staat hier 
centraal met een chill-out lounge (The M Lounge), a state-of-
the-art restaurant and bar (George Prime Steak), en gerenom-
meeerde spa (The M Spa) met een knap rooftopterras. The 
Emblem is lid van de Condé Nast Johansen’s World’s finest 
Hotels and Spas. 

Kleinschalig luxehotel met 59 kamers (Queen Dom 21 m², King 
Dom 24 m²).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Het hotel geniet een uitmuntende locatie in hartje Praag. Het 
is ideaal gelegen voor cultuurliefhebbers: u wandelt zo naar 
alle bekende musea. Bezoek zeker het Nationaal Museum op 
amper 700 m.

Ontspan u in de Thai & Wellness Club met Thaise en Indiase 
Ayurveda-massages. 

Elegant vijfsterrenhotel, alle kamers zijn licht en aangenaam 
en beschikken over een comfortabele inrichting met zeer com-
fortabele bedden en alle hedendaags comfort.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Art Deco Imperial Hotel

Een felbegeerde locatie, pal in het historisch centrum (Praha 
1), op 200 m van het Palladium-winkelcentrum.

Hier wordt u ondergedompeld in de art-decosfeer. Stijlvolle 
Prime Bar. Café Imperial is al ruim 100 jaar een begrip in Praag. 
U start u er de dag met een schitterend Amerikaans ontbijt-
buffet. Overdag kunt u er terecht voor koffie en gebak, lunch 
of diner (moderne Tsjechische keuken).

126 elegante kamers en suites in art-decostijl met geluiddichte 
ramen en marmeren badkamers.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/tsjechie/praag/the_emblem_prague/240113i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/tsjechie/praag/top_hotel_ambassador_zlata_husa_prague/137326i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/tsjechie/praag/art_deco_imperial_hotel/238924i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


Budapest

 1 ROOMbach

 2 Corvin Hotel Sissi Wing/Corvin Wing

 3 K+K Hotel Opera

 4 Benczur Hotel

 5 MGallery Nemzeti

 6 Parlament Hotel Budapest

 7 Aria Hotel Budapest

 8 Moments Hotel Budapest

• De wereldberoemde Kettingbrug over de Donau verbindt Buda 
en Pest. 

• In Buda: de romantische Burchtwijk met z’n middeleeuws 
karakter wordt gedomineerd door de burcht waar Magyaarse 
koningen en Turkse sultans elkaar opvolgden. Zo is in de 
Matthias kerk de buiten kant gotisch, het interieur oosters. U 
geniet een weergaloos uitzicht over de stad en de Donau vanaf 
het Vissersbastion. 

• In Pest: het imposante Parlements gebouw (1885-1904), het 
grootste van het land, het neo renaissance gebouw van de 
Hongaarse Staatsopera, en het immense Heldenplein met het 
Millennium-monument (1896). 

• Het Nationaal Museum werd opgetrokken in neoklassieke stijl 
en is gewijd aan Hongaarse kunst en geschiedenis.

• Het Museum voor Schone Kunsten heeft een mooie collectie 
Italiaanse en Spaanse schilderwerken. 

• Typisch zijn de wereldvermaarde thermaalbaden. De baden van 
Széchenyi liggen vlak bij het Heldenplein. Aan de voet van 
de Gellért-heuvel (met zijn beroemde Citadel) liggen de gelijk-
namige baden. Schitterende architectuur (late jugendstil). 

• Het autovrije, dromerig mooie Margaretha-eiland in het mid-
den van de Donau is een oase van rust. 

• De specialiteit van het land is ganzen lever. Proef ook eens een 
echte goulash en de Tokay-wijn, een aperitiefwijn. Alle lokale 
specialiteiten vindt u op de overdekte centrale markt.

• Net als in Wenen waren in de vorige eeuw de koffiehuizen dé 
ontmoetings plaats bij uitstek. Nostalgische sfeer! 

• Lekkere gebakjes bij Gerbeaud, tearoom anno 1825. Minder 
toeristisch, maar met evenveel allure is Lukács.

• Shopping: in en rond de Andrássy út, de Váci utca en de 
Rákóczi utca.

• Heel gezellig: een zigeuneravond in een taverne in het oude 
Buda. Cultureel: een concert in de Muziek academie van Liszt, 
schitterende akoestiek en de Hongaarse bourgeoisie op zijn 
paasbest.

Verborgen grandeur aan de Donau

Gaat u eerst naar Pest of eerst naar Buda? Het wordt een niet-alledaagse citytrip. De ‘tweeling-
stad’ Buda en Pest heeft een schat aan monumentale gebouwen. Overal vindt u art nouveau. In 
de pittoreske Burchtwijk waant u zich terug in de tijd. De antiekwinkeltjes afschuimen, even 
verpozen in de thermen van Géllert, koffie met gebak bij Gerbeaud... alles aan plezierig lage 
prijzen! Folklore en couleur locale zijn een belangrijk onderdeel van uw citytrip. Budapest doet 
haar naam ‘Koningin van de Donau’ alle eer aan.
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Budapest card
Onbeperkt gebruik van het open baar vervoer1, gratis 
toegang tot méér dan 50 musea en tot 15% korting voor 
kuur baden, folklore programma’s, restaurants, winkels,... 
Onmisbaar!

BUDD0007
prijs per persoon 24 uur € 27 ‑ 48 uur € 40 ‑ 72 uur € 52 
1 vanaf 65 jaar is het openbaar vervoer gratis 

City sightseeing Budapest  
bus en boot 

De bus brengt u naar de belangrijkste monumenten. Aan 
de 21 haltes kan u onbeperkt op- of afstappen. Indien u 
blijft zitten op de bus, geniet u van een 2 uur durende 
stadsrondrit. Eveneens inbegrepen: riviercruise (optio-
neel).

BUDD0036 - dagelijks - 10-19 uur - commentaar via audiogids in het En-
gels, Frans, Duits,...
prijs per persoon
24 uur ‑ € 29 volw. ‑ € 26 kind 6‑18
48 uur ‑ € 34 volw. ‑ € 30 kind 6‑18
72 uur ‑ € 38 volw. ‑ € 34 kind 6‑18

Parlementsgebouw + stadsrondrit (*)

Geleid bezoek aan de neo gotische parlements gebouwen. 
Daarna rijdt u naar de Burchtwijk in Buda. Halte bij het 
Vissers bastion en aan de Matthiaskerk (geen binnen-
bezoek). Via de Citadel terug naar Pest, met halte aan 
het Heldenplein.

BUDD0018 - 4u30 - voormiddag - dagelijks, uitgez. maandag
prijs per persoon € 43 volw. ‑ € 22 kind ‑12

Budapest by night (*)

Een gezellige avond met een folklore show, terwijl u geniet 
van een aperitief, 3 gangen en wijn in een typisch restaurant 
in Buda. Hongarije is een land met een rijke folklore en een 
traditionele keuken. 

BUDD0004 - 4 u - 01/11-31/03 vrijdag, zaterdag - 01/04-31/10 dinsdag, don-
derdag, vrijdag, zaterdag - geen tour in januari
prijs per persoon € 55 volw. ‑ € 28 kind ‑12

(*) Commentaar in het Duits en het Engels - Frans steeds op aanvraag

Praktisch 
Munt: Hongaarse forint. 1  EUR = 400,64  HUF, 1  HUF = 
0,0025  EUR (26/07/22). Luchthaven-centrum: 21  km. Taxi’s 
Fötaxi vanaf 9,800 HUF. Bus 200E tot metrostation Kõbánya-
Kispest 450 HUF, daarna de blauwe metrolijn 3 tot Deák tér.

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 2u. Bij reservering zoeken wij steeds 
het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
gedeelde transfer - richtprijs per persoon per traject € 13
privétransfer - richtprijs per wagen per traject € 29 (1-2 perso-
nen) - € 31 (3-4 personen) - € 44 (5-6 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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ROOMbach Hotel Budapest Center

Ligging: u logeert hier in een klein straatje in het hedendaagse, dynamische 
centrum van Pest, midden in de Joodse wijk. De mooie Rumbach Synagoge 
si tueert zich recht tegenover het hotel. Ook andere Joodse bezienswaardig heden 
zoals het Joods Museum (280 m) en de Grote Synagoge (200 m) liggen vlak bij 
het hotel. Rondom het hotel geniet u van een uitgebreid scala aan Hongaarse 
en internationale restaurants en cafeetjes. De bekende ruïnebars zijn uniek en 
dus een bezoekje meer dan waard. Heel wat toeristische trek pleisters bevinden 
zich op wandelafstand van het hotel. Zo vindt u de Hongaarse Staatsopera op 
700 m, de Sint-Stefanusbasiliek op 800 m, het Nationaal Museum op 950 m en 
het imposante Parlementsgebouw op 1,8 km. En voor zij die graag winkelen, 
de belangrijkste winkelstraat (Váci utca) bereikt u al na 10 minuten wandelen.
Metrohalte: Deák Ferenc tér op 100 m.
Faciliteiten: hier is alles aanwezig voor een prettig en ongedwongen verblijf in 
Budapest. Het hotel werd volledig gerenoveerd in 2018. De receptie werd in de 
cosy lobby ondergebracht. Lekker ontbijtbuffet. Voor een gezellige babbel met 
een lekker drankje kan u terecht in de baR14. Er liggen talrijke restaurants in de 
buurt van het hotel voor lunch en diner. Het hotel beschikt over een overdekte 
privéparking (vanaf € 18/24 uur).
Kamers: het hotel telt een totaal van 99 kleurrijke en eigentijds ingerichte 
kamers met ludieke accenten. De hedendaagse, trendy designmeubelen zorgen 
voor een hippe en gezellige sfeer in de kamer. Alle kamers beschikken over een 
smart-tv en vast tapijt. We reserveren voor u een standaardkamer (16 m² voor 
een tweepersoonskamer, 13 m² voor een eenpersoons kamer).
Kinderen: kinderbedje gratis.

ROOMbach hotel is een dynamisch designhotel in een geanimeerde buurt, 
centraal in Pest. U wordt er hartelijk ontvangen in een knusse, hedendaagse 
lobby met speelse kleuraccenten, geometrische vormen en etnische details. 
Voor de mooie eclectische stijl van het hotel liet men zich inspireren door de 
ruïnebars die zich op 2 minuten wandelen van het hotel bevinden.

BUDV0050 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/hongarije/budapest/roombach_hotel_budapest_center/238272i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Corvin Sissi Wing/Corvin Wing

Ligging: u verblijft hier in een rustige, kleurrijke straat van een residentiële 
wijk van deze dynamische stad. In de omgeving van het hotel treft u voldoende 
restaurants, cafés en pubs. Te voet, langs de oevers van de Donau, is het een 
mooie wandeling naar het autovrije centrum van Budapest. Wie liever gebruik 
maakt van het openbaar vervoer geniet van uitstekende verbindingen per metro 
en per tram.
Metrohalte: Corvin Negyed op 150 m. Tram 4 en 6 rijden langs de ring. Tram 2a 
rijdt langs de Donau maar ligt verderaf.
Faciliteiten: alles is hier aanwezig voor een prettig, ongedwongen verblijf in 
Budapest. In de inkomhal is de receptie ondergebracht. U wordt er te woord 
gestaan door een behulpzaam team. De lobbybar is de klok rond geopend. Er is 
een tuin met terras voor wie een kleine rustpauze wil inlassen na het verkennen 
van de stad. Het ontbijtbuffet wordt 's morgens opgediend in de winterveranda 
of gezellig op het terras bij mooi weer. Er is een kleine, bewaakte parking: 
vanaf € 15/24 uur.
Kamers: 86 kamers worden hier aangeboden, mooi verdeeld over 2 gebouwen 
die de gemeenschappelijke ruimtes delen. Klassieke stijl in de Sissi-vleugel 
(3 sterren, 44 kamers) of volledig gerenoveerde kamers met een hedendaagse 
look in de Corvin-vleugel (4 sterren, 42 kamers). Vast tapijt of parket, zicht 
op de straat of op de binnentuin, tweepersoonsbed of 2 aparte bedden, flesje 
water. Naar keuze reserveren we voor u een standaardkamer in de Sissi-vleugel 
(16-20 m², max. 3 personen) of in de Corvin-vleugel (+/- 25 m², max. 2 perso-
nen). Extra bed (3de volwassene, steeds 3 aparte bedden): vanaf € 19/nacht.
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.

Achter een opvallende, moderne gevel gaat een gezellig, vrij recent hotel 
schuil. De gemeenschappelijke ruimtes kregen een mooie make-over en het 
attente personeel maakt het u zo comfortabel mogelijk. Naar keuze reserveert 
u een klassieke kamer in de Sissi-vleugel of een modern ingerichte kamer in de 
Corvin-vleugel. Een 3-sterren of 4-sterren verblijf? Aan u de keuze.

Budapest

BUDV0007 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/hongarije/budapest/corvin_sissi_wing_corvin_wing/238760i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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K+K Hotel Opera

Gedegen hotel naast de Opera gelegen, dichtbij de boulevard 
Andrassy ut, de basiliek en de Kettingbrug. Metrohalte vlakbij. 

In de Gallery Bar&Bistro kan u genieten van een drankje of 
van typisch Hongaarse of internationale gerechten. Verzorgd 
ontbijtbuffet, beslist een uitstekend begin van de dag. 

200 Aangename, goed uitgeruste kamers. We reserveren voor 
u een cosy urban kamer (18 m²) of een cosy new style kamer 
(19 m², badjassen en pantoffels, fles mineraalwater).

Benczur Hotel

Rustig, maar centraal gelegen vlakbij het Museum voor Schone 
Kunsten en het stadspark. Het beroemde Heldenplein, het 
Széchenyibad, de Vajdahunyad burcht, de dierentuin en het 
circus liggen op wandel afstand.

Een gastvrij en betaalbaar logeeradres met restaurant Zsolnay 
(Hongaarse, moderne en vegetarische keuken). 

161 Correcte kamers (16 m²). Keuze uit 2 kamer types: Eco, dat 
zijn de vernieuwde standaardkamers (53  kamers) of superior 
(62 kamers).

Nemzeti Budapest - MGallery

In het culturele en artistieke centrum van de stad, nabij de 
2 belangrijke boulevards Rákóczi ut en Jozsef körút. Dankzij 
het prima openbaar vervoer zijn de Kettingbrug, de Sint-
Stefanusbasiliek, het Parlement en het Heldenplein vlot te 
bereiken.

Stijlvol hotel, ondergebracht in een historisch, iconisch ge-
bouw uit 1896, met een gedurfd interieur en voortreffelijke 
faciliteiten en service. 

80 Moderne kamers en suites met een persoonlijk interieur. 
We reserveren voor u een classic  
kamer (17-20 m²).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/hongarije/budapest/k--k_hotel_opera/239020i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/hongarije/budapest/benczur_hotel/239024i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/hongarije/budapest/nemzeti_budapest_-_mgallery/232914i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Parlament Hotel Budapest

Stijlvol Boutique hotel in hartje Budapest, vlak bij het im-
posante Parlementsgebouw. Ook de Donaupromenade, waar 
het heerlijk flaneren is zowel 's zomers als 's winters, ligt op 
wandelafstand. 

U wordt hartelijk onthaald aan de receptie die zich in een 
indrukwekkende designlobby bevindt. Na een drukke dag kan 
u even verpozen aan de bar of genieten in de wellnessruimte 
met sauna en bubbelbad. 

De 65 gezellige kamers met parketvloer zijn dynamisch inge-
richt met leuke kleuraccenten en  
gezellige decoratie.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Aria Hotel Budapest

Centrale ligging, naast de Sint-Stefanusbasiliek en nabij de 
Andrássy út die u via luxueuze boetieks en de Staatsopera tot 
bij het Heldenplein brengt. Kettingbrug en Váci utca op 700 m.

In dit Boutique hotel ervaart u uniek design, luxe, een verruk-
kelijke keuken en topservice. Muziek is de hoeksteen. 

49 kamers en suites. Neobarokke stijl in de klassieke muziek-
vleugel, roaring 20s in de jazzvleugel, popart in de moderne 
vleugel. Luxury (30-33 m², balkon, zicht op de Music Garden) 
en grand luxury (36 m², stadszicht).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Moments Hotel Budapest

Schitterend gelegen langs de boulevard Andrassy Ut, een 
prachtige laan vol historische gebouwen die deel uitmaakt van 
het Unesco-Werelderfgoed. 

Dit prachtige viersterrenhotel heeft een inrichting die tegelij-
kertijd elegant en modern aandoet. Proef van lokale en inter-
nationale gerechten in Bistro Fine. Bij mooi weer zit u buiten 
op het terras, of u dineert binnen in een hip en modern interi-
eur. Fitness, sauna en massages. 

99 Stijlvolle kamers met houten vloer die ingericht zijn met 
extravagante stoffen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/hongarije/budapest/parlament_hotel_budapest/143653i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/hongarije/budapest/aria_hotel_budapest/240103i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/hongarije/budapest/moments_hotel_budapest/176987i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


Kraków

 1 ibis Kraków Centrum

 2 Puro Krakow Kazimierz

 3 Puro Hotel Krakow Stare Miasto

 4 Kossak

 5 Niebieski Art Hotel and Spa

 6 Pod Roza

• De oude stad (6.000 historische gebouwen en 2 miljoen kunst voor-
werpen) is Unesco-Werelderfgoed. Volg de koninklijke weg van de 
Florianskapoort naar het marktplein Rynek. In de Grodzkastraat 
en de Kanonicza talrijke stadspaleisjes van weleer.

• Op het marktplein Rynek (200 x 200 m!) twee blikvangers: de laken-
hal (gotiek gekroond met renaissance) en de Maria kerk met gigan-
tisch altaarretabel, een juweeltje van middeleeuwse houtsnijkunst. 
Om het uur verschijnt een trompetblazer in de toren.

• De universiteit bracht een wereldberoemd student voort: Copernicus. 
Kraków is een echte studentenstad met coole studentenbars en heer-
lijke boekhandels waar de tijd is blijven stilstaan. 

• De Joodse buurt Kazimierz was het decor voor de film ‘Schindler’s 
List’ van Spielberg en heeft een nieuwe elan gekregen. Het is tegen-
woordig hét toeristisch hart van de stad met hippe eetgelegen heden. 
Samen met Praag was Kraków eeuwenlang het centrum van de Joodse 
godsdienst en cultuur. 

• Na de Tweede Wereldoorlog bleven er nog amper 200 Joden over in 
Kraków. Daar zorgde de ‘doodsindustrie’ van het vernietigingskamp 
Auschwitz-Birkenau voor (op 70 km).

• De nieuwste wijk in opmars is Podgórze, te bereiken via een voet-
gangersbrug over de Wislarivier. Het vroegere Joodse getto groeit uit 
tot een Pools SoHo. Aan de rand ligt de fabriek van Oskar Schindler, 
nu een levendig, interactief museum.

• Muziek is alomtegenwoordig, van Chopin tot jazz, pop en folk, 
in concerten, festivals, op de terrasjes en in de honderden super-
gezellige kelderbars.

• Op de Wawelheuvel vechten het renaissance koninklijk paleis (met 
een unieke collectie Vlaamse wandtapijten uit de 16de eeuw) en de 
kathedraal om de aandacht. Karol Wojtyla of wijlen Paus Johannes 
Paulus II, was ooit aartsbisschop van Kraków.

• In de 700 jaar oude zoutmijn van Wieliczka (op 15 km) werden uit 
de zoutwanden sublieme beelden gehouwen, zelfs een heuse kerk. 

Onze hotels

De mooiste stad van Polen, vrolijk en bruisend

Vergeet de clichés! Kraków is een pareltje, zowel historisch als hip. Een pittoresk openluchtmuseum met een 
turbulent verleden versus een jonge, levendige universiteitsstad. Kraków getuigt van een onverwachte artis-
tieke en architecturale rijkdom. De stad floreerde in de late middeleeuwen als lid van het Hanzeverbond en 
was tot in 1596 de hoofdstad van Polen. Het heerlijke Marktplein is het grootste van middeleeuws Europa. 
Strijk neer in een knus restaurant, vaak met een Jiddisch bandje, sta even stil bij het schrijnend leed van 
het concentratiekamp Auschwitz, en ga de beeldhouwwerken in de zoutmijn van Wieliczka bewonderen... 
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Auschwitz-Birkenau
Op 60 km van Kraków. Het grootste naziconcentratie- en 
vernietigingskamp, waar 1,1 miljoen mensen om het leven 
kwamen in de gaskamers. De onvoorstelbare wreedheden 
die hier hebben plaatsgevonden mogen nooit vergeten 
worden.

KRAD0009 - 8 uur - dagelijks - Engels of Frans
prijs per persoon
€ 42 volw. - € 35 kind 5-15

Wieliczka zoutmijn
Een van de oudste zoutmijnen ter wereld - en de aller-
mooiste! - met schitterende zoutsculpturen van histori-
sche en mythische figuren. De mijn is 327 m diep, het 
gangenstelsel is zo’n 300 km lang. Het is er constant 14°C. 
Er is ook een ondergronds meer.

KRAD0010 - 6 uur - dagelijks om 9u en om 14u30 (04/03-31/12) met 
commentaar in het Engels - in het Frans dagelijks om 9u van 01/04-
31/10 en op donderdag en zondag van 01/01-31/03 en 01/11-31/12
prijs per persoon
€ 42 volw. - € 35 kind 5-15 

Praktisch 
Munt: Zloty. 1 EUR = 4,76 PLN, 1 PLN = 0,21 EUR (26/07/22). 
Luchthaven-centrum: 15 km. Mogelijkheden: trein luchthaven 
naar Kraków Main Train station (tickets vanaf 14 PLN enkel), bus 
208, 209, 300 en 902 (tickets vanaf 4 PLN enkel, ca. 45 minu-
ten). Taxi’s vanaf 90 PLN.

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 1u50. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
gedeelde transfer - richtprijs per persoon per traject € 12
privétransfer - richtprijs per wagen per traject € 31 (1-3 perso-
nen) € 48 (4-7 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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ibis Kraków Centrum

Op minder dan 1 km van Krakau's historisch centrum.

U verblijft dicht bij de Wisla-rivier, op wandelafstand van 
Krakau's pracht en praal: de Wawelheuvel met de kathedraal 
en het koninklijk paleis liggen op 1 km, het imposante markt-
plein met de lakenhal en de Mariakerk op 1,3 km. Dit correct 
driesterrenhotel beschikt over een bar, een restaurant en een 
fitnessruimte.

175 Uitnodigende kamers (vanaf 18 m²) met een moderne en 
uitnodigende inrichting. Ze kijken uit op de stad.

Puro Krakow Kazimierz

Gunstige ligging: tussen de rivier en de oude stad.

1,5 km ten zuiden van de oude stad. Op 400 m van het winkel-
centrum Galeria Kazimierz. Een voetgangersbrug leidt u 
over de Wisla-rivier tot Podgórze - een wijk in opmars. Daar 
vindt u ook de fabriek van Oskar Schindler (1,2 km). Halicka 
Eatery&Bar voor cocktails en de internationale keuken. Sauna 
en wellnessfaciliteiten. 

De 228 kamers (vanaf 19 m²) zijn modern ingericht met hoog-
waardige meubelen. Natuurlijk licht en elegantie staan voorop.

Puro Hotel Krakow Stare Miasto

Bij een winkelcentrum en op 500 m van de oude stad.

Dit viersterrenhotel is ondergebracht in een modern gebouw. 
Ideaal voor shopping: tegenover de Galeria Krakowska. Een 
korte wandeling langs de koninklijke weg leidt u via de 
Florianskapoort tot bij het marktplein (op 1  km). Heerlijke 
inter nationale gerechten in de ontspannen sfeer van restau-
rant Dystrykt One.

138 Kamers (vanaf 18 m²) met modern en elegant design. Ze 
baden in natuurlijk licht en zijn ingericht met uw comfort 
voor ogen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/polen/krakau/ibis_krakow_centrum/140838i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/polen/krakau/puro_krakow_kazimierz/225098i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/polen/krakau/puro_hotel_krakow_stare_miasto/158777i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


203

HHHH

HHHHB

HHHHH

4
€ € €

5
€ € €

6
€ € €

Hotel Kossak

Gelegen aan de rand van de historische binnenstad (op 500 m), 
vlak bij de Vistularivier. Een uitstekend vertrekpunt voor een 
geslaagde citytrip naar Krakau. 

Beide hotelrestaurants bieden een uitstekende lokale keuken 
die zowel door hotelgasten als inwoners geapprecieerd wor-
den. De inrichting is een lichte boutique-stijl die alle kwali-
teitsverwachtingen inlost. 

60 kamers die steevast stijlvol zijn ingericht variëren van 17 m² 
(twin of double) tot 23 m² (superior met zicht op het kasteel).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Niebieski Art Hotel And Spa

Gelegen aan de oevers van de Vistularivier, op korte wande-
lafstand (1 km) van het Wawel koninklijk kasteel en overige 
monumenten van het historisch centrum. 

Talrijke faciliteiten maken het verblijf er aangenaam, de beide 
restaurants genieten een uitstekende reputatie in de stad. 
Dankzij de samenwerking Vanilla Spa op hetzelfde adres kan 
u er genieten van diverse wellnessmogelijkheden (sommige 
tegen betaling). 

40 kamers variërend van 25 m² tot 45 m² zijn recent heringe-
richt en bieden veelal een mooi zicht  
op de rivier.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotel Pod Roza

Ondergebracht in het voormalige renaissancepalais van 
Prosper Provano, ademt dit hotel geschiedenis en sfeer. Sedert 
de 17e eeuw hebben talrijke persoonlijkheden hier gelogeerd, 
o.a. Franz Liszt en Honoré de Balzac. 

De grondige renovatie (2020) verbindt het historische met het 
hedendaagse op elegante en subtiele manier. Aan alle aspec-
ten is gedacht om hedendaags comfort te bieden. U vindt er 
een sauna met bubbelbad en een uitmuntend restaurant.

56 kamers waaronder 11 suites zijn stuk voor stuk individueel 
ontworpen en uitgerust met lokaal op  
maat gemaakt meubilair uit Poolse note-
laar en kerselaar afgewerkt met het  
fijnste lederwerk.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Krakow

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/polen/krakau/hotel_kossak/240089i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/polen/krakau/niebieski_art_hotel_and_spa/240083i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/polen/krakau/hotel_pod_roza/240087i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


København

• De kleine zeemeermin is de beroemdste vrouw én de bekendste toe-
ristische attractie van Denemarken. Het beeldje (1913) staat aan de 
monding van de haven, langs de Langelinie. Ze zit op een granieten 
steen en staart voor zich uit, uitkijkend over het water, en droomt 
van haar prins. Het meest gefotografeerde standbeeld ter wereld 
is 165 cm hoog en weegt 175 kg. De sprookjes van Hans Christian 
Andersen (1805-1875) – allicht de bekendste Deen aller tijden – beho-
ren tot de meest vertaalde werken in de hele literatuurgeschiedenis.

• In de oude binnenstad de Rådhus-pladsen (Stadhuis met astro-
nomische klok), Kongens Nytorv, Strøget en Nyhavn met leuke 
restaurantjes, cafés, winkels, maar ook het merendeel van de 
bezienswaardigheden. 

• Nyhavn is een sfeervolle buurt met oude huizen, houten zeilschepen 
aan de kade en de beste terrasjes. Héél véél sfeer!

• De verkeersvrije Strøget is een van ‘s werelds langste winkelstraten, 
vol leven. 

• Tot 1794 was Christiansborg de koninklijke verblijfplaats. Nu is het 
de zetel van het parlement. Vlakbij ligt de mooie Børsen (beurs - 
17de eeuw).

• Het rococo Amalienborg is de huidige koninklijke resi den tie. 
Aflossing van de wacht om 12 uur. De kroon juwelen zijn te bezichti-
gen in Rosenborg.

• Kopenhagen, designstad. Hier moet u zijn voor al uw modieuze 
designspulletjes. 

• Museatoppers zijn het Nationalmuseet, het Statens Museum for 
Kunst, de Ny Carlsberg Glyptotek en 45  km buiten Kopenhagen 
Louisiana, toonaangevend in de wereld van de moderne kunst.

• Het 150 jaar oude attractiepark Tivoli is een beetje kitscherig, maar 
uniek met concerten en eethuisjes (mei-september/december).

• De oorspronkelijke Carlsberg Brouwerij is nog in gebruik en 
voor trendy cafébezoekers is er Nørrebro, mekka van artiesten en 
studenten.

Onze hotels

De kleine zeemeermin, sprookjes, Vikings & Carlsberg

Kopenhagen heeft iets van een sprookje - van Hans Christian Andersen natuurlijk - maar biedt tegelijk alle 
troeven van een wervelende metropool. Het is een stad waar u verbazend snel uw weg vindt - trend gevoelig 
en elegant, gezellig en vriendelijk. U maakt er één lange culturele duik: in de kronkelende straatjes van 
de oude stad, de kunstgalerieën, de rijke musea, langs het water, in het uitbundige uitgaansleven - van 
moderne opera tot antieke beelden. En Deens design is wereldberoemd. De oude havenwijk Nyhavn is een 
plaatje. Hip en hygge!
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Hop‑on hop‑off tour 
Aan de hand van 2 routes (Classic Mermaid Tour, Carlsberg 
Tour) ontdekt u Kopenhagen op een zeer comfortabele 
manier. Er zijn niet minder dan 20 haltes waar u onbe‑
perkt kan op‑ en afstappen en de bezienswaardigheden 
kan bezoeken.

COPD0014 ‑ ticket 72 uur geldig
prijs per persoon
€ 38 volw. ‑ € 19 kind 5‑15

Copenhagen Card
Supervoordelig en erg praktisch. Gratis openbaar vervoer 
en gratis toegang tot meer dan 60 musea en attracties 
zoals Tivoli, Rosenborg,... Daarnaast tal van kortingen en 
een handige stadsgids met leuke tips. De kaart laat u de 
stad van haar beste kant zien, aan de voordeligste prijs.

COPD0017
prijs per persoon 
24 uur € 69 volw. ‑ € 38 kind 12‑15 
48 uur € 103 volw. ‑ € 55 kind 12‑15 
72 uur € 125 volw. ‑ € 67 kind 12‑15

Praktisch 
Munt: 1 EUR = 7,45 DKK, 1 DKK = 0,13 EUR (26/07/22). 
Luchthaven‑centrum: 8 km. 3 Mogelijkheden: trein naar Centraal 
station (ca. 15 minuten), metrolijn M2 naar Kongens Nytorv (ca. 
15 minuten), buslijn 5A naar de Rådhusplådsen (ca. 35 minu‑
ten). Alle tickets vanaf 37 DKK enkel

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 1u30. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
privétransfer ‑ richtprijs per wagen per traject € 155 (1‑3 perso‑
nen) € 173 (4‑6 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij 
u informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kun‑
nen leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Comfort Hotel Vesterbro

Centraal, op 400 m van het attractiepark Tivoli.

In Vesterbro - een trendy wijk met mooie winkels en hippe res-
taurants en bars. Op minder dan 2 km van de Christiansborg en 
het Nationalmuseet. In de bar en het restaurant van het hotel 
kunt u terecht voor snacks en een lekkere keuken, waaronder 
enkele Deense klassiekers.

De 400 kamers (vanaf 14 m²) hebben een uitnodigende inrich-
ting, vaak met trendy accenten. Ze kijken uit op de stad en 
beschikken over een houten vloer en designmeubelen.

Ibsens

Schitterend gebouw in de aangename buurt Nansegade.

U verblijft op 300 m van de voedselmarkt Torvehallerne. Heel 
wat groen in de buurt, waaronder de botanische tuinen, het 
Orstedsparken en het mooie Rosenborg Slot: een stadspaleis 
opgetrokken in de Renaissance stijl. De gezellige buurt wordt 
ook vertaald in de interieurs van het hotel. Restaurants met 
Italiaanse, Spaanse en Japanse keuken.

De 118  kamers (vanaf 13  m²) en suites zijn functioneel in-
gericht en kijken uit op de stad of de binnenplaats.

Andersen Hotel

Goed gelegen, op wandelafstand van de oude binnenstad.

Karaktervol Boutique hotel in de bruisende wijk Vesterbro. De 
inrichting is een geslaagde mix van modern en Scandinavisch 
design. Lobby lounge en honest bar. Binnen een straal van 
1,5  km vindt u de Tivoli-tuinen, de oude binnenstad, het 
Nationalmuseet en de Christiansborg.

69 Kamers (vanaf 13 m²) en suites. Ze worden gekenmerkt door 
een uniek en internationaal design met heldere kleuren: van 
paars over turqoise tot blauw.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com
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Kopenhagen

Absalon Hotel

Uitstekende ligging in de levendige wijk Vesterbro, vlak bij 
het Meatpacking District met tal van trendy cafeetjes en res-
taurants. 

Familiaal gerund met een heel sfeervolle bar, fietsverhuur 
moge lijk, de beste manier om Copenhagen te verkennen. 

161  comfortabele en smaakvol ingerichte kamers door het 
Designers Guild uit Londen, die zich als cosy en kleurrijk laten 
omschrijven.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Kong Arthur

Een rustige buurt, vlak bij de trendy wijk Nansensgade.

Dit beroemde hotel is ondergebracht in een historische resi-
dentie (1882), vlak bij de meren van de Deense hoofdstad. 
Sfeervolle lobby met open haard. Restaurants met Italiaanse, 
Spaanse en Japanse keuken. Heerlijk onthaasten in de grote 
spa (800 m²).

De 214 kamers (vanaf 15 m²) zijn ingericht met veel respect 
voor het historische gebouw. De stijlen zijn uiteenlopend: 
van charmant over klassiek tot modern met verwijzingen naar 
Kopenhagen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotel Skt Petri

Bevoorrechte ligging in het centrum van de stad.

Dit luxehotel is ondergebracht in een voormalig waren-
huis. U verblijft op 350 m van de verkeersvrije winkelstraat 
Stroget, op 700 meter van de Radhus-pladsen, en op 1 km van 
Christiansborg. Internationale keuken in Petri restaurant, en 
smaken van het Midden-Oosten in restaurant Dada.

288  Individueel ingerichte kamers (vanaf 20  m²) en suites. 
Rustgevende kleuren, Scandinavische stijl, enkele inter-
nationale accenten en parketvloer.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave
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Stockholm

 1 Lila Radmannen

 2 Freys

 3 Birger Jarl

 4 Clarion Collection Hotel Wellington

 5 Miss Clara

 6 Nobis Hotel

 

• U begint met een begeleide boottocht - water speelt een hoofdrol 
in Stockholm. 

• Daarna volgt Gamla Stan, het oudste stadsdeel, een doolhof van 
smalle kasseistraatjes met oude gevels en mooie etalages – een 
sprookjesdecor. 

• In het Konserthuset worden jaarlijks de Nobelprijzen uitgereikt. 

• Het koninklijk Paleis en de Schatkamer zijn open voor bezoek. 
Aflossing van de wacht op zaterdag. De koninklijke familie verblijft 
op Drottningholm (18 km ten westen van Gamla Stan).

• In het Stadhuset (stadhuis) met zijn 106 m hoge toren is de Gouden 
Zaal subliem. 

• Het grote plein Sergels torg vormt het hart van de nieuwe stad 
Norrmalm, met moderne architectuur en de belangrijkste winkelstra-
ten. De shoppingadressen zijn het NK Warenhuis, de winkel galerie 
Stureplan en de verkeersvrije straat Drottninggatan.

• In de oude Östermalmhallen kan u terecht voor eland- of beren 
vlees.

• Vanuit de hogergelegen wijk Södermalm ziet u de lijnboten die af en 
aan varen en de cruiseschepen die aanmeren bij het koninklijk paleis. 
In Södermalm vindt u houten arbeidershuisjes (in Sågargatan), leuke 
restaurantjes en exotische bars, boekhandels en designwinkels naast 
ouderwetse kruideniers.

• Op Djurgården is er het openluchtmuseum Skansen. Hier re constru-
eerde men levensecht het leven van weleer. 

• Het museumaanbod is uiterst gevarieerd, van Nobel virtueel 
(Nobelmuseet) tot Pippi Langkous (Junibacken), het imposant cul-
tureel centrum (Kulturhuset) en het Arkitekturmuseet. Aanraders: 
het Nationaal Museum (Zweedse en Europese kunst) en het 
Historiska Museet (Historisch Museum) voor o.m. de vikingperiode. 
Uniek is het Vasamuseum op het eiland Djurgården (ferry). Het fre-
gat Vasa zonk in 1628 voor Stockholm. Na de berging in 1961 bouwde 
men een museum om het herstelde schip te tonen. 

Onze hotels

Schoonheid op het water

Stockholm spreidt zich uit over 14 eilanden. Eén derde van de stad is water en een ander derde is groen. 
Stockholm is een open stad die ademt en waar u tot rust komt: sprookjesachtig mooi, historisch interessant, 
verrassend culinair. Trendy Stockholm pakt uit met design, geavanceerde technologie en veel charme. Voor 
de sfeer zorgt het middeleeuws centrum Gamla Stan met een indrukwekkend koninklijk paleis en bochtige 
straatjes met antiekwinkeltjes. Een harmonieus smörgasbord van cultuur en natuur...
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Hop‑on hop‑off tour
Er zijn 15 haltes waar u kunt uitstappen en de beziens
waardig heden in de buurt bezoeken. U stapt zoveel keer 
op en af als u wenst. Commentaar via kop telefoon in di
verse talen.

STOD0022
prijs per persoon 
24 uur € 40 volw. ‑ € 20 kind 3‑15 
72 uur € 53 volw. ‑ € 27 kind 3‑15 

Praktisch 
Munt: 1 EUR = 10,45 SEK. 1 SEK = 0,096 EUR (26/07/22). Lucht
haven Brommacentrum: 7 km. Bromma Airport Bus tickets vanaf 
120 SEK enkel. Luchthaven Arlandacentrum: 40 km. Trein Arlanda 
Express naar Centraal Station tickets vanaf 299 SEK enkel.

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 2u15. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
privétransfer – richtprijs per wagen per traject
Bromma € 50 (1–3 personen)  € 72 (46 personen)
Arlanda € 96 (13 personen)  € 147 (46 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Lilla Radmannen

Centraal, op 1 km van het culturele hart van de stad.

Knusse sfeer in de rustige wijk Vasastan. Op 100  m van de 
verkeersvrije straat Drottninggatan. Hier vindt u vele winkels 
en restaurants. Op 600 m van het plein Odenplan (met metro-
station). Gezellige restaurants in de buurt. Belgobaren Moules 
& Beer voor de Belgische keuken.

De 62 kamers (vanaf 14 m²) zijn charmant, gezellig en bieden 
een home away from home-gevoel. Ze werden individueel in-
gericht met warme kleuren en veel oog voor detail.

Freys

In het Norrmalm district, op 1 km van het Stadshuset.

Dit hotel wordt familiaal gerund, wat zich vertaalt in een huise-
lijke en warme sfeer. Naast het hotel vindt u de Belgobaren 
met een waaier aan Belgische bieren en typische gerechten, 
waaronder mosselen. Het oudste stadsdeel, Gamla Stan, met 
o.a. het Koninklijk Paleis, ligt op een kwartiertje wandelen. 

127 Individueel ingerichte kamers (vanaf 16 m²) met uitzicht 
op de binnenplaats, een rustige straat of de bekende boule-
vard Vasagatan.

Birger Jarl

Centraal, op 300 m van de beroemde straat Svaevägen.

Dit hotel is vernoemd naar de vermoedelijke stichter van 
Stockholm. Birger Jarl combineert traditie met innovatie, 
design en een onberispelijke service. Lobbybar. Klassieke 
Zweedse gerechten met een moderne toets in het restaurant. 
Fitnessruimte. 

271 Kamers (vanaf 15 m²) en suites met rustgevende kleuren en 
houten vloeren. Ze werden individueel ingericht door bekende 
Zweedse designers en interieurarchitecten.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/zweden/stockholm/lilla_radmannen/106043i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/zweden/stockholm/freys_/106042i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/zweden/stockholm/hotel_birger_jarl/156671i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Clarion Collection Hotel Wellington

In hartje Östermalm, Stockholm's meest exclusieve wijk.

Het hotel geniet een rustige ligging. In de buurt zijn er tal-
rijke restaurants en bars. U verblijft op 500 m van het Historika 
Museet. Het Nordiska Museet en het openlucht museum Skansen 
liggen op minder dan 1,5 km. Elegant design en zachte kleuren 
doorheen het hotel. Lounge bar en restaurant. Sauna. 

De 60 kleurrijke kamers (vanaf 18 m²) zijn overwegend klassiek 
ingericht. Ze kijken uit op de straat of op de binnenplaats.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Miss Clara by Nobis

Centraal gelegen. Ideaal voor sightseeing en shopping.

Het hotel, aanvankelijk een middelbare school, werd gebouwd 
in 1910 en draagt nog steeds zichtbaar de sporen van de art-
nouveaustijl. Het restaurant serveert heerlijke gerechten met 
Italiaanse accenten. Na een drukke dag in de Zweedse hoofd-
stad kunt u genieten van een drankje in de bar.

De 92 kamers (vanaf 15 m²) en suites (vanaf 40 m²) zijn ge-
decoreerd in de typische Scandinavische stijl. Subtiele verwij-
zingen naar de art-nouveauperiode.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Nobis Hotel

Uitgelezen ligging op het plein Normalmstorg.

Historisch hotel op minder dan 750 m van het National Museet 
en het Kulturhuset. Op 1 km van het koninklijk Paleis. In res-
taurant NOI geniet u van een topkeuken – de focus ligt er 
op Europese gerechten. Internationale keuken in Bistro Nobis. 
Indrukwekkende lounge. Gold Bar voor snacks en cocktails. 

Luxe en verfijning in de 75 kamers (vanaf 15 m²) en suites. Ze 
hebben houten vloeren en kijken uit op de stad of de binnen-
plaats.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/zweden/stockholm/clarion_collection_hotel_wellington/164313i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/zweden/stockholm/miss_clara_by_nobis/233662i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/zweden/stockholm/nobis_hotel/202547i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


İstanbul

 1 Armada Istanbul Old City

 2 Arcadia Blue

 3 Ciragan Palace Kempinski Istanbul

 4 Shangri La Istanbul

• De belangrijkste toeristische attracties liggen bij elkaar in de wijk 
Sultanahmet.

• De Grote Bazaar is de grootste overdekte markt ter wereld, een 
grot van Ali Baba. Tapijten, juwelen, koper, lederwaren, kledij... 
Afdingen is een levenswijze. De Egyptische Bazaar is zijn tegen-
hanger voor specerijen én lokale sfeer.

• De ondergrondse waterreservoirs, de Yere batan Cisterne, zijn 
prachtig verlicht en waren het decor voor de Bond-film ‘From 
Russia, with love’. Met meer dan 300 zuilen heeft het iets weg van 
een ondergrondse basiliek.

• In schril contrast met de chaos van de bazaars zijn de moderne 
winkels in de bekende winkelwandelstraat Istiklal Caddesi. Hier 
snuift u het Istanbul op van de 19de eeuw, destijds ‘het Parijs van 
het oosten’ voor gefortuneerde Europeanen.

• U moet beslist de Bosporus afvaren met een veerboot vanaf de 
Galata-brug. De Bosporus doorsnijdt Istanbul en is de grens tus-
sen Europa en Azië. De Galata-toren (1348), 61 m hoog, biedt een 
verbluffend uitzicht over de stad.

• De Chora-kerk is een juweeltje van laat byzantijnse mozaïekkunst.

• De late glans (1855) van het in verval zijn de Ottomaanse 
rijk is vereeuwigd in het Dolma bahçe -paleis, langs de 
oevers van de Bosporus. Hier stierf Atatürk.

• Het Topkapi-paleis: een wereld uit duizend-en-een-
nacht, woonplaats van de sultan en regeringszetel 
(1478-1853). Bezoek de Harem en de Schatkamer.

• De Aya Sofia: monument van macht en geloof, symbool 
van het byzantijnse rijk. 

• Favoriet onder gelovigen en toeristen: de moskee van 
Sultan Ahmet, voltooid in 1616, de enige met 6 minaret-
ten, Blauwe Moskee genoemd vanwege het blauw en 
wit van meer dan 20.000  faience tegels. De Süleyman-
moskee is de mooiste. 

• Onderga het ritueel van een Turks bad (hamam). Het 
mooiste badhuis is de Cagaloglu Hamami uit 1741. 

• Taksim is hét uitgaanscentrum.

Byzantium, Constantinopel, Istanbul: heidens, exotisch, betoverend en fascinerend - op de grens van 
twee werelden. Sensueel en zinderend Istanbul is een stad in beweging, van keizers en sultans, van 
moskeeën en kerken, van kleurige bazaars en westerse winkel straten, van buikdanseressen en mondaine 
nachtclubs, van hoofddoeken en naveltruitjes - de contrasten zijn verrassend... Istanbul is een bonte 
smeltkroes! Lokum (Turks fruit), Turkse koffie, de harem van het Topkapi-paleis, de Bosporus afvaren 
met aan de ene kant Europa en aan de andere kant Azië, een rustige middag in de hamam (Turks bad)...

Tussen harem, moskee en bazaar

Onze hotels
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Hoogtepunten Istanbul 

Duik in de rijke geschiedenis van Istanbul en ontdek de 
belangrijkste bezienswaardigheden in het hart van de 
oude stad. Met o.m. de Aya Sofia, de Blauwe Moskee, de 
Hippodroom,... Deze tour eindigt aan de Grote Bazaar.

Commentaar in het Engels of Frans
ISTD0025 - 3 uur - dagelijks om 8u25 en 13u15
Prijs per persoon € 45 volw. - € 27 kind 3-7 

Ottomaanse Relikwieën 

Beleef de macht & majesteit van het Ottomaanse rijk met de 
meest iconische bezienswaardigheden van de stad met o.m. 
het Topkapi-paleis en de Tombe van de Sultans.

Commentaar in het Engels of Frans
ISTD0026 - 3 uur - dagelijks om 13u25
Prijs per persoon € 45 volw. - € 27 kind 3-7 

Gouden Hoorn & Bosphorus Cruise 

Deze excursie start met een rit per bus langs de Gouden 
Hoorn, deze arm van de Bosporus is een natuurlijke haven 
van het historische schiereiland. Ook de Egyptische Bazaar 
(specerijen) ontbreekt niet op deze tour. Na de korte rondrit 
volgt de cruise op de Bosporus, de zeestraat tussen Europa 
en Azië.

ISTD0027 - 3 uur - dagelijks om 8u20 - commentaar in het Engels
Prijs per persoon € 45 volw. - € 27 kind 3-7 

Dinner Cruise 

Bewonder Istanbul vanop het water tijdens deze cruise op de 
Bosporus. U geniet er van een diner met lokale delicatessen 
alsook van een folkloreshow met buikdansers,...

ISTD0028 - 3u30 - dagelijks om 19u30 - pick up/drop off hotel inbegrepen
Prijs per persoon € 100 volw. - € 70 kind 3-7 

Praktisch 
Munt: TRY. 1 EUR = 17,99 TRY, 1 TRY = 0,0556 EUR (23/08/22).. 
Formaliteiten: paspoort (geldig tot 3 maanden na aankomst) of 
identiteitskaart plus elektronisch visum (richtprijs € 35) via 
www.evisa.gov.tr. Luchthaven-centrum: ca. 35 km. Richtprijs 
taxi’s vanaf 350 TRY; luchthavenbus Havaïst tot Taksim: vanaf 
35 TRY.

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 3u20. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u 

Transfer luchthaven/hotel
Privétransfer - richtprijs per wagen per traject € 100 (1-4 per-
sonen) € 138 (5-8 personen)

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.
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Armada Istanbul Old City

Ligging: in een rustige buurt met kronkelende kasseistraatjes, geflankeerd door 
typische houten huizen en enkele kleine moskeeën. Het hotel ligt aan de voet 
van de hogergelegen oude stad Sultanahmet (1 km te voet). Een perfecte loca
tie om de voornaamste bezienswaardigheden uit de Byzantijnse en Ottomaanse 
periode te bezoeken (Topkapipaleis, Aya Sofia, Blauwe Moskee,...). Op 50 m 
bevindt zich een uitgestrekte promenade, goed voor een ontspannende wande
ling langs de oevers van de Bosporus en de Zee van Marmara, met zicht op de 
Prinseneilanden, het Aziatische deel van de stad en de grote zeeschepen die 
van of naar de Zwarte Zee varen.
Tramhalte: Sultanahmet (lijn T1) op 1 km.
Faciliteiten: ruime lobby met in het midden een fontein met kleine schild
padden. Het gebouw is kleinschalig en slechts drie verdiepingen hoog. De grote 
troef is het dakterras, met een overdekt en een open gedeelte, waar ook het 
ontbijt en het diner geserveerd worden. Aan de ene kant kijkt u uit op de 
Blauwe Moskee en de Aya Sofia, aan de andere zijde geniet u van een prachtig 
zicht op de Bosporus en de Zee van Marmara.
Kamers: 108 charmant ingerichte kamers met houten lambriseringen. We reser
veren voor u een standaardkamer (20 m², max. 3 personen, aan de achterzijde) 
of een kamer met zicht op de Zee van Marmara (20 m², max. 3 personen, aan de 
voorzijde). Qua inrichting zijn beide kamers identiek en voorzien van vast tapijt 
of parketvloer. Extra bed (3de volwassene): € 37/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 6 t/m 12 jaar betaalt € 15/nacht.
Bonus: bij min. 3 nachten: welkomstdrankje.

Een charmant hotel in een rustige buurt, maar toch vlak bij de voornaamste 
trekpleisters van Sultanahmet, de oude stad. Vanaf het panoramisch dakter-
ras slaagt u er haast in om de gekende landmarks zoals de Blauwe Moskee 
en de Aya Sofia aan te raken. Aan de andere zijde kunt u dan weer uren naar 
de Bosporus en de Zee van Marmara zitten staren. En dit terwijl u van heerlijke 
Turkse specialiteiten kunt genieten. ka
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ISTV0043 N1

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen 
kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/turkije/istanbul/armada_istanbul_old_city/238752i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Istanbul

PRESTIGE

Arcadia Blue

In het hart van de historische wijk Sultanahmet.

Modern boetiekhotel in de schaduw van de Aya Sofia en de 
Blauwe Moskee. Grootste troefkaart naast de ligging is het 
restaurant op het dak met panoramisch uitzicht over de Zee 
van Marmara, waar u 's morgens het ontbijt neemt. Het hotel 
beschikt ook over een eigen spa. Strak design met zachte kleu-
ren en duurzame materialen vormen de rode draad.

Alle 54  kamers (vanaf 16 m²) kregen een smaakvolle, eigen-
tijdse inrichting met veel oog voor detail.

Ciragan Palace Kempinski Istanbul

Een heus resort in de stad, op de oevers van de Bosporus. 

Dit legendarische luxehotel is gevestigd in een Ottomaans 
paleis tussen de wijken Besiktas en Ortaköy, op 10 minuten per 
taxi van het Taksim-plein. Het is gezegend met een sprookjes-
achtige tuin en een verwarmd buitenzwembad dat lijkt over te 
vloeien in Bosporus. Meerdere voortreffelijke restaurants, elk 
met terras. Traditionele spa.

313 Royale kamers (vanaf 32 m²) met balkon en zicht op het 
Yildiz-park of de Bosporus.

Shangri La Istanbul

Een ideale locatie tussen het Dolmabahçe-paleis en het 
Maritiem Museum, aan de Europese zijde van de Bosporus. 
U verblijft in het Besiktas-district waar het uitstekend shop-
pen is.

Luxehotel met superlekkere Kantonese keuken en als eye-
catcher 'Le Bar', een exclusieve champagne- en cocktailbar. 

186 elegante kamers gekenmerkt door een hedendaags decor 
met Aziatische accenten, allure en comfort. De Deluxe kamers 
kijken uit op het atrium van het hotel.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/turkije/istanbul/arcadia_blue/226722i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/turkije/istanbul/ciragan_palace_kempinski_istanbul/224598i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/turkije/istanbul/shangri_la_istanbul/184299i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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• De Burj Al Arab is gezichtsbepalend voor Dubai. Dit magistrale 
gebouw (321 m hoog), en tegelijkertijd ‘s werelds meest luxueuze 
hotel, ligt op een kunstmatig eiland bij Jumeirah Beach en is 
opgetrokken in de vorm van een zeil in de wind. 

• Vooral in de wijken Bur Dubai en Deira ervaart u het authen-
tieke Dubai. Aan de Dhow Wharfage bezichtigt u talrijke mooie 
dhows - typische houten zeilboten. Inspirerende wandelingen 
langs de Creek leiden u voorbij de oudere stadsdelen tot in de 
traditionele souks. In de imposante Jumeirah-Moskee worden er 
rondleidingen verzorgd door het Sheikh Mohammed Centrum voor 
Cultureel Begrip, ‘Open Doors, Open Minds’.

• Dubai is een paradijs voor architectuurliefhebbers. Diverse 
bouwstijlen: van hypermodern over traditioneel tot eclectisch. 
Hier vindt u iconische gebouwen zoals de Burj Khalifa (het hoog-
ste ter wereld - 828 m) en de gezichtsbepalende Burj Al Arab. 
Immense wolkenkrabbers, waaronder de legendarische Emirates 
Towers, flankeren de centrale Sheikh Zayed Road. Atlantis The 
Palm is het gezichtsbepalende gebouw voor het palmeiland.

• Dubai organiseert jaarlijks diverse festivals en evenemen-
ten waaronder het Shopping Festival, het Food Festival, het 
International Film Festival, Summer Surprises (koopjes) en 
verschillende sportevenementen van wereldniveau waaronder 
de marathon, paardrijden, rugby, tennis en golf.

• Het hypermoderne Dubai situeert zich vooral in en rond 
Downtown Dubai en in de stadsdelen Jumeirah Beach 
Residence (JBR) en Dubai Marina. Dubai is een heus shop-
ping walhalla. In de Dubai Mall vindt u meer dan 1.000 win-
kels, ‘s wereld grootste aquarium, een schaatsbaan, indoor 
pretparken,... Aan de Sheikh Zayed Road ligt de Mall of the 
Emirates met de vermaarde Ski Dubai. De stad telt talloze aan-
trekkelijke winkelcentra in diverse bouwstijlen.

• Dubai is de stad bij uitstek om te genieten van een rijke gas-
tronomie met de meest uiteenlopende smaken. De restaurants 
zijn legio - van gezellig over exotisch tot prestigieus.

• Glitter en glamour treft u op de wandelboulevards van The 
Walk at JBR en de Marina Walk.

Dubai behoort tot de wereldtop van het toerisme en is dé ‘place to be and to be seen’. Dubai spreekt tot de verbeel-
ding. In nauwelijks enkele decennia zijn de traditionele bedoeïen- en islamcultuur er op verrassende wijze samen-
gesmolten met de westerse levensstijl. Hoe groots, origineel en adembenemend u het maar kan bedenken, in Dubai 
gaat men steeds een stapje verder. Dubai is de stad van de superlatieven bij uitstek, de stad waar het ondenkbare 
gerealiseerd wordt. De magische woestijn, de levendige souks en de galmende minaretten roepen de exotische sfeer 
van Duizend-en-één-nacht op, in fel contrast met de hypermoderne luxeresorts en shoppingcentra. 

Zinderende ontmoetingsplaats tussen oost en west

Onze hotels
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Burj Khalifa – Observation Deck
‘s Werelds hoogste gebouw (828 m) ligt in het moderne 
Downtown Dubai. Vanop de 124ste of de 148ste verdie-
ping geniet u van panoramische uitzichten. Een bijzon-
dere ervaring zeker bij zonsondergang en -opgang.

Dubai Explorer Pass 
Met deze pas krijgt u toegang tot 3, 4, 5 of 7 attracties 
in Dubai en Abu Dhabi. U heeft de keuze uit 45 verschil-
lende mogelijkheden met o.m. een Big Bus Hop on/Hop 
off ticket voor 1 dag, At the Top Burj Khalifa, Aquaven-
ture Waterpark, Dhow Cruise en nog veel meer.

La Perle by Dragone
Onderga dit wervelende spectakel, een nieuwe topcre-
atie van Franco Dragone, artistiek directeur met we-
reldfaam. Ook in Las Vegas en Macau wist hij met zijn 
adembenemende shows furore te maken. Niet minder 
dan 65 artiesten zullen u verbazen met hun kunnen. 

Seawings
Neem plaats aan boord van het Cessna water-vliegtuig en 
beleef een schitterende nieuwe ervaring waarbij polsslag 
en adrenaline stijgen. Na de take-off op de Dubai Creek 
cirkelt u boven de spraakmakende highlights van Dubai. 
Op een onevenaarbare manier ontdekt u de indrukwek-
kende Burj Khalifa, de zeilvormige architectuur van de 
Burj Al Arab en Palm Jumeirah, het palmeiland dat kunst-
matig werd aangelegd. U vliegt over de gouden stranden 
van Dubai en bewondert de futuristische skyline. 

FlyHigh Helicopter – The Pearl Tour
Deze helikoptervlucht vertrekt vanop Atlantis Helipad en 
brengt u in een 12 minuten durende vlucht naar de Burj Kha-
lifa, het hoogste torengebouw ter wereld. Tijdens de vlucht 
geniet u niet alleen van de iconische gebouwen, Atlantis The 
Palm en Burj Al Arab, maar ook van de schitterende kustlijn.

Aquaventure Waterpark
Aquaventure Waterpark ligt naast het hotel Atlantis op 
het palmeiland en is misschien wel Dubai’s meest gekende 
water park. Het gebied beslaat zo’n 42  ha en telt talloze 
water attracties, van rustige zwembaden tot waterbanen met 
stroomversnellingen en glijbanen.

Wild Wadi Park
Wild Wadi ligt genesteld in een schitterend kader, met de 
iconische Burj Al Arab en het Jumeirah Beach Hotel op de 
achtergrond. Wild Wadi telt 30 attracties en is een fantas-
tisch waterthemapark voor families, opgebouwd rond het 
verhaal van Juha.

Sundowner Safari
Voor wie Dubai bezoekt kan een woestijnervaring niet ont-
breken. Geniet van een prachtige zonsondergang terwijl u in 
een 4x4-terreinwagen een tocht maakt door het imponerende 
duinenlandschap. Na deze rit wordt u verwelkomd in een 
traditionaal bedoeïenkamp. U wordt volledig ondergedom-
peld in de Arabische sfeer: kameeltochten, henna-tattoos, 
demonstraties met valken, de bereiding van Arabisch brood 
en koffie.... Daarna volgt een diner onder een betoverende 
sterrenhemel, waarna u terug gebracht wordt naar uw hotel.

Praktisch 
Munt: Emirati dirham (AED). 1  EUR = 3,6485 AED, 1 AED = 
0,2741 (24/08/22). Luchthaven DXB-centrum: 20  km. Taxi’s 
vanaf 65  AED. Om te reizen naar de Verenigde Arabische 
Emiraten dient u in het bezit te zijn van een geldig paspoort 
met machineleesbare zone. Verdere info op p.224-225

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 06u30. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u.

Transfer luchthaven/hotel
Privétransfer luchthaven naar centrum (1-3 personen): richt-
prijs vanaf € 49 per traject
Optioneel: Meet & greet met persoonlijk onthaal: richtprijs 
vanaf € 58 per persoon

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.

Alle prijzen voor excursies op aanvraag
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DXBV0036 XO
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Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

Rove Downtown Dubai

In het hypermoderne Downtown, vlakbij één van de meest ge-
zichtsbepalende bouwwerken van Dubai; de Burj Khalifa.

Dit trendy budgetvriendelijk stadshotel beschikt over een 
leuke ontbijtruimte en buitenzwembad met zicht op de Burj 
Khalifa, poolbar en zonneterras met ligstoelen.

Het hotel telt 420 eigentijdse kamers, sommige ook met zicht 
op de Burj Khalifa. Iedere kamer beschikt over een koelkast en 
een sofa (die kan worden omgevormd tot bed).

Downtown

Palace Downtown

Dit betoverend hotel in Downtown Dubai heeft de allures van 
een Arabisch Paleis en geniet van een unieke locatie, direct 
aan de fonteinen bij de Burj Khalifa.

Diverse bars, lounges en restaurants met een weelde aan sma-
ken van Arabisch over Aziatisch tot internationaal. Buitenbad 
met poolbar. In de wellness beschikt u over een bubbelbad, 
hamam en massages.

242 Warm ingerichte kamers en suites met Arabische accen-
ten: fijngeweven stoffen en authentieke  
decoraties.

Downtown

Grand Hyatt Dubai

U verblijft in Bur Dubai, dicht bij The Creek.

Imposante lobby. Dit vijfsterren stadsresort beschikt over 
niet minder dan 3  temperatuurgeregelde buitenzwembaden 
om geven door exotische tuinen. Ook een binnenzwembad is 
aanwezig. In de bekroonde Ahasees Spa & Club kunt u terecht 
voor massages en behandelingen. 13 Restaurants en bars met 
een waaier aan smaken.

682  Eigentijdse kamers en suites (vanaf 39 m²). Kamers met 
Creekzicht of stadszicht.

The Creek

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_arabische_emiraten/dubai/rove_downtown_dubai/240145i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_arabische_emiraten/dubai/palace_downtown/240153i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_arabische_emiraten/dubai/grand_hyatt_dubai/240161i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Amwaj Rotana Jumeirah Beach - Dubai

Elegant vijfsterrenhotel gelegen aan de zinderende boulevard 
The Walk Jumeirah Beach Residence (JBR).

Gezelige Atrium Lobby lounge. Buitenzwembad met poolbar, 
terras en ligstoelen met panorama over zee. In de Bodylines 
Fitness & Wellnes Club kunt u terecht voor massages en be-
handelingen.

Het hotel telt 301 ruime kamers en suites elk met een eigen 
balkon. Alle kamers beschikken over gedeeltelijk of onbelem-
merd zicht op de Perzische Golf.

JBR

Anantara The Palm Dubai Resort

Dit droomresort in Thaise stijl ligt op de buitenste cirkel van 
de Palm Jumeirah.

Mooi privéstrand en maar liefst 10.000 m² aan temperatuur-
geregelde buitenzwembaden. Verschillende restaurants met 
een waaier aan smaken. Uitmuntende spa en Turkse hamam 
en holistische behandelingen met Thais en Arabisch karakter. 
Watersportfaciliteiten waaronder duiken, kajakken,...

324 Kamers, 132 appartementen en 33 villa’s.  
Standaardkamers in het hoofgebouw.  
In de paviljoenen zicht op het zwembad 
of met directe toegang.

Palm Jumeirah

Atlantis The Palm

Dit groot hotel geniet van een unieke ligging, centraal op de 
cirkel die het palmeiland omarmt.

Restaurants, bars en roomservice. Weelderige tuinen met 
buitenzwembaden, terrassen en ligstoelen. Privéstrand van 
1.400 m² met vele watersportfaciliteiten zoals duiken, snorke-
len, windsurfen. Wellness met sauna en massages. Vrije toe-
gang tot het onderwateraquarium The Lost Chambers.

Het hotel telt meer dan 1.500 kamers en suites, ze zijn voor-
zien van een ruime badkamer met bad  
en inloopdouche.

Palm Jumeirah

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_arabische_emiraten/dubai/amwaj_rotana_jumeirah_beach_-_dubai/240169i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_arabische_emiraten/dubai/anantara_the_palm_dubai_resort/240177i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_arabische_emiraten/dubai/atlantis_the_palm/240185i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


Abu Dhabi

 1 Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island

 2 Saadiyat Rotana Resort & Villas

 3 Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas

 4 Anantara Eastern Mangroves Abu Dhabi

 5 Beach Rotana

 6 Emirates Palace Abu Dhabi

• Het schiereiland Abu Dhabi City is een moderne metropool, groots 
maar tegelijk groen, met talrijke fonteinen, beplante pleinen en 
golfterreinen. Langs de Corniche, een 8 km lange kuststrook, treft 
u wandeldijken, parken, stranden, cafés en beachclubs. Voor een 
blik vanaf het water, maakt u een kleine cruise met een dhow: een 
typische houten boot. 

• De valkensport is een van de oudste traditie’s in de regio. Valken 
kunnen honderdduizenden euro’s waard zijn en vliegen soms in 
eerste klasse met reguliere luchtvaartmaatschappijen! In het val-
kenhospitaal kan u demonstraties bijwonen en van een klassieke 
Arabische lunch genieten in bedoeïenententen.

• Ervaar het traditionele Abu Dhabi midden de pracht en praal van de 
machtige Sheikh Zayed-moskee, een van de grootste ter wereld. 
Ontdek de geschiedenis en de cultuur van het emiraat in het witte 
fort Qasr Al Hosn. Voor een beleving van het authentieke Arabië 
kunt u een dagexcursie maken naar Al Ain (op ongeveer 175 km). 
Deze eeuwenoude oasestad grenst aan Oman en telt verschil-
lende Werelderfgoedsites. De Al Ain dierentuin herbergt meer dan 
4.000 diersoorten en beschermt bedreigde dieren, waaronder de 
Arabische oryx.

• Een symbool van Abu Dhabi is het sprookjesachtige 
Emirates Palace. In de glansrijke interieurs, waaron-
der een schitterend atrium, kunt u genieten van een 
afternoon tea. In het emiraat vindt u ook verschil-
lende andere opzienbarende bouwwerken waaronder 
‘s werelds eerste cirkelvormige wolkenkrabber (Aldar 
Headquarters) en de hoogst ongewone overhellende 
wolkenkrabber Capital Gate. U geniet van een specta-
culair panorama over Abu Dhabi vanaf het Observation 
Deck at 300 in de monumentale Etihad Towers. 

• Recreatie, ontspanning en shopping wachten u op Yas 
Island, met het themapark Ferrari World, het waterpark 
Yas Waterworld, de golfbaan Yas Links en het impres-
sionante winkelcentrum Yas Mall. Op het Yas Marina 
Circuit wordt de seizoensafsluiter Formule 1  gereden. 
Mogelijkheid tot wandelen of fietsen op het circuit 
(1 dag in de week).

• Onthaasten kunt u ook aan de talrijke zandstranden 
verspreid over het emiraat. Op cultureel vlak zal het 
Cultural District van Saadiyat Island tot de wereldtop 
behoren. 

Het grootste van de 7 Arabische Emiraten: culturele bestemming, shoppingparadijs en badstad. In het groene Abu 
Dhabi gaan moderniteit en traditie moeiteloos hand in hand. Zowel op het vlak van entertainment en ontspan-
ning als op cultureel gebied ziet Abu Dhabi het groots. Het Louvre Abu Dhabi, het grootste museum in de regio, 
opende eind 2017 de deuren. Bezoek de Sheikh Zayed-moskee, een architecturaal juweeltje, de souks, de 8 km lange 
Corniche, Ferrari World, Yas Waterworld, de Yas Mall,... Voor de oriëntaalse magie maakt u een woestijnsafari naar de 
oasestad Al Ain of in de immense Liwa woestijn met zijn majestueuze duinen van wel 300 m hoog. 

De rijzende ster van het Midden-Oosten 

Onze hotels
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Louvre Abu Dhabi
Dit is het eerste universele museum in de Arabische we-
reld. Topwerken van historisch, cultureel en antropolo-
gisch belang wisselen elkaar in snel tempo af. Klassieke 
meesterwerken harmoniëren met moderne kunst. Een 
nieuwe cultuurtempel die u moet gezien hebben.

Al Ain Oasis Tour
Deze excursie van een volle dag brengt u naar de his-
torische oase van Al Ain. Hier leert u hoe de oorpron-
kelijke inwoners de woestijn 4000 jaar geleden bedwon-
gen. Deze oase is dan ook sinds 2011 door de Unesco 
uitgeroepen tot Werelderfgoed. Pas recent, na de bouw 
van een educatief Eco-centrum en de aanleg van een 
uitgebreid netwerk van schaduwrijke paden tussen de 
meer dan 147,000 dadelpalmen, opengesteld voor het pu-
bliek. U bezoekt de top van de Jabel Hafeet, de hoogste 
piek van dit emiraat (1.243 m.). Er wordt halt gehouden 
bij de warmwaterbronnen aan de voet van de berg. De 
plaatselijke kamelenmarkt is zeker een bezoekje waard, 
maar ook het Sheikh Zayed Paleis en het Al Ain National 
Museum kunnen niet op het programma ontbreken.

Ferrari World Abu Dhabi
Dit gigantische themapark brengt hulde aan de legenda-
rische Italiaanse autoconstructeur uit Marranello. Van de 
meest uiteenlopende attracties over heuse showrooms 
en de hall of fame tot de snelste roller coaster ter wereld 
– u vindt het hier allemaal. Een beetje ongeduldig en 
liever een prioritaire toegang tot de attracties? Boek dan 
het dagticket met Quick Pass

Yas Waterworld Abu Dhabi
Met niet minder dan 43 avontuurlijke attracties en een im-
mense oppervlakte (15  hectare) staat het themapark Yas 
Waterworld garant voor een heerlijke dag ontspanning en 
verkoeling. Een beetje ongeduldig en liever een prioritaire 
toegang tot de attracties? Boek dan het dagticket met Quick 
Pass.

Yas Venue Tour 
Dit is echt een must voor elke rechtgeaarde fan van motor-
sport. Bij het bezoek van het Yas Marina Circuit wordt u on-
dergedompeld in een fascinerende wereld die normaal alleen 
toegankelijk is voor de race-piloten en hun teams.

Camel Trekking
Ervaar de levensechte Arabische levenstijl en ga de nostal-
gische tour op met deze kamelenrit in een magisch land-
schap. Bewonder de enorme woestijn die zondermeer respect 
afdwingt.

Desert Safari
Ervaar de mystiek van de mysterieuze woestijn. U doorkruist 
de zandduinen, bezoekt onderweg een kamelenboerderij en 
u houdt halt voor het maken van prachtige foto’s bij zons-
ondergang. Na deze fascinerende rit bereikt u een bedoeïen-
kamp, waar u gastvrij onthaald wordt voor een onvergetelijk 
buffetdiner onder een prachtige sterrenhemel. Wilt u zich 
helemaal onderdompelen in de Arabische sfeer dan kunt u 
ook een kamelentochtje maken of zich overgeven aan de 
genoegens van een shisha-waterpijp.

Praktisch 
Munt: Emirati dirham (AED). 1  EUR = 3,6485 AED, 1 AED = 
0,2741 (24/08/22). Luchthaven DXB-centrum: 25  km. Taxi’s 
vanaf 65  AED. Om te reizen naar de Verenigde Arabische 
Emiraten dient u in het bezit te zijn van een geldig paspoort 
met machineleesbare zone. Verdere info op p.224-225. 

Transport
Vliegen vanuit Brussel ca. 06u20. Bij reservering zoeken wij 
steeds het goedkoopste beschikbare tarief voor u.

Transfer luchthaven/hotel
Privétransfer luchthaven naar centrum (1-3 personen): richt-
prijs vanaf € 67 per traject

Onze hotels

Trips & tricks
Toffe excursies, cultuur, avondje uit...
Genieten en zoveel méér...

U vindt een bepaalde excursie niet terug? 
Vraag na bij uw reisagent of kijk op www.transeurope.com

De prijzen, de inhoud en de vermelde randvoorwaarden van 
de excursies, events, transfers,... zijn van toepassing op 
26/08/22. Mochten er zich wijzigingen voordoen zullen wij u 
informeren voor u reserveert. Overheidsmaatregelen kunnen 
leiden tot aanpassing van de inhoud.

Alle prijzen voor excursies op aanvraag
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Hotels à la carte - een selectie
ontdek het volledige aanbod op www.transeurope.com

Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island

Dit modern hotel geniet een bevoorrechte ligging, het mooie 
strand van Yas Beach, de Yas Marina en de golfclub Yas Links 
liggen op wandelafstand.

De lobby kijkt uit over de golfterreinen en de Perzische 
Golf. Fraai buitenzwembad met terrassen, ligstoelen en de 
Sundowner Pool Bar. U kan er ook heerlijk ontspannen in het 
Senses Massage Center en het hotel beschikt ook over een 
moderne fitnessruimte.

In de kamers maakt men onderscheid  
tussen superior (Yas Plaza zicht) en de-
luxe met balkon (zicht op het golfterrein 
en de Perzische Golf)

Yas Island

Saadiyat Rotana Resort & Villas

Dit imposante resort geniet van een schitterende ligging aan 
het idyllisch wit zandstrand van Saadiyat Island.

Verschillende restaurants met een waaier aan smaken. Het 
schitterende buitzwembad nodigt uit tot een verfrissende 
duik, met poolbar en beachbar. Hamam, massages en unieke 
behandelingen in Zen the Spa. Fit blijft u gegarandeerd in de 
Bodylines Fitness Club.

In de 327 kamers en suites wordt gebruik gemaakt van zachte 
kleuren.

Saadiyat Island

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas

Betoverend eigentijds resort gelegen aan het wondermooi uit-
gestrekt zandstrand van Saadiyat Island, naast de Beach Golf 
Club (18 holes).

In the Library geniet u van thee, koffie en gebak. In the Park 
bar, met Aziatische touch, is wijn het centrale thema. Idyllisch 
buitenzwembad omgeven met palmbomen, terrassen en lig-
stoelen. In Atarmia Spa kunt u terecht voor massages.

Luxe, elegantie en eigentijds design in de 306 kamers, suites 
en villa’s. Ze zijn uitgerust met bad  
en aparte regendouche.

Saadiyat Island

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_arabische_emiraten/abu_dhabi/crowne_plaza_abu_dhabi_yas_island/240193i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_arabische_emiraten/abu_dhabi/saadiyat_rotana_resort_--_villas/240201i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_arabische_emiraten/abu_dhabi/park_hyatt_abu_dhabi_hotel_and_villas/240209i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Anantara Eastern Mangroves  
Abu Dhabi Hotel

Unieke ligging en direct aan het water met zicht op het 
Mangrove National Park.

De rustige Mangroves Lounge is een geslaagde mix van lokaal 
en westers design. Het overloopzwembad kijkt uit op de man
grove en is omgeven door palmbomen, terrassen en ligstoelen. 
Heerlijk dineren is mogelijk in het Intredients restaurant, voor 
een verfijnde snack kunt u terecht in Impression, een elegante 
loungebar op de dakverdieping.

222 Ruime kamers en suites, allemaal met  
balkon en uitzicht op de stad of de 
mangroves.

Mangrove National Park

Beach Rotana

Awardwinning tophotel met een unieke ligging aan een 
privestrand, in het hartje van Abu Dhabi (Corniche).

Het hotel beschikt over 10  bars en restaurants van wereld
klasse, elk met een eigen sfeer en een verschillend thema of 
type keuken. Privéstrand met ligstoelen, parasols en hand
doeken, uitgestrekte tuin met groot openluchtzwembad met 
poolbar, kinderzwembad, uitgebreide sportclub, bubbelbad, 
sauna en stoombad en tal van watersporten.

413 Luxueus ingerichte kamers met  
zeezicht en balkon.

Corniche

Emirates Palace Abu Dhabi

Dit zinnenstrelend palais roept de sfeer op van de sprookjes 
van Duizendeneennacht en geniet een unieke ligging naast 
het presidentieel paleis Qasr Al Watan.

Uitnodigende bars met o.a. een kaviaar en sigarenbar. In de 
weelderige tuin vindt u 2 ruime zwembaden, waarvan een met 
glijbanen en watervallen. Niet minder dan 14  verschillende 
bars en restaurants, gaande van een informele bistro tot meer
maals bekroonde gastronomische adresssen.

De 394 luxueuze kamers en suites liggen  
verspreid over 2 vleugels. Voor de in
richting werden de nobelste materialen 
gebruikt.

Corniche

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijsopgave

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_arabische_emiraten/abu_dhabi/anantara_eastern_mangroves_abu_dhabi_hotel/240217i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_arabische_emiraten/abu_dhabi/beach_rotana/240225i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/verenigde_arabische_emiraten/abu_dhabi/emirates_palace_abu_dhabi/240233i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Consulteer de volledige tekst om goed voorbereid en 
geïnfor meerd op reis te vertrekken vooraf op onze website: 
www.transeurope.com/nl-be/goed-om-te-weten.html
Hieronder vindt u de belangrijkste bepalingen mbt de di-
verse bestemmingen. 

Covid-19
De nasleep van de pandemie kan het verloop van uw reis 
nog steeds beïnvloeden. Dit zowel vóór afreis (bv. verplichte 
test op Covid), ter plaatse (enerzijds op het vlak van be-
schikbare faciliteiten, bv. verminderd of geen genot van de 
wellnesscentra; anderzijds op het vlak van service, bv. buf-
fetten worden vervangen door bediening aan tafel) als na-
dien (bv. verplicht invullen van de Passenger Locator Form 
bij terugreis). Wij informeren u via www.transeurope.com, 
rubriek ‘Covid-19: Belangrijke informatie voor onze reizigers’. 
Daarnaast vindt u de meest recente reisadviezen voor ver-
trekken vanuit België op: https://diplomatie.belgium.be/
nl/reisadviezen
Op deze paginas beperken we ons verder tot het belangrijk-
ste: de specifieke inreisformaliteiten naar de bestemmingen 
uit deze brochure. 
 ·  Wij vragen reizigers van een andere nationaliteit zich te 
informeren bij de bevoegde instanties.

 ·  Raadpleeg bij twijfel uw reisagent of de ambassade van 
uw bestemming.

 ·  Voor meer informatie verwijzen we naar de website 
www.diplomatie.belgium.be

Goed om te weten

EU & UK 
Formaliteiten

 ·  De Belgische identiteitskaart volstaat voor de meeste ste-
den die we aanbieden. Kinderen onder de 12  jaar moeten 
een Kids-ID hebben. Senioren die over een identiteitskaart 
beschikken zonder vervaldatum moeten in het bezit zijn van 
hun Belgisch paspoort (nog minstens 6 maanden geldig bij 
terugkeer) of een identiteitskaart aanvragen waarop een ver-
valdatum wordt vermeld.

 ·  Istanbul: paspoort (met geldigheid van minstens 60  dagen 
langer dan het voorziene verblijf).

 · Londen: sedert 1 oktober 2021 moet u in het bezit zijn van een 
een geldige internationale reispas (paspoort) voor reizen van 
korte duur (minder dan 6 maand) in het Verenigd Koninkrijk. 
Denk ook aan de adapter naar een G-stekker/stopcontact. 

 ·  Autoreizigers: Afhankelijk van het land of de stad gelden er 
specifieke voorschriften (bv. Milieuvignet in Duitsland, win-
terbanden in GH Luxemburg, ecovignet ‘Crit’Air’ in sommige 
Franse steden,...). U kan ook uw automobielvereniging con-
sulteren voor de meest actuele informatie.
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USA 
Formaliteiten

 ·  België, Nederland en Frankrijk nemen deel aan het Visa 
Waiver Program van de VS. Dit betekent dat u geen visum 
nodig heeft als u reist met een paspoort uitgegeven door 
de Belgische, Nederlandse of Franse overheid met machine
leesbare zone, dat geldig is voor de hele duur van uw verblijf 
(max. 90 dagen). Enkel geldig voor staatsburgers van een van 
deze 3 landen.

 ·  Voor reizigers zonder visum is er wel een registratieplicht: 
het ‘Electronic System for Travel Authorization’ (ESTA). 
De aanvraag en registratie  voor alle reizigers, inclu
sief kinderen en baby’s  kan enkel gebeuren via de web
site https://esta.cbp.dhs.gov. U betaalt daarvoor USD 17 
+ USD 4  verwerkingskosten. Alle betalingen moeten online 
met een creditcard worden verricht (MasterCard, VISA, Ame
rican Express of Discover). Opgelet de registratie moet ten 
laatste 72 uur voor afreis gebeuren en is geldig gedurende 
2 jaar en voor meerdere inreizen in de VS. U kan steeds uw 
gegevens actualiseren. In het merendeel van de gevallen zal 
u onmiddellijk een antwoord ontvangen. Wie geen toestem
ming krijgt, dient zich tot een ambassade of consulaat te 
wenden om een visum aan te vragen. Meer informatie op 
www.dhs.gov (Engelstalig).

Diverse

 · Het ontbijt is in de meeste hotels niet in de prijs inbegrepen, 
maar wordt vaak wel optioneel al dan niet gratis aangeboden. 
U betaalt ter plaatse (buffet of à la carte). Zoniet kan u ont
bijten overal in de buurt van uw hotel en is gezellig in een 
echte New Yorkse deli. 

 · Waarborg ter plaatse: bij sommige banken dient uw krediet
kaart of betaalkaart (Maestro) geactiveerd te worden voor 
reizen naar de VS.

 · Tijdsverschil: in New York, Boston, Washington en Miami is 
het 6 uur vroeger dan bij ons en in Chicago 7 uur.

 · Elektriciteit: 110  V, een adapter naar A of Bstekker/stop
contact is noodzakelijk samen met een oplader die werkt op 
110 V.

 · Gezondheid: de medische verzorging is duur in de Verenig
de Staten, neem een verzekering. Een bijstandsverzekering 
wordt op p. 227 aangeboden.

VAE
Formaliteiten
 ·  U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort met 
machine leesbare zone (ook alle kinderen en baby’s). Reizi
gers met de Belgische, de Nederlandse of de Franse nationa
liteit ontvangen bij aankomst een gratis visum in de vorm 
van een stempel in het paspoort. Het visum laat u toe om 
tot 90 dagen te verblijven in de Verenigde Arabische Emira
ten. Het paspoort moet nog minstens 6 maand geldig zijn, te 
rekenen van de datum van inreis. Vergewis u ervan dat u over 
een geldig retour of doorreisvliegticket beschikt.

Diverse
 · Verblijfstaks. Deze taks, opgelegd door de lokale autoritei
ten, is niet in de reissom inbegrepen, en dient u ter plaatse 
aan de hotelier te betalen. In Dubai varieert die naargelang 
de hotelclassificatie (AED 10/15/20, voor respectievelijk 
3/4/5 sterrenhotels). In Abu Dhabi AED 10, Ras Al Khaimah: 
AED 15. Steeds per kamer per nacht.

 · Tijdsverschil: in de emiraten is er geen winter of zomeruur. 
Het zal ofwel 2 uur of 3 uur later zijn dan bij ons.

 · Elektriciteit: 230  V (50 Hz), een adapter is nodig naar een 
Gstekker/stopcontact (zoals in UK).

 · Gezondheid: Houd rekening met de hitte, vooral ‘s zomers. 
Bepaalde medicijnen die hier legaal zijn, zijn dat in de 
Verenigde Arabische Emiraten niet. Het is aangewezen de 
voor u noodzakelijke medicatie in uw handbagage mee te 
nemen in de originele verpakking, samen met een kopie van 
het voorschrift van de dokter/specialist. Raadpleeg de lijst 
van verboden medicatie op www.moh.gov.ae/en.

 · Roken: in de emiraten is het verboden te roken in de meeste 
openbare ruimtes waaronder shoppingcentra, restaurants en 
bars. Steeds meer hotels zijn rookvrij, maar ze voorzien wel 
nog een rokersruimte. Rook nooit op publieke plaatsen tij
dens de Ramadan.

 · Gewoontes en gebruiken: de Verenigde Arabische Emiraten 
is een open, gastvrije, tolerante en veilige reisbestemming. 
Houd wel rekening met en toon respect voor de plaatselijke 
gewoontes en gebruiken. Op de openbare stranden stelt 
het dragen van badkledij geen probleem. Op andere open
bare plaatsen, zoals winkelcentra of gewoon op straat, is 
het aangewezen kledij te dragen die de schouders en de 
knieën bedekt. Alcoholische dranken worden geschonken in 
de plaatsen die daartoe vergund zijn, bijvoorbeeld hotels. 
Drink geen alcohol in het openbaar, beperk publieke tekenen 
van affectie en vermijd grof taalgebruik. Er geldt een nul
tolerantie op het gebied van drugs en verdovende middelen. 
In de Ramadanperiode wordt er van zonsopgang tot zons
ondergang niet gegeten of gedronken door de moslims. Dit 
heeft een aanzienlijke weerslag op het dagelijkse leven, ook 
voor de toeristen. In de hotels zult u in deze periode overdag 
wel kunnen eten en drinken, maar houd rekening met een 
beperktere beschikbaarheid van de eet en drinkfaciliteiten.
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STANDAARDINFORMATIEFORMULIER VOOR 
PAKKETREISOVEREENKOMSTEN
De combinatie van reisdiensten die u wordt aange-
boden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 
2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten 
die voor pakketreizen gelden. T-HL Belgium NV is ten 
volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van 
de volledige pakketreis.

T-HL Belgium NV beschikt ook over de wettelijke ver-
plichte bescherming om u terug te betalen en, indien 
het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatrië-
ren ingeval zij insolvent wordt. Verzekerd tegen finan-
cieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen o.v.v., 
Metrologie laan 8, 1130 Brussel, www.gfg.be

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

- Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de 
reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis 
ontvangen.

- De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van 
alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opge-
nomen, berust altijd bij ten minste één professio-
neel.

- De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gege-
vens inzake een contactpunt via welk hij contact kan 
opnemen met de organisator of de reisagent.

- De reiziger kan de pakketreis, met inacht neming van 
een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling 
van extra kosten, aan een andere persoon overdra-
gen.

- De prijs van de pakketreis kan alleen worden ver-
hoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoor-
beeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk 
in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval 
niet later dan twintig dagen vóór het begin van de 
pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 
% van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de 
overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich 
het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft 
de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer 
de relevante kosten zouden afnemen.

- Ingeval een van de essentiële elementen van de 
pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzien-
lijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst 
zonder betaling van een opzeg vergoeding opzeggen 
en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de 
professioneel die voor de pakketreis verantwoorde-
lijk is, de pakket reis vóór het begin van de pakketreis 
annuleert, heeft de reiziger recht op terug betaling 
en, indien passend, op een schadevergoeding.

- De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke 
omstandigheden zonder betaling van een opzeg-
vergoeding vóór het begin van de pakketreis op-
zeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van 
bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die 
waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pak-
ketreis.

- Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen 
tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen te-
gen betaling van een passende en gerechtvaardigde 
opzegvergoeding.

- Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke 
elementen van de pakketreis niet zoals afgespro-
ken kunnen worden geleverd, moet een geschikt 
alternatief arrangement aan de reiziger worden aan-
geboden, zonder extra kosten. Indien de diensten 
niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst 
en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering 
van de pakketreis en de organisator dit probleem 
niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakket-
reisovereenkomst zonder betaling van een opzeg-
vergoeding opzeggen.

- In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of 
niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht 
op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.

- De organisator is verplicht reizigers die in moeilijk-
heden verkeren, bijstand te verlenen.

- Indien de organisator of de doorverkoper insolvent 
wordt, zullen de betaalde bedragen worden terug-
gestort. Indien de insolventie van de organisator of, 
indien van toepassing, de doorverkoper na het be-
gin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de 
reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor re-
patriëring van de reiziger gezorgd. T-HL Belgium N.V. 
heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien 
bij Garantiefonds Reizen. Wanneer diensten door 
de insolventie van T-HL Belgium N.V. niet worden 
verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in 
voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact 
opnemen (Garantie fonds Reizen®, Metrologielaan 
8, B-1130 Brussel, www.gfg.be, tel. 02/240 68 00, 
info@gfg.be).

Het reiscontract met Transeurope is conform

- alle regelgevende bepalingen, in het bijzonder de wet betreffen-
de de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 
en reisdiensten van 21 november 2017

- de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Rei-
zen voor pakketreisovereenkomsten (u boekt bij ons het hotel én 
het transport) of voor reisdienstovereenkomsten (u boekt bij ons 
uitsluitend het hotel)

- onze bijzondere reisvoorwaarden

U kunt de algemene en bijzondere reisvoorwaarden online consul-
teren op:

www.transeurope.com/nl-be/reisvoorwaarden.html

T-HL Belgium NV, Sint-Jakobsstraat 52, 8000 Brugge
Ondernemingsnummer: 0439.188.581, RPR Brugge
Verantwoordelijke uitgever: T-HL Belgium NV
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

VERZEKERINGEN  BELGIË

PROTECTIONS REISVERZEKERINGEN
Kleine ongelukjes zijn op reis snel grote drama’s.
Vertrek dus niet zonder bescherming!
Indien u de reis niet haalt, betalen wij u de kosten terug.
Sluit de verzekering af bij de reservering van uw reis.

WAARBORGEN
A. Annulering
Annulatie- of wijzigingskosten tot € 10.000
Vrijstelling bij annulering: €  50  per persoon beperkt tot 
€ 100 per dossier
- Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de partner 

of een familielid tot in de 2e graad
- Dekking van chronische of reeds bestaande ziekte indien 

er medisch gezien geen enkele tegenindicatie bestond 
voor het uitvoeren van de reis op het ogenblik van de boe-
king van de reis én van het afsluiten van de verzekering

- Ernstige onverwachte verwikkelingen tijdens de zwanger-
schap

- Ontslag wegens economische redenen
- Herexamen
- Echtscheiding of feitelijke scheiding
-...

B. Reisbijstand
Bijstand personen
- Medische kosten (vrijstelling van € 25) - onbe perkt
- Nabehandelingskosten ten gevolge van een reis ongeval 

tot € 5.000
- Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
- Vervroegde terugkeer wegens dringende reden
- Medisch verplicht verlengd verblijf
- Familiale bijstand in het buitenland
- Opsporings- en reddingskosten tot € 12.500

Kapitaal reisongeval
- Overlijden € 7.500
- Bij blijvende invaliditeit tot € 15.000

Bagage 1e risico
- Beschadiging, diefstal en niet-aflevering (vrijstelling van 

€ 50) tot € 1.250
- Eerste aankopen bij laattijdige aflevering (minimum 

12 uur) tot € 250

Compensatiereis
Indien u vroeger moet terugkeren door een repatriëring, krijgt 
u een waardebon. Daar kan u later opnieuw mee op reis gaan.

PREMIES
A: Annulering: 5,25% (min. € 15 per persoon)
B: Reisbijstand: 2% (min. € 10 per persoon)
A+B: ALL-IN: 6% (min. € 20 per persoon) Europa
A+B: ALL-IN: 7% (min. € 35 per persoon) Wereld

Optie:
uitsluitend te boeken bij reisbijstand of all-in
Bijstand voertuig: € 20 per voertuig

Protections is een product verzekerd door ATV NV (code 1015).
Deze pagina is slechts een beknopt overzicht van de algemene 
voorwaarden en heeft geen enkele contractuele waarde

Meer info: zie www.transeurope.com/nl-be/verzekeringen.html



VISIT US - FOLLOW US

transeurope.comwww.transeurope.com @transeurope_theartof travel

SELECTION
CHARMING

FRANKRIJK · BENELUX · DUITSLAND · ITALIË · SPANJE · PORTUGAL · GRIEKENLAND

Op zoek naar charme en authenticiteit?

Vraag onze CHARMING brochure bij uw reisagent

https://nl-nl.facebook.com/transeuropecom
http://www.transeurope.com
https://www.instagram.com/transeurope_theartoftravel

