
c i t y b r e a k s  & h o l i days

CHICG
O





Treed binnen in een magische wereld van glamour en 
raffinement. Gedreven en gepassioneerd als u bent, zijn 
uw ver wachtin gen hoog gespan nen. Voor uw reizen - de 
hotels, de transportformules en de evene menten ter 
plaatse - wenst u een strikte voor selectie, waarbij enkel 
dat aanbod wordt weer houden dat een unieke bele venis 
waarborgt. U huivert van massa en uni for mi  teit, plat-
getreden paden zijn niet aan u besteed. U wil een indi-
viduele en uitge puurde bena de ring van uw reis plannen, 
waarbij kwali teit en perfectie moeten primeren. Dat is 
nu net wat Go Chic wil bieden, gewoon het beste, omdat 
u alleen met het beste genoegen neemt. Go Chic stelt 
een beperkt aan tal streng voorge selecteerde top  hotels 
voor, van klassiek en aristo cratisch tot design en trendy. 
Welk hotel u ook kiest uit deze collectie, steeds heeft u 
de garantie dat uw ver wachtingen zullen worden inge-
lost. Go Chic, het ultieme inspireren...
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Ons aanbod

HET PRIJSNIVEAU
In deze brochure vindt u geen prijstabel. Prijzen in de 
internationale hotellerie zijn immers een erg vluchtig 
gegeven geworden. Prijsaanpassingen in functie van de 
bezetting (het yield-management) vormen de algemene 
regel. Vandaar dat wij ons in deze brochure hebben be-
perkt tot het aangeven van een gemiddeld prijsniveau 
door middel van €-symbolen.

SCAN DE QR-CODE 
Voortaan is er een directe weg van deze publicatie 
naar gedetailleerde informatie, bijkomende fotos en 
prijs details van de hotels in deze brochure. U houdt 
eenvoudig weg de foto-app van uw mobiele telefoon bo-
ven de QR-code en tikt op de link die verschijnt. Zo komt 
u automatisch terecht op de prijslijst van het hotel, waar 
eveneens de bijzonderheden en toepassingsvoorwaar-
den van de voordelen vermeld worden. Makkelijk zat. 
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TALRIJKE VOORDELEN
In deze brochure hebben wij ons beperkt tot het op-
nemen van de aard van het door het hotel toegekende 
voordelen (gratis nachten, vroegboekvoordelen, kor-
tingen voor langere verblijven, seniorenkortingen). De 
toegekende voordelen zijn steeds conditioneel (bijvoor-
beeld van een bepaalde leeftijd of vanaf een minimum 
aantal nachten) en beperkt tot een bepaalde periode. 
Alle details via de QR-code onder het tabblad prijslijst.

GO CHIC PRIVILEGES
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven
• Seniorenkortingen 

GO CHIC + 
Bij meerdere hotels in onze brochure hebben wij voor 
u een mooi en inspirerend arrangement uitgewerkt, 
meestal rond een bepaald thema. Ontdekking, cultuur 
en gastronomie staan centraal. 

TRANSPORT EN TRANSFER
Op het ogenblik van uw boeking gaan wij voor u op zoek 
naar het meest voordelige tarief en dit on geacht de door 
u gewenste klasse. Van economy over business tot first. 
Onze medewerkers in het callcenter zullen u graag in-
formeren via uw reisagent. Ook op www.gochic.be kunt 
u onze tarieven consulteren.

Indien u dit wenst kunnen wij voor u ook en privé-
transfer regelen: van de luchthaven of het treinstation 
naar uw hotel en/of terug. Zonder tijdsverlies en in stijl 
bereikt u dan het hotel waar u gastvrij wordt onthaald. 
Comfort verzekerd.

ONZE HUURWAGENS
Met een huurwagen kunt u in alle vrijheid uw bestem-
ming verkennen of een fascinerende rondreis maken 
volledig afgestemd op uw individuele wensen en noden. 
Op uw eigen ritme bezoekt u zelfs de meest afgelegen 
plaatsjes. Een ideale manier om het maximum uit uw 
vakantie te halen.

Op basis van uw specifieke wensen reserveren wij voor 
u graag uw huurwagen. Dankzij een all-inclusive for-
mule bent u optimaal verzekerd en kunt u met een ge-
rust hart genieten.
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GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN
40, BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS
OPEN EVERY DAY - OUVERT TOUS LES JOURS

#GaleriesLafayette
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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, stijl
volle boetieks en boeiende kunstgalerijen 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 ontbijt
zaal geniet u elke morgen van een verzorgd en lekker ontbijtbuffet met o.a. chocolade
broodjes, croissants, vers vruchtensap, ontbijtgranen, 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 bibiliotheek. U komt helemaal tot rust in de wellness met flotarium (klein zwembad 
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 in gericht. 
Het mooie linnen in combinatie met smaakvolle kleuren creëren een warme sfeer. 
Laminaatvloer. Makeupspiegel. Naar keuze reserveren we voor u een classic kamer (16
18 m², max. 2 personen, tweepersoonsbed), een superior kamer (2024 m², max. 2 perso
nen, tweepersoonsbed of 2 aparte bedden) of een ruimere familiekamer (2527 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 hui
selijke 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. Een uit
stekende uitvalsbasis om de lichtstad te ontdekken.

PARIJS

GOCHIC+ 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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Go chic privileges PARV0303 X1

• Kortingen voor lange verblijven

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

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/le_petit_beaumarchais_hotel_--_spa/237209i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 grootwarenhuizen, de grote boule-
vards Haussmann en Capucines en de chique rue du Faubourg Saint-Honoré liggen in 
de onmiddellijke nabij heid. Openbare parkeergarage 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 ner-
gens 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 
ontbijt buffet 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 hoogstaande 
materialen met een subliem oog voor detail: excen trieke nachtlampjes, stervormige 
wand verlichting, luxueuze gordijnen, vast tapijt met een uniek design, aparte bedhoofd-
einden,... 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 aanbevelen (23 m², met zithoek). Badkamer met apart toilet en make-
upspiegel. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Kinderen: op aanvraag bij het hotel: kinderbedje gratis.

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.

PARIJS
Madeleine

Go chic privileges PARV0026 N1

• Kortingen voor lange verblijven
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/chavanel/232189i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 shopping-
plezier 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 kleuren, een hou-
ten 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 uitmuntende 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): € 106/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).

Dit hotel brengt de 18de-eeuwse grandeur en weelde weer tot leven. Laat 
u bekoren door het gedistingeerde interieur waar de Parijse haute coutu-
re wordt gecombineerd met een alom gewaardeerde Italiaanse finesse. 
In een ongedwongen 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 voortreffelijke Italiaanse keuken van restaurant L'Assaggio.

PARIJS
Louvre

Go chic privileges PARV0295 X0

• Kortingen voor lange verblijven
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/castille/232317i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 wandelafstand 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 overdekte 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 Guillaume 
Goupil 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 concentra-
tie van luxe en elegantie waarbij lichtgetinte muren worden gecombineerd met hoog-
waardige 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 personen) of superior suites (45 m², max. 3 personen). Vast tapijt. 
Extra bed (3de volwassene): € 108/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 arron-
dissementen van Parijs, schittert Le Burgundy als een ware parel in de 
Parijse hotellerie. De sfeer is sereen en uitnodigend, de stijl is pure klas-
se: eigentijdse luxe met respect voor het verleden. De talrijke schilderijen, 
litho's en zwart-witfoto's uiten een passie voor kunst. Het bekroonde res-
taurant Le Baudelaire garandeert een explosie van smaaksensaties.

PARIJS
Louvre

Go chic privileges PARV0251 X0   

• Kortingen voor lange verblijven
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/frankrijk/parijs/le_burgundy/232032i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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AUBERGE DU JEU DE PAUME

Ligging: in het idyllische Domaine de Chantilly. Het kasteelpark vormt het ideale decor 
voor een zalige wandeling. De hippodroom van Chantilly ligt vlak bij het hotel. Een bezoek 
aan het nabijgelegen legendarische Château de Chantilly, het Musée Condé, les Grandes 
Ecuries en het Musée du Cheval zal u zeker bekoren.
Transport: per auto: 284 km (Brussel), 54 km (Parijs), 473 km (Amsterdam). Luchthaven 
Paris Charles de Gaulle op 26 km, Paris Orly op 64 km.
Faciliteiten: heerlijk verpozen in de elegante salons. Gastronomisch restaurant La Table 
de Connétable met 1 Michelinster, u wordt er verwend met verfijnde, creatieve gerechten. 
Le Jardin d'Hiver serveert klassieke gerechten in een rustige sfeer. Rijkelijk uitgeruste Spa 
Valmont (600 m², gratis toegang) met diffuus licht en kleurige mozaïeken. Verwarmd over-
dekt zwembad, sauna en hamam.
Kamers: 92 elegante kamers en suites, luxueus en smaakvol ingericht in 18de-eeuwse stijl. 
Indisch-geïnspireerde kleurrijke stoffen, Italiaans marmer en massief eiken meubilair in 
Louis XV-stijl zetten de toon. Ze geven uit op de stad Chantilly of de patio. Classic (28 m², 
max. 2 personen) en deluxe (32 m², max. 3 personen) kamers. Junior (45-58 m², max. 3 per-
sonen) en deluxe suites (50-60 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). 
Extra bed (3de volwassene): € 66/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (deluxe kamer en junior suite) of 2 kinderen (deluxe 
suite) t/m 11 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: gratis minibar (water, fruitsap en frisdranken). Jonggehuwden (enkel in de deluxe 
suite): fles wijn en lekkers.

'Art de vivre à la française' in dit unieke hotel, gesitueerd in het hart van 
het schitterende Domaine de Chantilly. U verblijft hier prinsheerlijk in een 
uitgelezen kader en geniet van talrijke culinaire hoogstandjes en onge-
evenaarde faciliteiten. Dit historische en prestigieuze adres bouwt voort 
op de rijke traditie van de Franse hotellerie. Elegantie en discrete luxe 
staan voorop.

PICARDIË

GOCHIC+ CULTUUR
• 3 nachten in een classic kamer
• ontbijtbuffet
• 1 dagpas voor het Domaine Chantilly
(toegang tot het kasteel, de tuinen, de stallen en het 
museum van het paard, audioguide inbegrepen)

Chantilly

Go chic privileges IDFV0017 XO

• Gratis nachten

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

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/ile_de_france/auberge_du_jeu_de_paume/233823i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ligging: in het lieflijke centrum van Obernai.
Transport: per auto: 433 km (Brussel), 488 km (Parijs), 594 km (Amsterdam). Treinstation 
Obernai op 1 km. Luchthaven Strasbourg/Entzheim op 19 km.
Faciliteiten: dit hotel ligt op een domein uit de 17de eeuw met diverse pavil joe nen rond 
een mooie binnenplaats. Salon en intieme bar. Het restaurant serveert heerlijke lokale 
gerechten en beschikt over twee verschillende ruimtes: in Le Caveau de Gail dineert u in 
een authetiek kader met houten balken, Le Jardin des Remparts heeft een geraffineerd 
decor. Bij mooi weer worden de maaltijden opgediend in de tuin van 1.200 m², in de scha-
duw van de stadswallen. Spa met overdekt verwarmd zwembad, sauna en hamam (gratis 
toegankelijk). Behandelingen betalend. Lift in 2 van de 4 paviljoenen.
Kamers: 53 kamers, knus en gezellig ingericht. Ze beschikken over badjassen en pantof-
fels, vast tapijt of parket. Naar keuze reserveren we voor u een standaard kamer (20 m²) of 
een meer luxueuze superior kamer (22-28 m²), beide types met zicht op de geklasseerde 
binnenplaats of op de rustige straat. Ruime deluxe kamers met zicht op de tuin (26-38 m²). 
Extra bed (3de volwassene): € 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 34/nacht (volwassene), € 23/nacht 
(kind t/m 10 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel in restaurant Le Caveau 
de Gail).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 17 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt t/m 12 jaar, ontbijt niet inbegrepen van 13 t/m 17 jaar). 1 Kind van 
3 t/m 10 jaar op de kamer van 1 volbetalende persoon geniet 25% korting - de volwassene 
betaalt de prijs in een tweepersoonskamer.
Bonus: 14/02, 14/07 en 21/07: welkomstgeschenk. Jonggehuwden: Crémant.

Een prestigieus adres (1635), gelegen in een schilderachtig stadje, met 
een idyl lisch kader, een charmante inrichting, een gerenommeerde keu-
ken en respect voor de tradities van de Elzas. Hier wacht u een attente 
service met oog voor detail, onder leiding van een ervaren directeur, en 
een alleraardigst verblijf.

ELZAS

GOCHIC+ TERROIR ET VIGNOBLE
• 1 nacht (superior kamer)
• ontbijtbuffet
• 1 streekdiner 3 gangen met 1 glas wijn 

per gang en water inbegrepen
(geen aankomst op maandag, uitgez. in juli en augustus)

Go chic privileges ALSV0006 X1

• Kortingen voor lange verblijven

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

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/alsace/a_la_cour_dalsace/234983i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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LE CHÂTEAU FORT

Ligging: werkelijk uniek, binnen de verstevigde muren van de burcht van Sedan zelf. 
Bouillon (België) ligt op slechts 22 km. De Franse grensstad Charleville-Mézières ligt op 
40 km, met vele bezienswaardigheden: de Place Ducale, het Arthur Rimbaud museum,...
Transport: per auto: 184 km (Brussel), 244 km (Parijs), 380 km (Amsterdam). TGV-station 
Sedan op 2 km. Luchthaven Luxembourg op 100 km.
Faciliteiten: het hotel heeft als middeleeuws decor het kasteel van Sedan met zijn 
eeuwen oude, massieve muren. In de ruime lobby vindt u de receptie (kluis). De gezel-
lige bar L'Artillerie omhelst diverse kleine salons en een open haard. Het gastronomisch 
restaurant La Principauté serveert een regionale topkeuken en voor een snelle hap kan u 
terecht in het restaurant Midi au Château. Gratis parking buiten de muren van het kasteel.
Kamers: 54 kamers, smaakvol in een modern jasje, maar met een knip oog naar hun trotse 
middeleeuwse verleden. Tradition kamers (21 m², max. 2 personen, parket) of familiesuites 
(38 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen, steeds met bad, tegelvloer of tapijt). Ze kijken 
uit op het binnenplein.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen, vast menu met bedie ning aan 
tafel). U neemt de maaltijden in een van de 2 restaurants, volgens beschikbaarheid.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiesuites: 2 kinderen t/m 12 jaar overnach-
ten gratis in de suite van de ouders (inclusief halfpension). 1 Kind t/m 12 jaar overnacht 
gratis op de kamer van 1 volbetalende persoon - de vol was sene betaalt de prijs in een 
éénpersoonskamer.

Charmehotel binnen de versterkte burcht van Sedan, u bent er omringd 
door de geschiedenis. Dit viersterrenhotel biedt een geslaagde combina-
tie van moderne kamers en een middeleeuws decor. Op gastro nomisch 
vlak is het een gevestigde waarde. Een uit gelezen uitvalsbasis om de 
Franse Ardennen te ontdekken.

CHAMPAGNESTREEK

GOCHIC+ GASTRONOMISCH
• 2 nachten
• ontbijtbuffet
• 1x halfpension
• 1x à-la-cartediner
(dranken niet inbegrepen)

Sedan

Go chic privileges CHAV0032 N1

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/champagne-ardenne/le_chateau_fort/234428i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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****(*)BEST WESTERN PLUS HOSTELLERIE DU VALLON

Ligging: in het hogere gedeelte van Trouville, aan de rand van het geanimeerde centrum. 
De jachthaven en de vismarkt, het casino en het strand (op 800 m) met het bekende hou-
ten wandelpad liggen op een steenworp. In de buurt bevinden zich heel wat gezellige 
restaurantjes en bars.
Transport: per auto: 410 km (Brussel), 165 km (Parijs), 595 km (Amsterdam). Treinstation 
Deauville/Trouville op 3 km.
Faciliteiten: achter de gevel in de typisch Normandische stijl vinden we een mooie ruime 
lobby. In de leesruimte met zithoek en in de cosy bar met haardvuur is het aangenaam 
vertoeven. Er is eveneens een klein tuintje. Voor uw ontspanning beschikt dit hotel over 
een biljartruimte, tafel tennis en petanque. Gratis verwarmd overdekt zwembad met 
sauna, hamam, bubbelbad en sportruimte. De ontbijtzaal is ruim en luchtig. Geen eigen 
restaurant maar het hotel werkt samen met een restaurant, op enkele minuten wandelen. 
Fietsverhuur (vanaf € 10/dag).
Kamers: de 62 kamers werden elegant ingericht en hebben vast tapijt. De grote licht-
inval en de warme kleuren creëren een oase van rust. De meeste kamers beschikken 
over een balkon of terras (volgens beschikbaarheid). We reserveren voor u een charme 
standaard kamer (16-18 m², max. 2 personen) steeds met een tweepersoonsbed, of een 
trendy charme superior kamer (22-27 m², max. 3 personen, extra bed (3de volwassene): 
€ 34/nacht). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de charme superior kamers: 1 kind t/m 12 jaar over-
nacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Dit elegant viersterrenhotel is opgetrokken in een typisch Normandische 
stijl en ligt in het rustige gedeelte van Trouville, op wandelafstand van 
het centrum en van het strand, en op 5 minuten van Deauville. Comfort, 
rust en klasse zijn hier de sleutelwoorden.

NORMANDIË
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Trouville

Go chic privileges NORV0011 X0

• Gratis nachten

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

http://https://www.transeurope.com/fr-be/hotels_de_charme/france/champagne-ardenne/le_chateau_fort/234424i/hotel-information-disponibilite.html?tab=tabs-PriceCalculation
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DOMAINE DE VILLERAY & SPA CHÂTEAU ET MOULIN

Ligging: u logeert hier in volle natuur op een magnifiek domein. Het Château ligt op een 
heuvel, de Moulin spiegelt zich in het riviertje dat naast het molencomplex stroomt. Het 
Château en de Moulin zijn slechts door enkele huizen gescheiden van het dorpje, op een 
paar minuutjes wandelen.
Transport: per auto: 465 km (Brussel), 145 km (Parijs), 660 km (Amsterdam). Trein station 
Condé-sur-Huisne op 1 km.
Faciliteiten: u kunt gebruik maken van de faciliteiten van beide hotels. In het Château: 
salon met open haard en bibliotheek, ontbijtruimte. Het intiem, gastronomisch restau-
rant wordt enkel gebruikt in de winter, van 01/05-31/10 wordt het diner opgediend in de 
Moulin de Villeray. In het molencomplex: bar met open haard, een gastronomisch restau-
rant (beslist een aanrader!), terras en een verwarmd openluchtzwembad met ligstoelen. 
Spa (toegang betalend) in een apart gebouw met binnenzwembad, bubbelbad, hamam, 
sauna, themadouche, relaxatieruimte,... Mogelijkheid tot behandelingen (betalend). 
Mountainbikes en kano's (betalend), gratis tennisplein, en vissen in een privériviertje op 
4 km (betalend).
Kamers: bij reservering meldt u of u in het Château of in de Moulin wil logeren. In de 
Moulin liggen de 25 kamers verspreid over het molencomplex, een villaatje in de tuin, en 
2 typische huisjes aan de overkant van de straat. Charmante plattelandsstijl met diverse 
vloerbekledingen: tegels, parket, vast tapijt,... Standaardkamer (18 m², Moulin of Château) 
of een superior kamer met een mooier uitzicht op het park (20 m², Moulin) en suites 
(30 m², Château). Tweepersoonskamer voor alleengebruik. 4 Personen in een standaard-
kamer krijgen een appartement. Extra bed (3de en 4de volwassene): € 66/nacht.
Maaltijden: halfpension: ontbijt en diner (4 gangen, beperkt keuzemenu). Alle maaltijden 
met bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders 
betalen elk € 38/nacht (inclusief halfpension) (uitgez. 24/12, 31/12 en 14/02).

Dit pareltje ligt op 50 km van Chartres, op een idyllisch domein, compleet 
met een historische molen (18de eeuw). U heeft de keuze uit 2 hotels, 
beide even charmant, met de sfeer van weleer en gracieuze kamers van 
een eenvoud die siert. Uitmuntende keuken en een gastvrij onthaal door 
de eigenaars zelf.

NORMANDIË
Condeau-au-Perche

Go chic privileges NORV0018 N1

• Kortingen voor lange verblijven
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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LE NOUVEAU MONDE

Ligging: het uitgestrekte strand Plage du Sillon ligt tegenover het hotel (straat over
steken). Een wandeling naar links op de dijk brengt u na 850 m tot aan het kasteel van 
SaintMalo, waar u de Cité kan binnenstappen. Onderweg heeft u steeds zicht op het 
Nationaal Fort, dat in zee ligt tegenover de stad. Rechts op de dijk vindt u na 180 m de 
Brasserie du Sillon (visgerechten).
Transport: per auto: 692 km (Brussel), 417 km (Parijs), 890 km (Amsterdam). TGVstation 
SaintMalo op 500 m. Luchthaven Rennes op 70 km.
Faciliteiten: dit hotel is een hedendaagse interpretatie van de typische huizen die in 
de Cité werden gebouwd. De inrichting brengt hulde aan het maritieme leven van de 
ontdekkings reizigers en voert u zo mee naar de ontdekkingen van de OostIndische 
Compagnie, oosterse kruiden en de zeevaartroute van de koffie. De ruime receptie ligt aan 
de achterzijde van het gebouw. Een grote traphal brengt u naar het restaurant Les 7 Mers 
en de bar Le Comptoir. Beide bieden een schitterend zicht op het strand en de zee. U kan 
zalig ontspannen in de spa met o.a. een verwarmd binnenzwembad, een bubbelbad en 
hamam (gratis toegang). Geniet ook van het zonneterras in de zomer en de loungeruimte. 
Ondergrondse parking met rechtstreekse toegang tot het hotel (vanaf € 15/24 uur).
Kamers: het hotel telt 83 kamers met een hedendaagse decoratie, ingericht in zachte en 
warme tinten en afgewerkt met veel zin voor detail. Op elke kamer zijn er badjassen ter 
beschikking. We reserveren voor u een standaardkamer aan de zuidkant (22 m², max. 
2 personen), een kamer échappée mer met zijdelings zeezicht (26 m², max. 2 personen) of 
een superior kamer met zicht op zee (27 m², max. 2 volwassenen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 47/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 11 jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders (ontbijt niet inbegrepen).

Dit hotel biedt uitstekende faciliteiten, ook op het vlak van wellness. Het 
restaurant heeft een prachtig panoramisch uitzicht op de baai van Saint
Malo. U geniet van een prima ligging tegenover het strand, op wandel
afstand van de Cité Corsaire van SaintMalo. Het hotel doet u dromen van 
reizen of u reist er naartoe om te dromen...

BRETAGNE
SaintMalo

Go chic privileges BRTV0053 X0

• Gratis nachten

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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CHÂTEAU DE COURBAN & SPA NUXE

Ligging: u bezoekt uiteraard de wijngaarden en de champagnehuizen, maar er valt ook 
heel wat cultuur te snuiven: zo is er het romantische dorpje Châtillon sur Seine met in het 
museum de rijkelijke vondsten uit het zogenaamde Vorstengraf (15 km, 850 v. Chr.), de 
voormalige woonplaats van Charles de Gaulle Colombey-les-deux-Eglises (45 km), en de 
abdij van Fontenay (50 km).
Transport: per auto: 477 km (Brussel), 262 km (Parijs), 619 km (Amsterdam). Treinstation 
Châtillon-sur-Seine op 16 km. Luchthaven Dijon op 100 km.
Faciliteiten: de receptie en zithoek met open haard bevinden zich in het statige hoofd-
gebouw, een 19de-eeuws kasteel dat werd omgetoverd tot een rustiek pareltje. Het gas-
tronomisch restaurant biedt een uitmuntende Frans-Bourgondische keuken van zeer hoge 
kwaliteit, onderscheiden in 2019 met een Michelinster. De niveauverschillen in de roman-
tische tuin creëren extra rust rondom het zwembad, Spa Nuxe.
Kamers: de 24 kamers bevinden zich in het hoofdgebouw of in de nieuwe gebouwen. De 
meeste kamers hebben tegelvloer of parket, sommige vast tapijt (volgens beschikbaar-
heid). Charmante classic kamers (15-25 m², max. 3 personen, zicht op de tuin) of prestige 
kamers (40-50 m², max. 3 personen, met een modernere touch en dvd-speler, kluisje, iPod 
docking station, zicht op het zwembad of het platteland). Extra bed (3de volwassene): 
€ 74/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 1 Kind van 3 t/m 9 jaar op de kamer van de ouders 
betaalt € 58/nacht.
Bonus: bezoek aan de wijnkelder van het Domaine Brigand. Jonggehuwden: fles cham-
pagne en upgrade volgens beschikbaarheid.

U verblijft in een kasteel uit 1820 op een rustig domein waar u goed ge-
soigneerd wordt door de familie Vandendriessche met Belgische roots. 
Dit is het perfecte adres om de Chablisregio en de Champagnestreek 
te combineren. De exquise keuken (Michelinster) en de ontspannings-
mogelijkheden dragen bij tot een alleraardigst, relaxed verblijf.

BOURGONDIË
Courban

Go chic privileges BOUV0004 X0

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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CHAIS MONNET & SPA

Ligging: midden in de stad, op exact dezelfde locatie waar in 1838 het vroegere cognac
bedrijf JG Monnet & Co haar oorsprong vond. Het hotel werd onder gebracht in de voor
malige opslagplaatsen waar de cognacvaten lagen te rijpen. De cognachuizen Martell en 
Rémy Martin liggen in een straal van 200 m. Het cognachuis Hennessy, aan de kaaien van 
de Charente, bevindt zich op 800 m.
Transport: per auto: 806 km (Brussel), 503 km (Parijs), 1.000 km (Amsterdam). Treinstation 
Cognac op 800 m.
Faciliteiten: de authenticiteit van de site staat hier centraal, maar dan wel gekoppeld 
aan een duidelijke zin voor creativiteit en moderniteit. Een bijzonder geslaagd geheel. 
Aan de receptie helpt men u graag verder met tips voor excursies (inclusief begeleide 
bezoeken aan de cognachuizen). Le 1838 is een knusse jazzbar (in de voormalige tonnen
makerij) en in Angélique Café kan u terecht voor een afternoon tea met vers Frans gebak. 
Sigarenlounge. Er zijn 2 restaurants: Les Foudres (gastronomisch, 1 Michelinster) en La 
Distillerie (brasserie waar u ook het ontbijt neemt). Spa (gratis), met o.m. binnenzwembad, 
sauna, hamam en bubbelbad. De behandelingen en verzorgingen zijn van uit stekende 
kwaliteit (betalend). Gratis parking met valet service.
Kamers: de 92 ruime kamers en suites zijn ondergebracht in twee evenwijdig lopende 
hoofdgebouwen. Ze zijn een toonbeeld van klassiek Franse verfijning, met nobele mate
rialen en alle eigentijds comfort. Naar keuze: deluxe kamer (2838 m², max. 2 personen) 
met of zonder terras, premier kamer (3947 m², max. 2 personen) of junior suite (4962 m², 
max. 3 personen). Extra bed (3de volwassene) in een junior suite: € 116/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
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: welkomstcocktail. Jonggehuwden: fles champagne en upgrade volgens beschik
baarheid.

Een recent vijfsterrenhotel (2018) dat zijn gelijke niet kent in Cognac en 
omgeving. U treft er een wonder mooie samen smelting van historisch erf
goed, raffinement en hedendaagse luxe. Vlak bij de historische binnen
stad en de mooiste cognachuizen, beleeft u hier ongetwijfeld onver
getelijke momenten.

CHARENTE

GOCHIC+ DINING
• 2 nachten in een deluxe kamer
• ontbijtbuffet
• 1x 3 gangendiner in brasserie La Distillerie 

(2 glazen wijn, water en koffie inbegrepen) 
• bezoek aan een cognachuis met degustatie

Cognac

Go chic privileges

• Kortingen voor lange verblijven

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

Ligging: vredig, te midden van een golfterrein. De mooie omgeving met uitgestrekte wijn-
gaarden zal ook niet-golfers bekoren.
Transport: per auto: 927 km (Brussel), 624 km (Parijs), 1.124 km (Amsterdam). Luchthaven 
Bergerac op 25 km, Bordeaux op 93 km.
Faciliteiten: de receptie bevindt zich in het Château des Vigiers, een ander 4 sterrenhotel 
op het domein. Van daaruit wordt u naar de Relais begeleid. De Bistrot des Vigiers serveert 
regionale specialiteiten en lichte lunches op het terras of bij de open haard. In restau-
rant Les Fresques staan gastronomische lokale gerechten op de kaart (1 Michelinster). De 
wijnkelder en -shop bieden regionale wijnen aan. Verwarmd openluchtzwembad (mei-
september), fitness, sauna in de relais, tennis, darts, minivoetbal, badminton, tafeltennis 
(gratis). In de Spa by Sothys met o.a. binnenzwembad, bubbelbad en hamam geniet u van 
schoonheidsbehandelingen (betalend).
Kamers: de 40 kamers doen denken aan traditionele landhuizen dankzij de raamluiken, 
het discrete ruitjesmotief en de terracottavloer. Het uitzicht op het golfterrein en de wijn-
gaarden is subliem. We reser ve ren superior kamers (36 m², max. 2 personen) of familie-
kamers (40 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 37/dag (3 gangen, vast menu) in de 
bistrot.
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Enkel in de familie kamers: 2 kinderen t/m 16 jaar over-
nachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Een erg charmant hotel in de historische setting van een authentiek 
kasteel domein, omringd door groen. De 2 restaurants zijn van voortref-
felijk. Sla een balletje op het golfterrein of laat de rust u hier overvallen...

DORDOGNE

GOCHIC+ GENIETEN & LEKKERNIJEN
• 3 nachten
• ontbijtbuffet
• 2x 3 gangendiner in Bistrot des Vigiers
• 1x 3 gangendiner in restaurant Les Fresques
• onbeperkt golf OF 1 schoonheidsbehandeling per dag (30 min.)
• 2 uur gratis toegang tot de Spa Chateau (binnenzwembad, 

bubbelbad, hamam, sauna) gratis toegang tot sauna, 
fitness en buitenzwembad van 15/05-15/09

Monestier

Go chic privileges DORV0012 X0

• Kortingen voor lange verblijven

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

Ligging: schitterend gelegen, aan de Grande Plage aan de Atlantische Oceaan, in het hart 
van Frans Baskenland. Het centrum van Biarritz en het casino zijn vlakbij.
Transport: per auto: 1.086 km (Brussel), 783 km (Parijs), 1.283 km (Amsterdam). Treinstation 
op 3 km. Luchthaven Biarritz op 3 km.
Faciliteiten: het hotel onderging een grondige renovatie en opende eind juni 
2020 opnieuw de deuren. Bewonder het nieuwe decor van dit prachtige gebouw met de 
imposante lobby - een plaats voor gezellige ontmoetingen. In Bar Napoléon proeft u lek-
kere cocktails. In restaurant La Rotonde (1 Michelinster) stelt chef-kok Aurélien Largeau 
u een verfijnde en moderne Franse keuken voor. Het verwarmd buitenzwembad met 
zee water is ideaal gelegen nabij de Grande Plage en lijkt wel een natuurlijke verlenging 
van de Atlantische Oceaan. Spa Impérial (3.000 m²) met magnifiek binnen zwembad, ver-
schillende sauna’s, hamam en bubbelbaden (gratis). Schoonheidsinstituten Guerlain 
en Leonor Greyl voor massages en behandelingen (betalend). Studio yoga en pilates. 
Parking: vanaf € 30/24 uur.
Kamers: er worden 86 kamers en 56 suites aangeboden; de stijl is Second Empire. Naar 
keuze: king kamers (27 m², max. 2 personen) met zicht op Biarritz of met zicht op het 
strand. Deluxe kamers (42 m², max. 2 personen) met zicht op Biarritz en junior suites 
(50 m², max. 3 personen, zithoek, extra bed (3de volwassene): € 156/nacht) met zicht op 
Biarritz. Badjassen en pantoffels.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind t/m 5 jaar overnacht gratis 
op de kamer van de ouders, 1 kind van 6 t/m 12 jaar betaalt € 33/nacht. Inclusief ontbijt.
Bonus: jonggehuwden: fles champagne en versierde kamer (max. 3 maanden gehuwd).

Hôtel du Palais is reeds meer dan een eeuw hét symbool van prestige 
in Biarritz. Deze residentie werd in 1854 door Napoleon III en Eugénie 
de Montijo gebouwd, en straalt vandaag nog steeds klasse uit. In het 
gasten boek prijken de namen van keizers, prinsen, kunstenaars en poli-
tici. Ontdek het nieuwe decor van dit legendarische hotel.

BASKENLAND
Biarritz

Go chic privileges PBSV0022 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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Saint-Emilion
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Ligging: het vijfsterrenhotel Château Hôtel Grand Barrail bevindt zich op een unieke set
ting te midden een park van 3 ha. U bent hier omringd door de meest vermaarde wijn
domeinen. SaintEmilion is niet enkel een mustsee voor wijnliefhebbers maar evengoed 
voor wie graag vertoeft in een stad die geschiedenis ademt. Het middeleeuws centrum, 
de catacomben, de grot van de l'Ermitage,... het rijke historische en religieuze verleden 
is alomtegenwoordig. De wereld beroemde wijnlandschappen prijken op de lijst van het 
UnescoWerelderfgoed.
Transport: per auto: 900 km (Brussel), 588 km (Parijs), 1.085 km (Amsterdam). TGVstation 
Bordeaux op 43 km. Luchthaven Bordeaux op 40 km.
Faciliteiten: laat u verleiden door de smaken en de geuren van het zuid westen in het gas
tronomische restaurant. U proeft er van een creatieve keuken vergezeld van uitstekende 
wijnen. In de zomer is het heerlijk dineren op het terras, het schitterende uitzicht op het 
park en de wijngaarden zorgt voor een exclusieve sfeer. Het ontbijtbuffet (Amerikaans) 
neemt u in La Rotonde, mooi aangekleed met grote spiegels en kandelaars. Intieme bar 
voor een drankje. Spa met sauna's, hamam, bubbelbaden, relaxruimte (gratis). Fitness 
(gratis). Schoonheidsbehandelingen met de natuurlijke verzorgingsproducten van Cinq 
Mondes (betalend). In het riante park ligt, ietwat verscholen, een buitenzwembad (open 
mei tot oktober, verwarmd). Gratis shuttle naar het centrum van SaintEmilion.
Kamers: de 46 kamers liggen verspreid over het kasteel en de 3 bijgebouwen. Naar keuze 
reserveren we voor u een superior kamer (30 m², max. 3 personen) of een deluxe kamer 
(34 m², max. 3 personen) dat zowel klassieke als moderne elementen combineert met 
fraaie objecten van het interieurmerk Blanc d'Ivoire. Beide types zijn ondergebracht in de 
bijgebouwen la Résidence, la Maison du Vignoble of in la Maison du BienÊtre met zicht 
op het kasteel, de tuinen of de wijngaarden. Terras of balkon. Extra bed (3de volwassene): 
€ 82/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: 1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: chocolaatjes en versierde kamer.

Het vijfsterrenhotel Château Hôtel Grand Barrail dompelt u onder in 
een uitzonderlijk kader van luxueuze verfijning en exclusief raffinement. 
Omringd door de wijngaarden van SaintEmilion vertoeft u hier in een 
prachtig decor, geniet u van een uitstekende gastronomie en een welda
dige ontspanning in de spa. En uiteraard ontdekt u wat deze grand cru 
wijnen nog steeds zo bijzonder maakt.

GIRONDE

Go chic privileges PBSV0035 N1

• Gratis nachten

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

Ligging: een zalige ligging, te midden van de natuur met rondom wijngaarden zo ver het 
oog reikt. La Garde Freinet met de Provencaalse markten ligt op 8 km, de abdij van Le 
Thoronet op 22 km. Saint-Tropez bevindt zich op 30 km.
Transport: per auto: 1.117 km (Brussel), 848 km (Parijs), 1.329 km (Amsterdam). Luchthaven 
Marseille-Provence op 115 km, luchthaven en treinstation Nice op 100 km.
Faciliteiten: dit moderne hotel opende in 2019 zijn deuren met het thema wijn als een 
rode draad doorheen het gebouw. De receptie, met hoog plafond, oogt indrukwekkend 
(open 7 tot 20 uur). Hier bevindt zich tevens eens wijnshop en een degustatieruimte. In 
de Atmos bar en het restaurant hangt een urban-chic vibe. U proeft er van een seizoens-
gebonden keuken op basis van dagverse producten. Geniet van een wijncocktail, degus-
tatie of van heerlijke fusion gerechten op het rooftopterras. Een mooie zonsondergang 
met een fris wijntje, een perfecte combinatie. Mogelijkheid tot ontbijtbuffet ter plaatse 
(richtprijs € 20/dag). Aan het openluchtzwembad heerste een relaxte sfeer, de felrode 
ligzetels zorgen voor een vrolijke noot.
Kamers: 32 moderne kamers worden hier aangeboden, voor de inrichting werd gebruik 
gemaakt van fraaie designelementen en licht. Het geheel oogt smaakvol en verfijnd. Naar 
keuze: een classic kamer (15 m², max. 2 personen), een superior kamer met terras of bal-
kon (25 m², max. 2 personen), een studio (15 m², max. 2 personen, kitchenette) of een 
familiekamer (30 m², max. 4 personen, zie ook Uw voordeel). Alle kamers hebben een 
tweepersoonsbed.
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar overnach-
ten gratis op de kamer van de ouders (ontbijt niet inbegrepen).
Bonus: welkomstdrankje. Gratis wijndegustatie (3 wijnen) en 10% korting bij aankoop van 
min. 6 flessen wijn.

Recent designhotel met een topligging tussen de wijngaarden. Het 
prachtige uitzicht vanaf het rooftopterras, de stijlvolle comfortabele 
kamers, de uitstekende keuken, de wijndegustaties en het heerlijke 
buiten zwembad garanderen u een zorgeloze vakantie. De omringende 
on gerepte natuur zorgt voor urenlang wandel- en fietsplezier.

PROVENCE
La Garde-Freinet

Go chic privileges PRVV0082 X0

• Gratis nachten

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/ultimate_provence/235844i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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*****GLLE PHÉBUS & SPA

Ligging: ideale ligging in het hart van de Lubéron tussen de pittoreske dorpjes Gordes en 
Roussillon. In de omgeving de Cisterziënzerabdij van Sénanque (op 12 km), de typische 
dorpjes Murs, Lioux, Saint-Saturnin, Lourmarin. Iets verder Saint-Rémy-de-Provence, Les 
Baux-de-Provence, Avignon met het Palais des Papes. Flaneer op de lokale markten en 
geniet van de geuren van de Provence. Voor de sportievelingen: fietsen, tennis, kajak, 
paardrijden, wandelen, golf, forelvissen of reserveer een ballonvlucht.
Transport: per auto: 985 km (Brussel), 724 km (Parijs), 1.180 km (Amsterdam). TGV-station 
Avignon op 45 km. Luchthaven Avignon op 35 km, Marseille op 82 km.
Faciliteiten: gezelligheid troef in de bistro Le Café de la Fontaine waar u in een relaxte 
setting geniet van een traditionele keuken op basis van dagverse producten. Het gas-
tronomische restaurant, La Table de Xavier Mathieu, al meerdere jaren bekroond met 
een Michelinster, serveert exquise gerechten die creativiteit en verfijning feilloos com-
bineren. Ook vegetarische en veganistische schotels op de menukaart. Ontspanning in 
de spa Cartia & Aquatoria (gratis toegang). Massages en schoonheidsverzorgingen beta-
lend. Mooi buitenzwembad met gratis ligstoelen en parasols. Tennis en jeu de boules. 
Speelpleintje voor kinderen. Helihaven. Bewaakte afgesloten parking.
Kamers: 30 aantrekkelijke kamers ingericht met hoogstaande materialen en fraaie stof-
fen. Ze kijken uit op de vallei of op de tuin. Make-upspiegel. Voor max. 2 personen: een 
garrigue kamer (23-33 m²) zicht op het park of de vallei, een superior kamer (23-46 m²) met 
terras of balkon en zicht op de bergen. Suites (53-60 m², max 4 personen) met terras of bal-
kon en zicht op de bergen of een junior suite (42 m², max. 3 personen) met privézwembad 
(3 x 5 m). Extra bed (3de en 4de volwassene): € 42/nacht.
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen. Mogelijkheid tot ontbijt ter plaatse (richtprijs € 30 
(volwassene), € 15 (kind 6 t/m 12 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 5 t/m 11 jaar op de (junior)suite van de ouders 
betaalt € 16/nacht (ontbijt niet inbegrepen).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles roséwijn en bloemen op de kamer.

Chef-kok en eigenaar van dit vijfsterrenhotel, Xavier Mathieu, heet u van 
harte welkom in dit bijzonder charmante etablissement waar de geuren 
van lavendel zich vermengen met de kleuren van de Lubéron. De mooi 
ingerichte kamers, de uitnodigende spa en de uitstekende gastronomie 
zijn ongetwijfeld de garantie voor een subliem verblijf in deze prachtige 
regio.

PROVENCE
Joucas

Go chic privileges PRVV0084 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/le_phebus_--_spa/236625i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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LE PIGONNET

Ligging: op ongeveer 1,5 km van het historisch centrum van Aix-en-Provence, een wirwar 
van pittoreske straatjes en pleintjes met terrasjes en winkels. Perfect gelegen om de ruime 
regio te verkennen: op 90 km van de Camargue met de flamingo's en wilde paarden en 
op 50 km van het Parc national des Calanques. Marseille, met een uitgebreid cultureel 
erfgoed, ligt op 30 km.
Transport: per auto: 1.028 km (Brussel), 757 km (Parijs), 1.207 km (Amsterdam). TGV-station 
Aix-en-Provence op 14 km, luchthaven Marseille-Provence op 25 km.
Faciliteiten: u betreedt het charmante herenhuis via een mooie lobby. Gezellige bar met 
regelmatig sfeervolle jazz-avonden. Diverse zithoeken en een bibliotheek, ideaal om 
met een goed boek tot rust te komen. La Table du Pigonnet is een romantisch restaurant 
met wondermooi zicht op de weelderige tuin. In de zomer kan u op het terras dineren. 
Chef Thierry Balligand laat zich inspireren door Provençaalse smaken en werkt met de 
allerbeste seizoensproducten uit de streek. Le Pigonnet ligt ingesloten in een ravissante 
tuin met eeuwenoude kastanjebomen, rozelaars, fonteintjes en een buitenzwembad. 
Mogelijkheid tot massages. Gratis bewaakte parking met valet service.
Kamers: 44 elegante kamers en suites in een aangename Provençaalse stijl. Ze stralen 
een huiselijke sfeer uit met moderne accenten. Mooie stoffen in de typisch warme kleuren 
van het zuiden. Voor max. 2 personen: classic (17-26 m², zicht op de patio), superior (20-
26 m², zicht op de tuin of de kastanjedreef) en deluxe (26-32 m², met tuin en/of zwembad-
zicht. Sommige classic en superior kamers bevinden zich in een zijvleugel.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Een groene oase van rust, vlak bij het centrum van Aix-en-Provence. Het 
18de-eeuwse herenhuis heeft zijn authentieke sfeer behouden. De tuin is 
fantastisch mooi, een wandeling mag zeker niet ontbreken. Schilder Paul 
Cézanne liet zich graag inspireren door deze betoverende omgeving. Dit 
adresje staat garant voor ingetogen luxe, een ontspannen ambiance en 
een onberispelijke service.

PROVENCE
Aix-en-Provence

Go chic privileges PRVV0063 X0

• Gratis nachten

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/le_pigonnet/233792i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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CHÂTEAU DE BERNE

Ligging: rustig gelegen in het hart van de Provence, in een bebost landschap van 650 ha. 
U bereikt het indrukwekkende, afgelegen kasteel na een spectaculaire route door de wijn-
gaarden die u tot op de top van de heuvel brengt. De abdij van Le Thoronet ligt op 11 km. 
De stranden van de Côte d'Azur op amper 44 km.
Transport: per auto: 1.110 km (Brussel), 840 km (Parijs), 1.312 km (Amsterdam). Treinstation 
Toulon op 71 km, Marseille op 97 km en Nice op 100 km. Luchthaven Toulon op 71 km, 
Marseille-Provence op 114 km en Nice op 94 km.
Faciliteiten: magnifiek landgoed, omringd door wijngaarden, waar rust en raffinement 
gegarandeerd zijn. U wordt naar uw kamer begeleid via de authentieke potterie van het 
kasteel. Het restaurant Le Jardin de Benjamin (1 Michelinster) serveert exquise gerechten 
met kraakverse producten uit de eigen moestuin. De keuken doet de streekgastrono-
mie alle eer aan. Ook de bistro serveert heerlijke, lokale gerechten. De twee verwarmde 
buiten zwembaden (midden april tot midden oktober) met prachtige Balinese bedden en 
poolbar bieden een droomdecor met zicht op de wijngaarden, de olijfbomen en het bos. 
Tennisplein en petanqueplein. Spa (800 m²) met sauna, hamam, bubbelbad en fitness 
(gratis). Vanaf het verwarmde binnenzwembad heeft u zicht op de wijngaarden.
Kamers: elke kamer (25) heeft een unieke inrichting, warm en elegant, met balkon of ter-
ras. Traditioneel of modern en voorzien van alle comfort. Voor max. 2 personen: classic 
kamers (30 m², zicht op het woud of de wijngaarden), deluxe kamers (35 m², zicht op het 
domein) of junior suites (40 m², zicht op het woud, de wijngaarden of het kasteel). Ruime 
familiesuites (70 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen. Mogelijkheid tot ontbijt ter plaatse (richtprijs 
€ 34/dag (volwassene), € 17/dag (kind t/m 11 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiesuites: 2 kinderen t/m 11 jaar overnachten 
gratis in de suite van de ouders. Ontbijt niet inbegrepen.
Bonus: welkomstdrankje. Gratis wijndegustatie (max. 3 wijnen) en 10% korting bij aan-
koop van 6 flessen wijn.

Op het immense domein van Château de Berne staat alles in het teken 
van de wijn en de omliggende natuur. Vanaf de prestigieuze spa heeft 
u zicht op de omliggende wijnranken. Dit hotelkasteel biedt alles voor 
een luxueus verblijf waar rust, ontspanning en heerlijke gastronomie ge-
garandeerd zijn.

PROVENCE
Flayosc

Go chic privileges AZRV0040 X0

• Gratis nachten

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/chateau_de_berne/235828i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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SPLENDIDE ROYAL

Ligging: op 300 m van de Porta Pinciana, de stadspoort die het centrum scheidt van het 
Villa Borghese Park. Dit fraai park leent zich tot het maken van mooie wandelingen en her-
bergt een aantal musea, zoals de Galleria Borghese. In 10 minuten stapt u naar de Piazza 
della Trinità dei Monti, waar u de befaamde Spaanse Trappen afdaalt. Van hieruit bereikt 
u vlot de Trevi-fontein, het Pantheon en de Piazza Navona.
Metrohalte: Barberini (lijn A) op 600 m.
Faciliteiten: de algemene delen weerspiegelen de rijkdom van een Italiaans klooster in 
de 19de eeuw: marmeren vloeren, hoge plafonds, prachtige sculpturen, Murano glas en 
intieme salons. In de Crystal Lounge geniet u 's morgens van een excellent ontbijtbuffet 
met zicht op het Villa Borghese Park. Het Adèle Mixology Lounge terras en het Mirabelle 
Restaurant, op de hoogste verdieping, bieden een ongelooflijk panorama over de stad. 
Mogelijkheid tot buiten eten. De cocktails en de keuken zijn er van een hoogstaand 
niveau. In het Parco dei Principe Grand Hotel (1,5 km) kan u gratis gebruik maken van het 
buiten zwembad en de spa (binnenzwembad, sauna, stoombad, fitness - 10% korting op 
de behandelingen, reservering bij aankomst).
Kamers: 74 kamers overwegend in een barokke stijl met marmeren badkamers. Vast tapijt. 
Royal superior kamers (25 m², max. 2 personen) met zicht op de binnenplaats of royal 
deluxe kamers (30 m², max. 3 personen) soms met zicht op Villa Borghese. Gloednieuwe 
splendide prestige kamers (30-35 m², max. 2 personen) in een hedendaagse stijl met hou-
ten vloer. Royal junior suites (38 m², max. 3 personen, op de 4de en 5de verdieping, terras 
met fraai zicht over de Eeuwige Stad). Extra bed (3de volwassene): € 129/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de royal deluxe kamers en royal junior suites: 1 kind 
t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: attenties, vroege check-in, late check-out en upgrade volgens 
beschikbaarheid.

U ervaart de grandeur en de rijkdom van een Italiaans 19de eeuws kloos-
ter en de intimiteit van een huiselijk palazzo. De voorname ligging zal 
u weten te bekoren, in een hoger gelegen deel van de stad, grenzend 
aan Villa Borghese en op een steenworp van de Spaanse Trappen. Het 
Mirabelle Restaurant en het Adèle Mixology Lounge terras bieden een 
uniek zicht op het klassieke Rome, pure romantiek met een ondergaande 
zon.

ROME

Go chic privileges ROMV0181 X0

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/rome/splendide_royal/232496i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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CELLAI

Ligging: een absolute topligging voor dit hotel! Alle bezienswaardigheden 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 (zelfbediening, u rekent af bij vertrek). Gratis koffie, thee en koekjes in de namiddag. 
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 toeslag 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 char-
mehotel biedt huiselijkheid, kwaliteit, comfort en service in combinatie 
met de perfecte ligging om Firenze te verkennen en te ontdekken. U lo-
geert pal in het historisch centrum.

FIRENZE

Go chic privileges FLOV0010 N1

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/firenze/cellai/232056i/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 renaissance
schilderijen 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 ser
vice 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) ser
veert een traditionele Toscaanse keuken. 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 kera
miek. Privégarage met valet service (vanaf € 45/24 uur).
Kamers: knap ingericht, met een hedendaagse decoratie en stateoftheart technologie. 
Ze zijn ingericht met kunstwerken, hoge plafonds, exclusieve stoffen,... De kamers hebben 
parketvloer. Classic executive (18 m²), superior executive (21 m²) of deluxe (26 m², bad
jassen 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. 15/04/2217/04/22, 07/05/2216/07/22, 06/09/2215/10/22) (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 3 nachten: 1 gratis diner in Osteria Pagliazza (verblijven 01/11/2123/12/21, 
25/12/2129/12/21, 02/01/2213/02/22, 15/02/2208/04/22, 31/07/2226/08/22) (cumuleerbaar 
met Go chic privileges).

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 ma
nier. Het is een karaktervol hotel met veel faciliteiten én een verhaal met 
een rijke geschiedenis dat uw verblijf tot een unieke, intense en histori
sche ervaring maakt.

FIRENZE

Go chic privileges FLOV0072 X0

• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/firenze/brunelleschi/232048i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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IL SALVIATINO

Ligging: dit prachtige hotel ligt genesteld in de rustige heuvels van Fiesole tussen de 
cipressen, uitkijkend op de magnifieke kunststad Firenze. Het bruisende stadscentrum 
en de beroemde Duomo liggen op slechts 15 minuten. Het hotel biedt een gratis shuttle
service (vaste tijdstippen).
Faciliteiten: indrukwekkende bibliotheek waar het gezellig vertoeven is met een glas wijn 
en een goed boek uit de unieke collectie ledergebonden klassieke romans. Ontbijtbuffet. 
In restaurant La Terrazza maakt u een culinaire reis door de Toscaanse gastronomie. 
Verfijnde lokale specialiteiten sieren de menukaart, vaak op basis van biologische groen
ten, fruit en kruiden uit de eigen moestuin. In de zomer snacks aan het zwembad, bij mooi 
weer lunch en diner op het terras. In de winter eet u in de salons van de villa. Ontspannen 
kan in de stijlvolle, intieme salons of aan het panoramisch overloopzwembad (meiokto
ber) in de riante tuin. Voor pure verwennerij kan u terecht in La Spa del Salviatino. Het 
hotel is omringd door een privépark van 12,5 ha met tal van schaduwrijke hoekjes. Mis 
tijdens de zomermaanden zeker 'Il Giardino del Gusto' niet, een wekelijks aperitiefevent 
met live muziek, een mooie wijnselectie, champagne en cocktails.
Kamers: 44 kamers, allemaal verschillend ingericht in een somptueuze stijl van eindeloze 
luxe, met respect voor het karakter van het gebouw en de tuinen. Lokaal handwerk en 
moderne technologie worden perfect gecombineerd. Superior kamers (30 m², max. 2 per
sonen) of nog mooiere deluxe kamers (3040 m², max. 3 personen) met of zonder zicht 
op de Duomo. Ruime junior suites (50 m², max. 3 personen). Extra bed (3de volwassene): 
€ 103/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers en junior suites: 1 kind t/m 11 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje, gratis minibar (softdrinks), attentie, dagelijks afternoon snack.

Deze sublieme, perfect gerestaureerde 15deeeuwse villa ligt verscholen 
in de heuvels van Fiesole. U geniet er van een weergaloos uitzicht op 
de renaissancestad Firenze en op het omliggende Toscaanse landschap; 
een lieflijk oord. Op deze unieke plek wacht u de rust en de magie van 
Toscane op een boogscheut van de kunst en cultuur van Firenze.

FIRENZE

Go chic privileges TOSV0212 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/firenze/il_salviatino/235126i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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MONACO & GRAND CANAL

Ligging: een magische ligging, waar het Canal Grande overgaat in de lagune, vlak bij het 
San Marco-plein. Deze locatie is ideaal voor het verkennen van de stad, in combinatie met 
een ontspannen, romantische omgeving.
Vaporettohalte: San Marco/Vallaresso.
Faciliteiten: het gebouw (1638) behoorde destijds toe aan de adellijke familie  Dandolo, 
die hier de eerste 'Ridotto' opende, een publieke hall waar de adel samenkwam met men-
sen uit alle klasses van de samenleving voor spel en plezier, en waar Giacomo Casanova 
graag met zijn veroveringen over de vloer kwam... Het hotel werd bijzonder stijlvol her-
ingericht, met respect voor het verleden, en is één en al gratie. Voor het ontbijt wacht 
u een Amerikaans buffet. Het restaurant Canal Grande is uitermate elegant en populair 
bij de Venetianen. U geniet er van de typische gerechten uit de traditionele Venetiaanse 
keuken. De aangeboden specialiteiten zijn veelal op basis van vis en zee vruchten. Het 
schitterend decor en de verzorgde service scheppen een warme sfeer. Bij mooi weer eet u 
op het terras uitkijkend op het Canal Grande, onvergetelijk...
Kamers: de 92 mooie kamers zijn tijdloos en bevallig, deels in een softe Venetiaanse stijl, 
deels in een moderne stijl en meestal met houten vloeren. Classic kamers (20 m², max. 
2 personen), ruimere superior golden leaf kamers (22 m², max. 3 personen), knappe junior 
suites (35 m², max. 3 personen) en deluxe kamers met zicht op het Canal Grande (24 m², 
max. 2 personen). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 52/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior golden leaf kamers en junior suites: 
1 kind t/m 10 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: upgrade van een classic kamer naar een superior golden leaf kamer volgens 
beschikbaarheid (verblijven 01/11/21-29/12/21, 02/01/22-24/02/22, 02/03/22-31/03/22, 
01/07/22-14/07/22, 17/07/22-01/09/22, 30/10/22-31/10/22). Fles spumante voor jong-
gehuwden en huwelijks verjaardagen.

Wie in Venetië elegant wil logeren in een historisch hotel kiest voor de 
Monaco & Grand Canal. Achter een eeuwenoude gevel wacht u een su-
blieme, esthetische interieur decoratie, die hand in hand gaat met een 
vriendelijke service. De inrichting is een mix van modern raffinement en 
traditionele Venetiaanse stijl. Hier ontdekt u de echte ziel van Venetië.

VENETIË

Go chic privileges VENV0040 X0

• Kortingen voor lange verblijven

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

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/monaco_--_grand_canal/231883i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


39

*****

FR
EE

€ € € €

SINA CENTURION PALACE

Ligging: aan het Canal Grande, vlak naast de basiliek van Santa Maria della Salute, tus-
sen 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. U kunt gratis fitnessen 
in de Sina Fitness club.
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 bad-
kamer. 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 mezza-
nine, zicht op het zijkanaal of zicht op de binnentuin) en junior suite deluxe (45 m², max. 
3 personen, 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. Upgrade volgens beschik-
baarheid (uitgez. standaard en superior). Deluxe kamers: chocolade en aardbeien. Junior 
suites: fruit. 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 lig-
ging aan het Canal Grande maken van uw bezoek aan Venetië een waar 
sprookje!

VENETIË

Go chic privileges VENV0118 X1

• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/italie/venetie/sina_centurion_palace/232544i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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GRAND HOTEL MAJESTIC

Ligging: een unieke ligging op 500 m van het centrum van Pallanza, met weergaloos uit-
zicht op het Maggioremeer en de Borromeïsche eilanden.
Transport: per auto: 840 km (Brussel), 763 km (Parijs), 1.001 km (Amsterdam). Luchthaven 
Milano Malpensa op 61 km.
Faciliteiten: achter een mooi gerenoveerde gevel wacht u een hotel dat een en al elegantie 
is. Mooie gemeen schappelijke ruimtes, een fraaie inkomhal met de receptie en een pano-
ramisch terras over de volledige lengte van het hotel. Internethoekje. Hoofdrestaurant La 
Beola met smaakvol interieur. Zomerrestaurant Il Portico. De Toscanini Bar en La Terrazza 
snackbar kijken uit op het meer. Verwarmd binnenzwembad (18 x 6 m). Klein privéstrandje 
(kiezel). De riante tuin is een oase van rust. Fitness- en beautygedeelte. Gratis ligstoelen 
en handdoeken op het strand, aan het zwembad en in de tuin. Privé-aanlegsteiger, water-
sporten op 500 m. Parking: vanaf € 15/24 u.
Kamers: de 80 kamers stralen elegantie uit. Ze hebben tapijt. Naar keuze: superior kamers 
(16-20 m², max. 2 personen) met zicht op de straat (bad of douche) of met gedeeltelijk zicht 
op het meer (douche) of deluxe kamers met gedeeltelijk zicht op het meer (21 m², max. 
2 personen, bad of douche, parket). Deluxe junior suites met gedeeltelijk zicht op het meer 
(32 m², max. 4 personen). Badjassen zijn aanwezig in alle kamers. Extra bed (3de en 4de 
persoon) in een junior suite: € 77/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 50/dag (volwassene), € 20/dag (kind 
t/m 3 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje (min. 3 nachten). Fles schuimwijn voor jonggehuwden.

Het Grand Hotel Majestic (1870) met de sfeer van de belle époque was 
het favoriete hotel van Claude Debussy, Toscanini en Eleonora Duse. 
Vandaag behoort dit schitterend hotel tot The Small Luxury Hotels of the 
World en prijkt het op de lijst van de 100 mooiste hotels in Italië. Mooi 
gelegen aan het meer met een sprookjesachtige tuin.

MAGGIOREMEER
Pallanza-Verbania

Go chic privileges LAGV0039 X0

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

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

su
pe

rio
r 

ka
m

er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/laghi/grand_hotel_majestic/235279i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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CASTELLO DI SANTA VITTORIA

Ligging: schitterend gelegen op een heuvel, tussen de steden Alba en Bra. Enkele tips 
voor trips: Cuneo, de hoofdplaats van de provincie (op 55 km), het historische Asti met de 
schitterende duizendjarige Duomo (op 37 km), het gezellige Alba gekend voor zijn witte 
truffels die u zeker moet proeven (op 10 km), de barokke stad Bra (op 8 km), de grootstad 
Turijn (68 km), Alessandria (72 km) en uiteraard Barolo, wereldbekend om zijn overheer-
lijke wijnen (22 km). De panorama's onderweg zijn een streling voor het oog - neem uw tijd 
om al dat moois te bewonderen.
Transport: per auto: 1.057 km (Brussel), 834 km (Parijs), 1.231 km (Amsterdam). Luchthaven 
Torino op 85 km.
Faciliteiten: lounge en elegante bar waar u o.m. kunt proeven van uitmuntende streek-
wijnen. Het restaurant Al Castello wordt uitgebaat door derden en serveert de traditionele 
gerechten van de streek. Vanaf het openluchtzwembad (6 x 10 m) met bubbelbad geniet 
u van een fantastisch zicht op het omliggend natuurlandschap. Ligstoelen gratis, hand-
doeken betalend.
Kamers: de 38 elegante kamers zijn ingericht in een warme stijl die oud en nieuw combi-
neert. Bad (17) of douche (21) en parket. Naar keuze: standaard kamers met balkon (16 m²), 
junior suites (24 m²) of suites (28 m², bad jassen, zithoek). Extra bed 3de volwassene (junior 
suites en suites) en 4de volwassene (junior suites): 20% korting. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet, ook glutenvrije producten). Halfpension: € 34/dag 
(3 gangen streekmenu met bediening aan tafel), van dinsdag t/m zaterdag in restaurant 
Al Castello, op zondag en maandag in het hotel geserveerd. Kindermenu ter plaatse te 
betalen. Uitgez. 17/04 en 31/12.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 2 kinderen t/m 4 jaar overnachten 
gratis op de kamer van de ouders, 2 kinderen van 5 t/m 12 jaar genieten elk 50% korting 
(inclusief ontbijt).

De toren, de oude kasteelmuren en het mooi terras met panoramische 
ve r   ge zichten op de Piëmontese omgeving zorgen voor een uniek en 
on ver getelijk verblijf. De decoratie is een mix van oude en moderne 
elementen. Hier geniet u van een prima service, luxueus comfort, een 
sereen kader en een uit stekende keuken. Een aanrader!

PIËMONTE
Santa Vittoria d'Alba

Go chic privileges PIEV0010 X0

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/piemonte/castello_di_santa_vittoria/235295i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ligging: omgeven door de Alpen en groene heuvels, op 10 km van Ivrea en op 45 km van 
Turijn. Dit is de regio Canavese die gekend is voor middeleeuwse kunst en gastronomische 
geneugten, zonder de wijnen te vergeten. Her en der kleine dorpjes, kastelen, torens en 
landhuizen.
Transport: per auto: 912 km (Brussel), 743 km (Parijs), 1.118 km (Amsterdam). Lucht haven 
Torino op 35 km, Milano Malpensa op 100 km.
Faciliteiten: de centrale hal geeft uit op het park. Diverse salons met haard vuren en antiek 
meubilair zijn een ode aan de originele schoon heid van het landhuis, bar. De vroegere 
stallen wer den omgevormd tot een gourmet restaurant waar traditionele regionale gerech
ten geserveerd worden. Tijdens de zomer is er een tweede restau rant bij het zwembad. 
Openluchtzwembad (12 x 12 m, juniseptember) met poolbar, gratis ligstoelen, parasols en 
hand doeken. SINA Fitness club met gratis fitness, sauna, Turks bad  massages en behan
delingen betalend. Tennisplein en fietsen (gratis volgens beschik baar  heid). Gratis parking 
of garage (9 plaatsen): vanaf € 25/24 uur.
Kamers: 12 kamers in de villa, het hoofdgebouw, en 31 kamers in het bijgebouw, de vroe
gere boerderij. Ze zijn allemaal verschillend. Parket of tegelvloer en soms een balkon. 
Superior kamers (32 m², bijgebouw), deluxe kamers (42 m², villa), junior suites en duplex 
suites (60 m², bijgebouw) of suites (52 m², villa, koffie en theefaciliteiten, bubbelbad) (zie 
ook Uw voordeel). Extra bed (3de volwassene) in een superior of deluxe kamer: vanaf 
€ 42/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 50/dag (volwassene), € 23/dag (kind 
t/m 12 jaar) (4 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de (junior/duplex) suites: 1 kind t/m 12 jaar over
nacht gratis in de suite van de ouders (inclusief ontbijt). Superior en deluxe kamers: 2 kin
deren van 4 t/m 12 jaar genieten 50% korting op de 'extra bed' prijs (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 3 nachten: 1 gratis lunch in het gourmetrestaurant of 1 gratis brunch bij 
het zwembad.

Een relais (afspanning) met een geschiede nis (1700). Dankzij een zorgvul
dige renovatie wordt vandaag de schoonheid van weleer perfect weer
gegeven. Villa Matilde is om geven door een park met paadjes, mooie 
hoekjes en eeuwenoude bomen waar het heel aangenaam wandelen is. 

PIËMONTE

GOCHIC+ ONTDEKKING
• 3 nachten in een superior of deluxe kamer 
• ontbijtbuffet 
• 1x 4 gangendiner in het gourmetrestaurant 
• 1x lunch in het gourmetrestaurant OF 1 brunch bij het zwembad 
• 1x wijndegustatie (3 wijnen) in de Tenuta 

Roletto in Cuceglio (op 7 km)
• ticket voor het Castello di Masino (op 7 km, gesloten op maandag)

Go chic privileges PIEV0006 N1

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

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

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/piemonte/sina_villa_matilde/234231i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Monterotondo di Gavi
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Ligging: landelijk en rustig, omgeven door wijngaarden, in Monte rotondo in de heuvels 
van Gavi. Op 4 km van de autosnelweg en op 55 km van de kusten van Ligurië. Bezoek 
Genua, Milaan en Turijn.
Transport: per auto: 973 km (Brussel), 882 km (Parijs), 1.174 km (Amsterdam). Luchthaven 
Genova op 50 km, Milano Linate en Torino Caselle op 110 km.
Faciliteiten: mooie inkom met de receptie en een gezellige bar. Riant park met zonne terras 
en een buitenzwembad (6 x 12 m, 01/06-15/09). Fitness (gratis), stoom bad (betalend), mas-
sages (betalend). Tussen de wijngaarden ligt het gourmet restaurant La Gallina. Het hotel 
maakt deel uit van het Villa Sparina Resort, een project van de familie Moccagatta met als 
doelstelling tra di tie, de regio en het toerisme te verenigen. In de omgeving: paardrijden, 
fietsen en trektochten, diverse golfclubs aan voordeelprijzen. Ook in een aantal win kels 
(de Serravalle Outlet op 3 km en de goudwinkels in Valenza op 50 km) geniet u korting. 
Het hotel organiseert eveneens bezoeken aan de 17de-eeuwse wijn kelder met degustatie. 
Gratis parking of garage volgens beschikbaarheid.
Kamers: de 28 kamers werden functioneel ingericht met een evenwichtige mix van 
authentieke en hedendaagse meubelen. Ze beschikken over badjassen, parket of tegel-
vloer en ze zijn ruim, elegant en allemaal verschillend. Comfort kamers (20-25 m², max. 
2 personen), junior suites (30-35 m², max. 4 personen, met sofabed) of suites (30-40 m², 
max. 4 personen, met aparte woonkamer die kan gebruikt worden als extra slaapkamer 
voor de 3de en/of 4de persoon). Extra bed (3de en 4de volwassene): € 80/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Junior suites en suites: 1 kind van 3 t/m 12 jaar in de (junior) 
suite van de ouders betaalt € 50/nacht. Enkel in de suites: het tweede kind t/m 14 jaar 
overnacht gratis (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 3 nachten: degustatie van 3 wijnen, salami en focaccia in La Cantina di 
Villa Sparina.

Viersterrenhotel geboren uit de renovatie van een herenboerderij uit de 
17de eeuw. Het hotel ligt op de heuvel van Monte rotondo di Gavi en kijkt 
uit op de bossen en wijngaarden. De reno va tie werd uitgevoerd met res-
pect voor de originele architectuur. U geniet er van gastvrij heid, warmte 
en gezellige sfeer. Label van European Winery of the Year in 2021.

PIËMONTE

GOCHIC+ ONTDEKKING
• 4 nachten in een comfort kamer 
• ontbijtbuffet 
• welkomstdrankje met borrelhapje 
• 1x 4 gangendiner (eerste avond) 
• 1x degustatie van 3 wijnen, salami en focaccia

Go chic privileges PIEV0011 X1

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/piemonte/ostelliere/235038i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Borghetta (Figline Valdarno)
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Ligging: op 300 m hoogte, op een domein van 1.500 m² in een klein gehucht. Een wonder-
mooi natuurlijk kader, tussen de heuvels van de Valdarno- en de Chiantiregio, dicht bij de 
romaanse kerk van Gaville. Het middeleeuws centrum van Figline Valdarno ligt op 3 km 
(treinstation en dagelijkse bus naar Firenze). Voor de shoppingliefhebbers zijn er diverse 
outletstores in de omgeving (Prada, Dolce & Gabbana,...).
Transport: per auto: 1.214 km (Brussel), 1.138 km (Parijs), 1.379 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 40 km.
Faciliteiten: de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes zorgt voor een heerlijk 
thuisgevoel. Op het gelijkvloers bevinden zich de receptie en een ruime hall, en het 
wellnesscenter dat gratis toegankelijk is voor onze klanten (normaal € 20). Op de eerste 
verdieping vindt u het restaurant. De bar en het salon liggen op de tussenverdieping. 
Buitenzwembad met bubbelbad en barservice. Kooklessen op aanvraag. Paardrijden in 
de omgeving.
Kamers: slechts 18 kamers, elegant ingericht met klassieke materialen, hand geschilderde 
plafonds en muren, en parketvloer. Ze bieden een adem benemend zicht op de Toscaanse 
heuvels. Naar keuze: charme kamers (16-20 m², max. 2 personen, douche), ruimere 
romance kamers (20-24 m², max. 3 personen, douche), privilege kamers (20-24 m², max. 
3 personen, bubbelbad) of junior suites met bubbelbad en/of terras (24-28 m², max. 3 vol-
wassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). De kamers bevinden zich op de tweede, derde 
en vierde verdieping van het hoofdgebouw en in het bijgebouw. Extra bed (3de en 4de 
volwassene): € 51/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 28/dag (volwassene), € 14/dag (kind 
3 t/m 11 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel). Een bedrag van € 2,50 per 
persoon is ter plaatse te betalen voor het couvert (enkel diner, volwassenen en kinderen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (romance en privilege) of 2 kinderen (junior suites) 
van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betalen (elk) € 31/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: cocktail, fruit en upgrade volgens beschikbaarheid.

Middenin de prachtige Toscaanse heuvels ligt de fascinerende Villa La 
Borghetta, volledig gerenoveerd, om u de magie van Toscane te laten 
ontdekken. Het pand kan bogen op een lange geschiedenis. U kunt nog 
steeds de ruïnes bewonderen van de originele uitkijktoren.

TOSCANE

GOCHIC+ RELAX
• 3 nachten 
• ontbijtbuffet 
• welkomstgeschenk: schuimwijn, fruitmand en rode rozen 
• 3x 3 gangendiner (exclusief dranken en couvertkosten) 
• toegang tot het wellnesscenter 
• 9 schoonheidsbehandelingen per koppel

Go chic privileges TOSV0168 N1

• Gratis nachten

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

Ligging: Hotel Byron is onmiddellijk aan het zandstrand van Forte dei Marmi gelegen, een 
bevoorrechte ligging in het meest exclusieve gedeelte van deze luxueuze badplaats. Een 
ideale locatie om zowel cultuur als ontspanning te combineren. Op wandelafstand treft 
u een ruime waaier aan restaurants. Heel wat Toscaanse cultuursteden bevinden zich in 
de nabijheid: Pietrasanta (6 km), Camaiore (14 km), Carrara (26 km), Pisa (35 km) en Lucca 
(35 km). Golfterrein op 4 km.
Transport: per auto: 1.157 km (Brussel), 1.048 km (Parijs), 1.331 km (Amsterdam). 
Luchthaven Pisa op 42 km, Firenze op 99 km.
Faciliteiten: u betreedt deze Italiaanse villa via de receptie met aansluitend een mooie, 
uitnodigende lobby die een en al warmte uitstraalt. American Bar voor een verfrissend 
drankje. Restaurant La Magnolia is de trotse bezitter van 1 Michelinster en staat onder 
leiding van chef Cristoforo Trapani. Hij deed zijn ervaring op in de meest toonaangevende 
restaurants van Italië. Het menu spitst zich toe op traditionele specialiteiten, die met flair 
en creativiteit worden gepresenteerd. In de Project Room vinden regelmatig tijdelijke 
kunsttentoonstellingen plaats. Ontspannen kan aan het verzorgd buitenzwembad in de 
aangename tuin - dineren aan de rand van het zwembad is mogelijk.
Kamers: kleinschaligheid is hier troef met slechts 29 kamers en suites. Ze zijn allemaal 
individueel ingericht en hebben een elegant karakter. De stijl gaat van klassiek tot heden-
daags maar weerspiegelt telkens de Italiaanse klasse. Al het nodige comfort is aanwezig. 
De kamers kijken uit op de zee of op de tuin, met de Apuaanse Alpen op de achtergrond. 
Classic kamers (20 m², max. 2 personen), superior (25 m², max. 2 personen), deluxe kamers 
(30 m², max. 3 personen) of junior suites (33 m², max 3 personen). Extra bed (3de volwas-
sene): € 124/nacht
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 70/dag (uitgez. 17/04, 14/08 en 15/08).
Kinderen: kinderbedje: € 60/nacht.

Het Hotel Byron heeft de charmante allure van een mooie, intieme villa, 
gebouwd in de eerste helft van de 20ste eeuw. De rustige, serene sfeer 
en het knus, uitnodigend kader zullen u een warm gevoel geven. De 
kamers en suites zijn ofwel hedendaags, ofwel in een klassieke Liberty 
stijl. Absolute aanrader is het restaurant La Magnolia, bekroond met een 
Michelinster. Dolce farniente in stijl.

TOSCANE
Forte dei Marmi

Go chic privileges TOSV0206 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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PLAZA E DE RUSSIE

Ligging: een bevoorrechte ligging met zicht op de promenade en op zee. Vlak bij het 
centrum met bars, restaurants, winkeltjes en elegante gebouwen in Libertystijl, zo 
typisch voor Viareggio. Bezoek de mooie Versiliakust met bekende badplaatsen als Forte 
dei Marmi en Marina di Pietrasanta, de marmer stad Carrara op 40 km, het romantische 
Portovenere op 72 km en het mooie Lerici op 48 km. Lucca bevindt zich op 31 km, Pisa op 
24 km, de thermen van Montecatini Terme op 57 km, Pistoia op 68 km en Firenze op 112 km.
Transport: per auto: 1.164 km (Brussel), 1.059 km (Parijs), 1.329 km (Amsterdam). 
Luchthaven Pisa op 24 km, Firenze op 95 km.
Faciliteiten: de ideale combinatie van moderne technologie en een historisch kader. 
Receptie, charmante salons, bar. Een verfijnde keuken in het restaurant Lunasia dat recent 
een eerste Michelinster behaalde. Parkeren mogelijk in de straat (betalend) of in een 
garage op 1,2 km: vanaf € 35/24 uur.
Kamers: 45 prachtige kamers, sfeervol en recent gerenoveerd in een hedendaagse stijl. 
U logeert in een modern kader, maar waant zich toch een beetje in de belle époque. We 
reserveren voor u een superior kamer (20 m², max. 2 personen, zeezicht mits toeslag vanaf 
€ 17/persoon/nacht), de ruimere deluxe kamer (28 m², max. 3 personen), een junior suite 
(32 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) of een suite (38 m², max. 
4 personen). De derde en vierde volwassenen (vanaf 13 jaar) op de kamer genieten een 
korting van 25%.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 55/dag (3 gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel). Kindermenu (ter plaatse te betalen). Uitgez. 17/04, 14/08 en 15/08.
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht (inclusief ontbijt). Enkel in de deluxe kamers en (junior) 
suites: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting. Enkel in de 
(junior) suites: 2 kinderen van 3 t/m 12 jaar genieten 50% korting. Inclusief ontbijt.
Bonus: kleine fles wijn op de kamer. Jonggehuwden: fles prosecco op de kamer.

Dit was Viareggio's allereerste hotel, gebouwd in 1871. Plaza e de Russie 
werd recent gerenoveerd, kreeg een vijfde ster, en straalt van trots met 
zijn nieuwe look. Stijl, elegantie, charme, een heerlijke keuken, een uit-
stekende service en mooie uitzichten zijn de sleutelwoorden om dit hotel 
te beschrijven. Een echt topadresje aan zee.

TOSCANE
Viareggio

Go chic privileges TOSV0005 N1

• Gratis nachten

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

Ligging: magnifiek, op een heuveltop in het hart van de stad, met fraai panorama over 
de vallei. Het hotel grenst aan de Rocca Paolina. U verblijft op het einde van de centrale 
Corso Vannucci, vlak bij de roltrappen die u doorheen de historische stad loodsen. Alle 
bezienswaardigheden zijn te voet te bereiken. Bettona ligt op 22 km, het Trasimenomeer 
op 27 km, Assisi op 29 km en het middeleeuwse Gubbio op 49 km.
Transport: per auto: 1.361 km (Brussel), 1.300 km (Parijs), 1.533 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 14 km, Firenze op 164 km.
Faciliteiten: prestigieuze hall met de receptie. Er zijn 2 bars. Restaurant Collins serveert 
een fijne keuken en biedt een uitgebreide wijnkaart; bij mooi weer wordt u bediend op het 
terras. Ontspanningsmogelijkheden: sauna, bubbelbad en Turks stoombad. Zwembad en 
fitness situeren zich in een bijzondere Etruskische site. Massages (betalend). Privégarage 
(vanaf € 20/24 uur, reservering noodzakelijk).
Kamers: de 94 kamers zijn ingericht in een luxueuze klassieke stijl en stralen raffinement 
en prestige uit. Ze zijn erg comfortabel en beschikken over vast tapijt of parketvloer. Naar 
keuze: superior kamers met zicht op de omringende buurt (30 m², max. 2 personen) of 
ruimere deluxe kamers met zicht op de vallei of de omringende buurt (41 m², max. 3 per-
sonen (extra bed (3de volwassene) vanaf € 52/nacht), soms met balkon).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in een deluxe kamer: kinderbedje gratis en 1 kind van 4 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs.
Bonus: enkel in de deluxe kamers: upgrade volgens beschikbaarheid (naar een junior 
suite of suite).

Een onklopbare ligging aan een pleintje, uitkijkend over de stad en de 
Umbrische heuvels. Dit charmante hotel is een symbool van exclusiviteit 
en prestige, elegant gedecoreerd met beschilderde plafonds en kostbaar 
meubilair. Zwembad en fitness zijn ondergebracht in een Etruskische 
site... subliem!

UMBRIË
Perugia

Go chic privileges UMBV0036 X0

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/umbria/sina_brufani/233672i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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BOTANIA RELAIS & SPA

Ligging: op 500 m van het dorpje Lacco Ameno en het mooie zandstrand in de baai van 
San Montano. Het thermale park Negombo ligt op 350 m, de magische tuinen van La 
Mortella op 800 m en Sant’Angelo d’Ischia, een schilder achtig vissersdorpje, op 10 km.
Transport: luchthaven Napoli op 55 km. U bereikt het eiland per boot vanaf Napoli/Sorrento.
Faciliteiten: u verblijft op een domein van 3 ha met weelderige vegetatie, een oase van 
rust. Gezellige leesruimte, bar La Grotta met terras en pergola. Restaurant Il Corbezzolo 
serveert authentieke gerechten uit Ischia, op basis van biologische ingrediënten en verse 
vis. Geniet van lichte à-la-cartelunches met verse groenten en van romantische diners 
bij kaarslicht. In de houtoven worden verse pizza's bereid. Het vegetarisch restaurant Il 
Mirto serveert heerlijke gerechten op basis van verse, seizoensgebonden 'km 0' groenten 
afkomstig uit de eigen moestuin of van lokale boeren. Verwarmd buitenzwembad (zout 
water), kinderbad (19 x 9 m), gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Poolbar. Mooie 
wellness met klein binnenzwembad, bubbelbad, stoombad in natuurlijke grot en chroma-
tische douche (gratis). Massages en behandelingen (betalend). Gratis shuttle op vaste 
tijdstippen naar het strand, Forio, Lacco Ameno en het Negombo thermaal park.
Kamers: 40 elegante kamers, verspreid over 10 villa's. Warme kleuren, kera mische tegel-
vloer, exquise materialen en balkon of terras. Minibar (gratis softdrinks). Superior (28 m², 
tuinzicht, max. 2 personen), premium (34 m², tuinzicht, max. 4 personen, extra bed (3de 
en 4de persoon): 15% korting), master (36 m², terras met klein bubbelbad, tuinzicht, max. 
2 personen) of junior suite (40-45 m², aparte zithoek, terras met tuinzicht, max. 2 personen) 
met of zonder klein bubbelbad.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension in restaurant Il Corbezzolo: € 65/dag 
(4 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel). Halfpension op 14/08 enkel mogelijk bij 
een verblijf van min. 5 nachten in halfpension.
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zicht uitsluitend naar personen vanaf 
10 jaar.
Bonus: welkomstdrankje.

10 Witgekalkte villa's met mooie interieurs en de typische architectuur 
van Ischia. Een zalig hotel, magnifiek gelegen vlak bij Lacco Ameno, een 
pittoresk kuststadje in de schilderachtige baai van San Montano. Het 
enige hotel op het eiland met een 3 ha groot park. Het perfecte zomer-
adresje voor een relaxte vakantie!

ISCHIA
Forio d’Ischia

Go chic privileges AMAV0071 X1

• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/costiera_sorrentina/botania_relais_--_spa/236121i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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GRAND HOTEL MASSERIA SANTA LUCIA

Ligging: een groene ligging op 7 km van het centrum van Ostuni, vlak bij de zee. Ostuni 
is een gezellig stadje met typerende straatjes en traditionele winkeltjes, beschermd door 
eeuwenoude wallen. Bezoek de kathedraal en de Monacellekerk. Andere aanraders zijn 
de trulli van de Valle d'Itria, Alberobello, hoofdstad van de trulli (41 km) en de Castellana 
Grotte (49 km).
Transport: luchthaven Brindisi op 25 km, Bari op 90 km.
Faciliteiten: de Masseria Santa Lucia is een eigentijdse versie van een traditioneel land-
huis. Het interieur is een mix van oude elementen en moderne accenten. In het oorspron-
kelijke gebouw zijn de receptie, de aangename bar en het restaurant ondergebracht. Het 
restaurant biedt een stijlvol kader en is bekend in de streek voor zijn uitstekende keuken 
en zorgvuldig geselecteerde wijnen. De elegante hall is een gezellige ontmoetings plaats. 
Via de tuin bereikt u het prachtige zwembad (mei-septem ber, met zeewater en apart 
kinder gedeelte). Het privéstrand situeert zich op 500 m (gratis pendeldienst). Gratis lig-
stoelen en parasols aan het zwembad en op het strand. Gratis tennis en minivoetbal, fiet-
sen betalend. Beautycenter betalend. Van 15/06-15/09 is er 's avonds regel matig muziek 
voorzien en eenmaal per week wordt er een typische Puglia-avond georganiseerd.
Kamers: 132 kamers (22 m²) in een hedendaagse stijl, verdeeld over hoofd- en bijgebouw. 
Tegelvloer. Extra bed (3de volwassene): 20% korting.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen, keuzemenu met bediening aan 
tafel). Volpension: vanaf € 13/dag (volwassene), € 11/dag (kind t/m 12 jaar) (lunch met 
bediening aan tafel, 15/06-15/09 buffet 1x week).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 12 jaar overnachten gratis op de kamer van 
de ouders (inclusief halfpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% korting 
(inclusief half- of volpension).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles wijn en fruitmand.

Voor de restauratie van deze oude kasteel boerderij werd beroep gedaan 
op een archi tect die op geraffineerde wijze moderne elementen heeft 
weten te in te gre ren in de bestaande gebouwen. U logeert er omgeven 
door de heerlijke geuren van amandelen en citrusvruchten. Hier wacht u 
een gevoel van sereniteit...

APULIË
Marina di Ostuni

Go chic privileges PUGV0008 X1

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/puglia_e_basilicata/grand_hotel_masseria_santa_lucia/234118i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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MASSERIA BAGNARA

Ligging: uitkijkend op zee, op een domein van 80 ha met eeuwenoude olijf bomen en 
wijngaarden. Het strand op 800 m, Torre Ovo op 2 km. De schatten van het Ionische Magna 
Grecia, Taranto en het Marta Museum, op 30 km, het mysterieuze Manduria met zijn wijn-
museum op 23 km. Alberobello op 69 km.
Transport: luchthaven Brindisi op 68 km, Bari op 133 km.
Faciliteiten: lounge en bar. Het restaurant serveert traditionele gerechten met een 
moderne twist. Amedeo, de zoon van de eigenaar, is gespecialiseerd in natio nale en inter-
nationale wijnen. Hij adviseert u graag. De uitgebreide wijnkelder ligt in een voormalige 
'Pagliara' (typische rurale architectuur). Schitterend buitenterras. Het zwembad kijkt uit op 
de olijfgaarden en de zee. Gratis ligstoelen en para sols, handdoeken betalend. Poolbar. 
Kleine spa met lichaams behandelingen. Tuin met wandel- en fietspaden.
Kamers: 17 stijlvolle kamers in harmonie met de natuur. Tegelvloer of parket. Deluxe 
(36 m², max. 2 personen, op het gelijkvloers met terras), junior suite (42 m², max. 3 per-
sonen, gelijkvloers met terras of verdieping met mooi zicht) of suite (56 m², max. 3 vol-
wassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, gelijkvloers, aparte slaapkamer afgeschermd 
van woonkamer met sofabed, 2 terrassen). Executive suite (67 m², op de 1ste verdieping, 
2 slaapkamers en woonkamer, max. 4 personen). Hystorical suite (18 m², max. 2 personen, 
in een typische pagliara en met een panoramisch dakraam) of terrace suite (46 m², max. 
3 personen, verdieping met terras met bubbelbad en solarium). Extra bed (3de en 4de 
volwassene): vanaf € 30/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje € 15/nacht.
Bonus: 01/04/22-30/06/22, 01/09/22-31/10/22: 1 gratis massage (30 min.) en 15% korting 
op 3 behandelingen in de spa bij min. 3 nachten. Upgrade volgens beschikbaarheid. 
Jonggehuwden: spumante, fruit en 2 massages (30 min.) bij min. 3 nachten.

De eigenaar, Alessandro Pagano, is hier opgegroeid en is zeer gehecht 
aan dit paradijselijk stukje Apulië. Hij zal u on getwijfeld weten te in-
spireren. In deze bijzonder mooie witte masseria werd aan elk detail 
gedacht. Een ontspannende vakantie tussen de groene natuur en de 
blauwe zee... Excellente service en gastvrijheid!

APULIË
Lizzano

Go chic privileges PUGV0052 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/puglia_e_basilicata/masseria_bagnara/234271i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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MASSERIA IL MELOGRANO

Ligging: landelijk, op een domein van 5 ha met olijf- en citrusbomen. U verblijft op 4 km 
van het sfeervolle centrum. Monopoli telt een aantal kleine strandjes, het langgerekte 
strand van Capitolo ligt op 9 km. Van hieruit kan u de schoonheid van de regio verkennen: 
de ruïnes van Egnazia (10 km), de grotten van Castellana (12 km), de trulli van Alberobello 
(19 km), Locorotondo (25 km),...
Transport: per auto: 1.832 km (Brussel), 1.751 km (Parijs), 2.000 km (Amsterdam). 
Luchthaven Bari op 63 km, Brindisi op 71 km.
Faciliteiten: lounge en sfeervolle bar. In het gastronomisch à-la-carterestaurant maakt u 
kennis met een heruitgevonden Apulische keuken op basis van kruiden en groenten uit 
eigen tuin. De knappe tuin met fraai buitenzwembad en eeuwenoude olijfbomen vormt 
een mooi decor om te ontspannen. Binnenzwembad, wellnessruimte met sauna, bubbel-
bad, stoombad, fitness en massages. Tennisplein. Privéstrand en bar op 8 km van het 
hotel (gratis shuttle in het seizoen). Heliport.
Kamers: slechts 41 kamers, verspreid rond de centrale patio van de witgekalkte masseria. 
Superior kamer (35 m², max. 2 personen), deluxe kamer (40 m², max. 2 volwassenen en 
1 kind), junior suite (55 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) of suite 
(70-110 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Ze hebben een klas-
sieke inrichting met antieke meubelen en liggen in het hoofdgebouw of de bijgebouwen. 
Sommige kamers hebben een private patio. Extra bed (3de volwassene): € 71/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 62/dag (volwassene) (keuzemenu, 
bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Deluxe kamers: 1 kind t/m 4 jaar overnacht gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 5 t/m 11 jaar betaalt € 68/nacht. Junior 
suites en suites: dezelfde kortingen voor 2 kinderen.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje wijn). 20% korting op Le Tamerici Beach Club + gratis 
shuttle (15/06-31/08).

Luxueus 5 sterren hotel (SLH, Small Luxury Hotels of the World) dat zijn 
naam alle eer aandoet: Il Melograno (granaatappel) is traditioneel een 
symbool van schoonheid en vruchtbaarheid. In deze masseria uit de 
16de eeuw komt de landelijke en romantische sfeer van Puglia tot leven. 
Het neusje van de zalm voor een verfijnde relaxvakantie.

APULIË
Monopoli

Go chic privileges PUGV0061 X0

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/puglia_e_basilicata/masseria_il_melograno/236129i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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GRAND HOTEL LA CHIUSA DI CHIETRI

Ligging: rustig, op 4 km van het centrum en het station. Hotelbus van en naar het centrum 
(vanaf € 3/persoon heen/terug).
Transport: luchthaven Bari op 55 km, Brindisi op 80 km.
Faciliteiten: ruime inkom, receptie en lounge waar u snacks kan verkrijgen (9-21 uur). 
2 Bars. Het hotel beschikt over een uitstekend à-la-carterestaurant (Nobis) met lekkere 
regionale en natio nale gerechten van de hand van de gerenommeerde chef Pier Luca 
Ardito. Hij doet de regionale keuken alle eer aan. Er is een mooie tuin met speel tuintje en 
een buitenzwembad met gratis ligstoelen en parasols, handdoeken zijn betalend. Poolbar 
(15/05-15/09, 10-18 uur). Wellnesscentrum (betalend). Strand service op 18 km bestaande 
uit 1 parkeerplaats, toegang tot het strand, 2 ligstoelen en 1 parasol per kamer (13/06-
05/09, betalend). In de omgeving: tennis op 500 m, golf (18 holes) op 20 km.
Kamers: er zijn 2 types kamers, modern en erg comfortabel, en voorzien van vast tapijt 
of parket (op aanvraag). Ze kijken uit op de groene tuinen. Naar keuze: standaardkamers 
(22 m²) of superior kamers met balkon en bubbelbad (26 m²). Extra bed (3de volwassene): 
30% korting. Tweepersoonskamer voor alleengebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 36/dag (3 gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel, 22/06-31/08: galadiner op zondag).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders, het tweede kind van 3 t/m 11 jaar geniet 50% korting (inclusief ontbijt of halfpen-
sion).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 11 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% korting 
(inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: jonggehuwden: fruitmand, fles spumante en upgrade volgens beschikbaarheid.

Aangemoedigd door het succes  verhaal van het restaurant, start ten de 
eige naars dit hotel in 2003. U bevindt zich hier midden in de indruk-
wekkende regio van de trulli. Een erg goede uitvals basis voor het be-
zoeken van deze mooie streek. U verblijft in erg gerieflijke en verzorgde 
hotelkamers en geniet van een heerlijke keuken.

APULIË
Alberobello

Go chic privileges PUGV0027 X0

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

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

Ligging: op 15 km van het gezellige Cefalù, in een heuvelachtig landschap tussen 
Castelbuono en Pollina. Het domein telt 450 ha, waarvan een wijn gaard van 70 ha en een 
olijfgaard van 60 ha. De diverse planten en boom soorten maken dit de ideale omgeving 
om heerlijke wandelingen te maken in een onbezoedelde natuur. Excursiemogelijkheden: 
in de eerste plaats Cefalù, maar uiteraard ook Palermo (96 km), Monreale met schitterende 
kathedraal (101 km) en het hooggelegen Enna (130 km).
Transport: luchthaven Palermo op 122 km.
Faciliteiten: in de restaurants La Corte dell'Abate (diner) en Passioni & Tentazioni (ont-
bijt en lunch) ontdekt u de smaken van de traditionele Siciliaanse keuken. Kooklessen 
op aanvraag. Er wordt gebruik gemaakt van excellente wijnen en biologische producten 
afkomstig van het naast gelegen wijnbedrijf, biodynamisch geteeld met respect voor de 
omgeving. Mogelijkheid tot het bezoeken van de wijngaard met degustatie. Bar Il Nido 
del Falco en 2 leesruimtes, Adelasia en Il Focolare di Ruggero voor een rustig moment. 
Buitenzwembad met bubbelbad, gratis ligstoelen en handdoeken. Solarium. Tafeltennis 
en speelzone voor de kinderen. Geen lift (2 verdiepingen). In de omgeving: trekking, vis-
sen, mountain biken, paardrijden (3 km).
Kamers: 29 kamers (max. 3 personen). U heeft de keuze uit een classic kamer (17-26 m², 
douche), een deluxe kamer (30-42 m², bad), een familie junior suite (40-50 m², douche en 
zithoek, 1ste verdieping) of een junior suite met zicht op het zwembad (40-50 m², bad en 
douche, gelijkvloers). Extra bed (3de volwassene): 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 36/dag (3 gangen, 12/02/22-14/04/22, 
04/11/22-29/12/22), € 43/dag (4 gangen, 15/04/22-03/11/22) (bediening aan tafel) (uitgez. 
17/04, 10/08, 14/08-15/08, 24/12-25/12, 31/12-01/01). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders 
geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: fles wijn op de kamer.

Een stukje paradijs... De azuurblauwe hemel tegen het groen van de 
heuvels en het blauw van de zee in de verte, zorgt voor een magisch 
en fascinerend decor voor een ontspannend verblijf. Er werd aandacht 
besteed aan elk detail bij de inrichting van deze relais. Hier vergeet u de 
stress van het dagelijkse leven.

SICILIË
Castelbuono

Go chic privileges SICV0135 X1

• Gratis nachten

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

Ligging: midden in de natuur, met schitterende vergezichten, omringd door groene heu-
vels, een oase van rust. Aan de kust ten noorden van Polizzi Generosa liggen Cefalú en 
Campofelice di Roccella op 45 km. De bruisende hoofdstad Palermo ligt op 95 km.
Transport: luchthaven Palermo op 110 km, Catania op 135 km.
Faciliteiten: receptie (8 tot 23 uur). U verblijft hier op een nog actieve hoeve waar de 
familie Saeli-Rizzuto al 5 generaties lang aan het roer staat. Ze produceren een excel-
lente extra vergine olijfolie. De oude molen werd omgebouwd tot wijnbar en tv-lounge. 
Er zijn diverse terrassen, één daarvan biedt een onvergetelijk uitzicht op de immense val-
leien en velden. Een zalig plekje om te genieten van de zonsondergang. Het restaurant Il 
Granaio is ondergebracht in de oude graanschuur. Authentieke stenen muren, haardvuur 
en terracotta vloer zorgen voor een intieme sfeer. Er wordt enkel met lokale, seizoens-
gebonden bioproducten en groenten uit eigen tuin gewerkt. Heel veel aandacht gaat uit 
naar de traditionele Siciliaanse gerechten. Buitenzwembad in de tuin. Gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken.
Kamers: de 18 kamers werden met de grootste zorg en oog voor detail gerenoveerd, zon-
der de geschiedenis en de authenticiteit van de hoeve uit het oog te verliezen. De houten 
balken en terracottavloeren komen ook hier terug. Alle kamers liggen op het gelijkvloers 
en hebben toegang via de tuin, uitgezonderd de superior suite (1ste verdieping). Classic 
kamers (21 m², met glazen deur, geen raam), superior kamers (24 m², met tuindeur en extra 
raam) en deluxe loft kamers (37 m², duplex met slaapkamer op bovenste verdieping en 
een salon beneden, max. 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 12 jaar). Classic suite (45 m², 
privétuin) of superior suite (70 m², op 2 verdiepingen, salon, privédakterras). 1 Deluxe suite 
(70 m², gelijkvloers, privétuin, privé-sauna en open haard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: 1 kind (classic/superior/suite) of 2 kinderen (deluxe loft) t/m 3 jaar op de kamer 
van de ouders betalen elk € 25/nacht. Deluxe loft: 2 kinderen van 4 t/m 12 jaar op de kamer 
van de ouders betalen elk € 35/nacht. Inclusief ontbijt.

In een knap gerenoveerde hoeve uit de 18de eeuw wordt sinds 2008 een 
kleinschalig, heel karakteristiek en elegant hotel uitgebaat. Susafa 
Agriturismo is omgeven door eindeloze valleien en uitgestrekte graan-
velden. Een fascinerende plek in het Siciliaanse binnen land en een 
authentieke sfeer die het verleden met het heden herenigt.

SICILIË
Polizzi Generosa

Go chic privileges SICV0198 N1

• Kortingen voor lange verblijven

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

Ligging: ideaal gelegen in een rustige, maar centrale omgeving in Sliema, een levendige 
stad met talrijke restaurants, winkelcentra en een bruisend nachtleven. Er is een rots-
strand 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 elegante restaurant Copperfield's biedt een 
heerlijk buffet (18u30-21u30). 's Morgens wordt hier het royaal ontbijtbuffet geserveerd. 
Mogelijkheid tot halfpension (inclusief water en huiswijn). 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 massages zijn betalend. Dakterras 
met openluchtzwembad (7,5 m x 13,9 m, april-oktober) en poolbar. Ondergrondse parkeer-
garage (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): vanaf € 14/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 gebak, upgrade volgens beschikbaarheid.

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

MALTA
Sliema

Go chic privileges MLAV0009 X1

• Gratis nachten

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

Ligging: centraal, in bruisend Sliema met talrijke bars en restaurants in de buurt. U ver-
blijft 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 talrijke winkeltjes. The Point Shopping Mall, Malta's groot-
ste 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 kan u terecht voor het ontbijt en het 
diner (mediterrane keuken in buffetvorm). Er worden ook thema-avonden georganiseerd. 
Mogelijkheid tot halfpension (1 glas water en 1 glas wijn inbegrepen). 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 
handdoeken. 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 beschik-
ken 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 bal-
kon (40 m², max. 3 personen, extra bed (3de volwassene) vanaf € 28/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 interieur 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 gebak, upgrade volgens beschikbaarheid.

The Palace is een stijlvol en trendy adres in hartje Sliema. Achter een 
moderne gevel gaat een kosmopolitisch hotel schuil dat duurzaam toe-
risme 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 welzijn voorop. Het dakterras heeft een 
fantastisch overloopzwembad en u geniet er van betoverende uitzichten 
op Valletta en de omgeving.

MALTA
Sliema

Go chic privileges MLAV0010 X1

• Gratis nachten

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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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 bezienswaardigheden bevinden zich in de onmid-
dellijke 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 per-
sonen) 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) heb-
ben 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 uit-
zicht op Merchants Street. De superior kamers (26-30 m²) kijken eveneens uit op Merchants 
Street en beschikken over een Maltees balkon.
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt zich uit-
sluitend naar volwassenen.
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn, petits-fours en upgrade volgens beschikbaarheid.

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

MALTA
Valletta

Go chic privileges MLAV0012 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
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ROSSELLI

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 vrien-
delijk onthaal aan de receptie. Verzorgd ontbijtbuffet. 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 
openluchtzwembad 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 volwassenen.
Bonus: jonggehuwden: champagne, petit-fours en upgrade volgens beschikbaarheid.

Klasse, grandeur en sereniteit zijn de uitgelezen sleutelwoorden om de 
sfeer in dit hotel te omschrijven. Hotel Rosselli 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 
prachtige Valletta, met de vele bezienswaardigheden op wandelafstand. 
Relaxen aan het zwembad, genieten van het lekkere eten en de gemoe-
delijke sfeer. Hier wacht u een onvergetelijk verblijf.

MALTA
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Go chic privileges MLAV0016 X1

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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ST. GEORGE LYCABETTUS LIFESTYLE HOTEL

Ligging: in de Kolonakiwijk, de meest toonaangevende wijk van Athene waar de chi-
que boetieks en modehuizen alom present zijn. Aan de voet van de bosrijke Lycabettus 
Heuvel. Een stevige wandeling brengt u naar de top van deze rotsheuvel, waar u een fraai 
panorama over Athene staat te wachten. Met onder meer de kapel Agios Georgios, treft 
u er eveneens wat cultuur. Binnen een straal van 10 minuten wandelen vindt u verschil-
lende 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 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. Voor een 
Grieks-mediterraanse lunch of diner kunt u terecht in het à-la-carterestaurant La Suite 
Lounge, gelegen op de 6de verdieping, waar het zicht op de Akropolis ongeëvenaard is. 
Mogelijkheid tot halfpension. De Vertigo Pool Club, op het dakterras, is de ideale plaats 
om te genieten van het mooie weer en het uitzicht met het buitenzwembad (seizoensge-
bonden) en poolbar. Gratis fitness en stoombad, schoonheidsbehandelingen (betalend).
Kamers: 154 kamers met bescheiden afmetingen (15-20 m²), waarbij de kamerbrede 
ramen en lichte tinten zorgen voor een meer ruimtelijk gevoel. De stijl is hedendaags, 
waarbij elke kamer andere kleuraccenten 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): € 42/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 21/nacht.
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn.

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 uitnodigend. Ongeëvenaarde vergezichten op de stad, de Akropolis 
en de omgeving vanuit de restaurants en vanop het dakterras.

ATHENE

Go chic privileges ATHV0027 X1

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
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EVER EDEN BEACH RESORT

Ligging: schitterend gelegen aan de Atheense Rivièra langs de flank van een heuvel 
omringd door pijnboombossen. Een directe toegang verbindt het hotel met het semi-
privé strand van Mavro Lithari. De hoofdstad Athene met de Acropolis op 45 km. Kaap 
Sounio met de tempel van Poseidon en het thermaal meer van Vouliagmeni bevinden zich 
beide op 22 km. In de onmiddellijke omgeving starten heel wat wandel- en fietsroutes.
Transport: luchthaven Athene op 28 km.
Faciliteiten: restaurant Seasons is open voor het ontbijt, de lunch en het diner. 
Mediterrane en internationale gerechten in buffetvorm. Op het strand bevinden zich 
een restaurant (Griekse à la cartemenu's), beachbar en cocktailbar, omkleedcabines, 
douches, kluisjes, ligbedden en parasols. Watersportactiviteiten (betalend) zoals wake-
boarden, kano, duiken,... Het buiten zwembad Il Centro met zicht op zee en drijvende lig-
zetels, de Mexicaanse poolbar en het restaurant Cacti bevinden zich in het midden van 
het resort. Op het hoogste punt een tweede buitenzwembad Everheights met bar Hokyo 
(Aziatische snacks). Aangename spa (betalend) met binnenzwembad, sauna, stoombad, 
fitness, massages en schoonheidsbehandelingen. Speelpleintje voor kinderen. Winkel 
met leuke hebbedingetjes.
Kamers: modern ingerichte kamers in heldere kleuren met terras of balkon. Deluxe stan-
daardkamers (27 m², max. 2 personen) met zicht op het pijnboombos op met zijdelings 
zeezicht. Deluxe superior kamers (35 m², max. 3 personen) met aparte zithoek, zicht op 
het pijnboombos of zijdelings zeezicht. Ruime familiesuites (45 m², max. 4 volwassenen 
of 3 volwassenen en 1 kind, 1 aparte slaapkamer). Extra bed (3de en 4de volwassene): 
20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 15/dag (in restaurant Seasons). Alle maal-
tijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. Deluxe superior kamers en familiesuites: 1 kind t/m 11 jaar 
overnacht gratis op de kamer/suite van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Veelzijdig resort vlak bij het strand omgeven door een prachtige natuur. 
Zowel op culinair vlak als wat betreft de ontspanningmogelijkheden 
scoort dit vakantieoord bij een breed publiek. De aantrekkelijke kamers 
zijn een oase van rust na een sportieve dag op het water. Even wat an-
ders Maak een uitstapje naar de Saronische eilanden of ga cultuur op-
snuiven in Athene.

ATHEENSE RIVIÈRA
Anavyssos

Go chic privileges ATHV0038 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/atheense_riviera/ever_eden_beach_resort/236884i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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THE MARGI

Ligging: tussen zee en bos, vlak bij het zandstrand (150 m) en het bruisende centrum van 
Vouliagmeni. Deze badplaats, met jachthaven (op 600 m) telt heel wat hippe beachbars en 
restaurants. Het 18 holes golfterrein en de high-end shoppingzone van Glyfada liggen op 
enkele minuten rijden. Athene bereikt u in een halfuur, Kaap Sounio, met de Tempel van 
Poseidon in 45 minuten. Ideale locatie om cultuur en strand te combineren.
Transport: luchthaven Athene op 22 km.
Faciliteiten: lobby met receptie. 's Morgens geniet u van een heerlijk à la carte ontbijt. De 
Malabar aan het zwembad serveert mediterraanse en internationale gerechten, 's avonds 
een sprookjesachtig decor met kaarsen. In de winter verhuist dit restaurant naar binnen. 
Het exclusief restaurant Patio met slechts 9 tafels werd uitgeroepen tot een van de beste 
nieuwe restaurants ter wereld. De bekroonde chef creëert degustatiemenu's met gastro-
nomische gerechten. Producten van eigen kweek vormen de basis van de gerechten in de 
restaurants. Buitenzwembad met ligbedden en kussens. Poolbar. Margi Spa met sauna, 
stoombad, binnenzwembad (gratis), massage met organische producten (betalend). 
Yogalessen. 's Avonds guest dj’s. Wekelijkse rondleiding op de eigen boerderij voor een 
authentiek diner met live Bouzouki muziek (betalend).
Kamers: de 89 kamers combineren koloniale invloeden met een ingetogen stijl (balkon/ 
terras, houten vloer). Superior kamers (22 m², max. 3 personen, tuin- of zwembadzicht), 
executive kamers (22-25 m², max. 3 personen, zicht op bos, zwembad of zee), premium 
kamers (25 m², max. 3 personen, zeezicht) en junior suites (40 m², max. 3 personen). Extra 
bed (3de volwassene): € 77/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 17 jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 49/nacht.
Bonus: welkomst- en afscheidsgeschenkje.

Uw thuishaven in het chique Griekse Vouliagmeni, een echte 'home away 
from home' in het meest exclusieve gedeelte van de Atheense Riviera. 
Perfect balancerend tussen discrete luxe en een cosy mediterrane sfeer 
wordt u hier meegevoerd op het langzame ritme van dit Griekse verwen-
oord waar ontspanning en chill-out centraal staan.

Vouliagmeni

Go chic privileges ATHV0019 X0

• Gratis nachten

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

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/atheense_riviera/the_margi/236776i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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GRAND RESORT LAGONISSI

Ligging: gelegen op een privéschiereilandje in de Egeïsche Zee, gunstig om ontspanning 
te combineren met geschiedenis en cultuur. Athene op 40 minuten. Perfect om 's morgens 
de Acropolis te bezoeken en in de namiddag uit te blazen op het strand.
Transport: luchthaven Athene op 20 km.
Faciliteiten: hoofdgebouw met de lobby en de receptie. The Veranda Lounge met ter-
ras voor een goed glas wijn. De Veghera is een openluchtbar en serveert heerlijke 
cocktails. 7 Restaurants. Captain's House (Italiaans), Ouzeri Aegeon (vis en grillades), 
Galazia Akti (Kretenzische specialiteiten), Kohylia (Polynesische en Japanse smaken), 
Mediterraneo (mediterrane keuken),... 16 Kleine privéstrandjes met ligstoelen en para-
sols. Buitenzwembad met poolbar La Piscina. Holistisch welzijn in de Thalaspa Chenot 
& Fitness club. Activiteiten: tennis, basketbal, volleybal, minigolf,... U kan zelfs een jacht 
huren.
Kamers: de suites en bungalows kijken uit op zee. Deluxe beachfront bungalows (40 m², 
max. 3 personen) met zithoek, eigen tuin en zonneterras. De ruimere Mediterranean 
bunga lows (55 m², max. 3 personen) met houten terras liggen aan zee. Mediterranean 
suites (88 m², max. 2 personen) met woonkamer, eigen fitnessruimte met massagetafel en 
privétuin. Vast tapijt of houten vloer. Extra bed (3de volwassene) vanaf € 95/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension (dine around): € 70/dag (volwassene), 
€ 40/dag (kind t/m 13 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de bungalows (deluxe beachfront en 
Mediterranean): 1 kind van 3 t/m 13 jaar in de bungalow van de ouders vanaf € 59/nacht.

Deze oase van rust ligt op een groen schiereiland, op 35 km van de 
Akropolis. Privacy gegarandeerd aan een van de vele kleine zand-
strandjes. Eigentijdse luxe en een ruim aanbod aan kamers. Geniet 
van overheerlijke gerechten in niet minder dan 7 restaurants en bars. 
Vrijetijdsfaciliteiten, wellness en een onvergetelijk decor dragen bij tot 
een unieke feelgoodervaring.

Lagonissi

Go chic privileges ATHV0023 X0

• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

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

ATHEENSE RIVIÈRA

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/atheense_riviera/grand_resort_lagonissi/236768i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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EAGLES PALACE

Ligging: rustig, vlak aan zee en het zandstrand, op het Athos-schiereiland, genoemd naar 
de gelijknamige berg. Op 4 km van het authentiek stadje Ouranoupolis, toegangspoort tot 
het klooster van Athos dat een belangrijk centrum van oosters-orthodox kloosterleven is 
(enkel toegankelijk voor mannen). U bevindt zich op 35 km van Stageira, geboorteplaats 
van de Griekse filosoof Aristoteles. De Petralona-grot situeert zich op 105 km. Het brui-
sende Thessaloniki, de op één na grootste stad van Griekenland, ligt op 110 km.
Transport: luchthaven Thessaloniki op 112 km.
Faciliteiten: receptie en meerdere bars waaronder het Eagles Café en de Eagles Club 
voor cocktails en fingerfood. Geniet van heerlijke Griekse en vis specialiteiten in restau-
rant Amyra aan zee. Restaurant Kamares verwent u met gastronomische gerechten en 
een subliem uitzicht. Internationale keuken in restaurant Vinum, ontbijt en buffetten 
in restaurant Melathron. Er zijn tropische tuinen met palm- en olijfbomen en een ver-
warmd buitenzwembad met poolbar. Als hotelgast geniet u bovendien van het privézand-
strand met beachbar. Massages, behandelingen, sauna en hamam in de Spa by Elemis. 
Watersporten, duik centrum, tennis, beachvolleybal, bootverhuur, zeil- en fietstochten...
Kamers: 157 stijlvolle kamers in natuurlijke kleuren met tegel- of houten vloer. 
Standaardkamers (25 m², max. 2 personen), superior kamers (25 m², max. 2 personen, 
Nespressotoestel) met tuin- of zeezicht of junior suites met zeezicht (40 m², max. 3 volwas-
senen of 2 volwassenen en 2 kinderen, zithoek en balkon). Extra bed (3de volwassene) 
vanaf € 36/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 38/dag (volwassene), € 19/dag (kind 
t/m 11 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. standaardkamers). Enkel in de junior suite: 2 kin-
deren t/m 11 jaar overnachten gratis in de junior suite van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles wijn en fruit op de kamer.

Een gerenommeerd Small Luxury Hotel of the World met een lange ge-
schiedenis en een rijke gastenlijst. Het exclusieve Eagles Palace mag 
pronken met zijn bijzondere monastieke architectuur, de prachtlocatie 
aan het strand, zijn riante accommodaties, de heerlijke gastronomie, 
wellness... en zijn legendarische Griekse gastvrijheid.

Ouranoupoli

Go chic privileges HALV0001 X0

• Kortingen voor lange verblijven

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

HALKIDIKI
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/halkidiki/eagles_palace/236754i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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EAGLES VILLAS

Ligging: rustig gelegen, vlak aan zee en bij het zandstrand, op het Athos-schiereiland, 
genoemd naar de gelijknamige berg. Via een klein bruggetje bereikt u het domein van 
het Eagles Palace Hotel dat direct aan het strand ligt. Het authentieke centrum van 
Ouranoupoli ligt op 4 km. Het is de toegangspoort tot het klooster van Athos dat een 
belangrijk centrum voor het oosters-orthodoxe kloosterleven is (uitsluitend toegankelijk 
voor mannen). U bevindt zich op 35 km van Stageira, geboorteplaats van de Griekse filo-
soof Aristoteles. De Petralona-grot situeert zich op 105 km. Het bruisende Thessaloniki, de 
op één na grootste stad van Griekenland, ligt op 110 km.
Transport: luchthaven Thessaloniki op 112 km.
Faciliteiten: Eagles Villas maakt deel uit van het Eagles Resort, u mag gebruik maken van 
alle faciliteiten (o.a. spa, zwembaden, gratis ligzetels op het strand) van het Eagles Palace 
Hotel (zie p. 70). Exclusief voor gasten die verblijven in de Eagles Villas is er een centraal 
gebouw met receptie, bar en restaurant Lofos (mediterrane keuken), binnenzwembad en 
fitness. Aantrekkelijk buiten zwembad. Check-in gebeurt in het Eagles Palace Hotel.
Villa's: 40 moderne villa's met een luxueuze en minimalistische inrichting. Ze zijn ruim, 
comfortabel en uitstekend geschikt voor families. Naar keuze reserveren we voor u een 
junior pool villa (65 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen, terras met privézwembad en 
buitendouche) met of zonder privétuintje of een one bedroom pool villa (90 m², max. 
4 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, aparte slaapkamer, terras met privézwem-
bad, buitendouche) met of zonder privétuintje. Extra bed (3de en 4de volwassene): 50% 
korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 36/dag (volwassene), dine around: 
€ 53/dag (volwassene), all inclusive: € 112/dag (volwassene).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 2 t/m 14 jaar in de villa van de ouders genie-
ten elk 50% korting (inclusief ontbijt, halfpension, dine around of all inclusive).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles wijn en fruit in de villa.

Een verblijf in Eagles Villas staat synoniem voor discrete luxe in zijn puur-
ste vorm. U logeert in een stijlvolle villa voorzien van alle comfort en te-
gelijkertijd kan u gebruik maken van alle faciliteiten van het hotel Eagles 
Palace op hetzelfde domein gelegen met een waaier aan restaurants en 
een bekroonde spa. Vanaf de villa's geniet u van een schitterend zicht 
over de baai en de azuurblauwe zee.

Ouranoupoli

Go chic privileges HALV0014 X0

• Seniorenkortingen

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

HALKIDIKI

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/halkidiki/eagles_villas/236863i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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THE WESTIN RESORT, COSTA NAVARINO

Ligging: aan het zandstrand in Messinia met ongerepte en adembenemende landschap-
pen. Het Voidokilia strand (op 5 km) is een van de mooiste stranden. De Polilimnio-
watervallen (25 km), perfect voor stevige wandelingen of mooie fietstochten. Olympia, 
bakermat van de Olympische Spelen, ligt op 100 km.
Transport: luchthaven Kalamata op 45 km.
Faciliteiten: knappe lobby, in natuursteen en met warme kleuren. Receptie en diverse 
bars met de 1827 Lounge&Bar voor een scala aan aromatische theeën. Restaurants met 
o.a. Griekse, Italiaanse, Japanse en Libanese specialiteiten. Buffetrestaurant Morias. 
Barbouni: lunch aan het strand. In de tuinen: 2 buitenzwembaden, aquapark voor kinde-
ren, water- en buitensporten, tennis en 2 golfbanen. Uitgebreid Anazoe wellnesscenter 
met o.a. sauna, bubbelbad, ijsgrotten, hydrotherapie, zwembaden en tal van behande-
lingen op basis van olijfproducten. Sinds 2021 is er het Mouratoglou Tennis Center, een 
primeur in Europa. Hotelgasten kunnen ook gebruik maken van de faciliteiten van het 
zusterhotel The Romanos (zie p. 73, uitgez. The Romanos Pool).
Kamers: 445 kamers en suites met modern interieur, steeds met terras of balkon en met 
sofabed. Deluxe kamers (39 m², max. 3 personen) met tuin- of zeezicht. Ruime superior 
kamers (49 m², max. 2 personen en 2 kinderen) met tuinzicht. Infinity kamers (39 m², max. 
3 personen) met privé-overloopzwembad en tuinzicht. Tegelvloer. Extra persoon (3de vol-
wassene) in een sofabed: € 104/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension vanaf € 35/dag (volwassene), € 18/dag 
(kind t/m 11 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt). Superior kamers met tuinzicht: het tweede kind t/m 5 jaar over-
nacht gratis (inclusief ontbijt).

Dit luxe resort is een geslaagd geheel van eigentijds design, geïnspireerd 
op de regionale architectuur en natuurlijke materialen. U geniet van de 
nabijheid van een ongerept zandstrand, het uitzicht op een wondermooi 
heuvellandschap, de verwennerij in de spa, de diverse faciliteiten en cu-
linaire geneugten. Een unieke vakantie-ervaring.

PELOPONNESOS
Messinia

Go chic privileges ATHV0026 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/peloponnesos/the_westin_resort,_costa_navarino/236831i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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THE ROMANOS, A LUXURY COLLECTION RESORT

Ligging: aan een wit zandstrand in Messinia. Het Voidokilia-strand (5 km) en de Polilimnio-
watervallen (25 km). De Myceense ruïnes van het paleis van koning Nestor (8 km), de 
tempel van Apollon Epikourios (91 km), historisch Olympia (107 km), de mysterieuze stad 
Mistrás (144 km).
Transport: luchthaven Kalamata op 45 km.
Faciliteiten: prachtige lobby, geïnspireerd op een Griekse tempel. Verspreid over het 
domein treft u verschillende loungezones, terrassen en bars, waar het heerlijk genie-
ten is van een cocktail of het landschap. Proef de authentieke keuken van bekroonde 
chefs in diverse exclusieve restaurants: lokaal, internationaal, mediterraans, Libanees en 
zelfs Pan-Aziatisch. Op de wijnkaart staan voor treffelijke wijnen van de lokale Navarino-
wijngaarden. U kan ook buiten tafelen. Er zijn 3 buitenzwembaden en 1 binnenzwembad. 
4.000 m² aan wellness in de Anazoe Spa. Prima thalassotherapie faciliteiten, behandelin-
gen en massages (betalend). 4 Golfbanen. De natuurlijke omgeving is ideaal voor water-
sporten en outdooractiviteiten. Het Messinian Authenticity programma laat u toe de cul-
tuur van de regio te ontdekken.
Kamers: de 321 kamers (max. 3 personen) werden uitnodigend ingericht (tegelvloer). 
Houten materialen en mooie schilderijen complementeren het geheel, terras of bal-
kon. Deluxe kamers (43 m²) met tuin- of zeezicht. Infinity kamers (43 m²) met een privé-
overloop zwembad en tuinzicht. De premium deluxe kamers (43 m²) aan het strand bieden 
een fraai zeezicht. Extra bed (3de persoon): € 106/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 40/dag (volwassene), € 20/dag (kind 
t/m 12 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Dit gerenommeerde, intieme resort laat u toe te ontspannen in een 
wondermooie natuurlijke omgeving. Ontdek de geschiedenis, de lokale 
tradities en de architectuur van Messenië - één van Griekenlands best 
bewaarde geheimen. De schitterende suites en villa's met butlerservice 
en geprivilegieerde voordelen, garanderen een unieke belevenis.

PELOPONNESOS
Messinia

Go chic privileges ATHV0022 X1

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/peloponnesos/the_romanos,_a_luxury_collection_resort/236792i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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LINDOS GRAND RESORT & SPA

Ligging: op ongeveer 5 km van het pittoreske Lindos, een van de bekendste en meest 
bezochte oorden op Rhodos. De legendarische Akropolis van Rhodos bevindt zicht slechts 
op 4 km. Bushalte vlakbij het hotel.
Transport: luchthaven Rhodos op 45 km.
Faciliteiten: in het Lindos Grand Resort & Spa staat de individuele beleving van elke 
hotelgast centraal. Een hele waaier aan activiteiten geven u de mogelijkheid om uw ver
blijf à la carte in te vullen. Op culinair vlak biedt dit resort 6 restaurants o.a. Terra Mare 
(inter nationale keuken), Thalatta (mediterrane gerechten), Agistri (visgerechten en schaal
dieren), Takara (Aziatische smaken), Yme mou (Japans) en La Cucina (Italiaans). Loungebar 
Blanc de Blancs en Shisha lounge. Spa met binnenzwembad, stoombad, sauna en fitness 
(gratis toegankelijk). Diverse behandelingen en massages (betalend). Yogasessies. Voor 
een dagje zalig nietsdoen is er het privéstrand (gratis gebruik van lig stoelen en hand
doeken). Groot aanbod van sportactiviteiten waaronder aerobics, kite surfen en begeleide 
wandelingen.
Kamers: de 189 kamers en suites werden smaakvol en met veel oog voor detail ingericht. 
Ze hebben allemaal balkon of terras. Deluxe kamers (35 m², max. 2 volwassenen) met 
tuin of zeezicht. Deze kamertypes zijn ook beschikbaar met een privézwembad. Grotere 
deluxe junior suites (45 m², max. 3 volwassenen, extra bed: 50% korting) met zeezicht. Ook 
dit type is beschikbaar met een privézwembad.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag.
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich uitsluitend naar volwassenen vanaf 
16 jaar.
Bonus: fles wijn en fles water op de kamer.

Aan de rand van het fantastische Lindos ligt het nieuwe Lindos Grand 
Resort & Spa (adults only) met een geweldig aanbod aan mogelijkheden 
en faciliteiten om u een onvergetelijk verblijf te garanderen. De stijlvolle 
kamers zijn een oase van rust, de service is van een hoogstaand niveau 
en ook op culinair vlak wordt u hier in de watten gelegd.

RHODOS
Lindos

Go chic privileges RHDV0004 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/rhodos/lindos_grand_resort_--_spa/236979i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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GENNADI GRAND RESORT

Ligging: kalm, in een idyllisch landschap, pal aan het strand met een wondermooie uitkijk 
op de Gennadi-baai. Het centrum ligt op 1 km, de befaamde Akropolis van Lindos op 
23 km. Het eiland Prassonissi voor fanatieke surfers bevindt zich op 30 km. Het natuur-
gebied van de Zeven Bronnen of Epta Piges (33 km) en de thermen van Kallithea (56 km). 
Rhodos-stad ligt op 63 km.
Transport: luchthaven Rhodos op 67 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie. Sfeervolle loungebar met pianomuziek in de avond. 
U profiteert van een grote verscheidenheid aan restaurants: hoofd restaurant Filoxenia 
met showcooking, steakhouse STK, de eigentijdse bistro Ten2One, de traditioneel Griekse 
taverne Ouzo, een strandrestaurant, het verfijnde gourmetrestaurant Edesma en het ont-
bijtrestaurant Level 2 met zicht op zee. Er zijn 3 buitenzwembaden met pool- en snackbar. 
Kinderbad en mini-club voor kinderen van 4 t/m 14 jaar. Spa met verwarmd binnenzwem-
bad en een breed scala aan lichaams behandelingen. Beoefen yoga of pilates terwijl u het 
fantastische uitzicht bewondert. Het privéstrand ligt letterlijk voor de deur (gratis gebruik 
van ligstoelen, parasols en handdoeken). Beachvolley. Verlichte tennisbaan (betalend).
Kamers: 288 chique, trendy kamers en suites, steeds met balkon of terras. Standaardkamers 
met tuinzicht of met zeezicht en privézwembad (beiden 30 m², max. 2 personen). De junior 
suites kijken op de tuin of op de zee en er zijn ook junior suites met zeezicht en privé-
zwembad (alle types 40 m², max. 3 personen). De suites (47 m², max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen) kijken uit op de tuin. Extra bed (3de volwassene) in een 
(junior) suite: 50% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension (buffet): € 38/dag (volwassene), 
€ 19/dag (kind t/m 11 jaar), all inclusive: € 69/dag (volwassene), € 35/dag (kind t/m 
11 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind (junior suites) of 2 kinderen (suites) t/m 11 jaar 
overnachten gratis in de (junior) suite van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Schitterend ecologisch designresort waar men streeft naar kwaliteit en 
perfectie om de gasten een unieke ervaring te bieden. De idyllische lig-
ging aan het strand, de esthetische inrichting, de luxueuze kamers, de 
onovertroffen faciliteiten en de talloze culinaire opties dragen bij tot een 
zorgeloze vakantie. U hoeft alleen te genieten.

RHODOS
Gennadi

Go chic privileges RHDV0030 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/rhodos/gennadi_grand_resort/236971i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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HOSPES PUERTA DE ALCALÁ

Ligging: dit elegante hotel bevindt zich tegenover de Puerta de Alcalá in de wijk Salamanca 
en het inspirerende Retiropark, een populair park zowel bij de toeristen als bij de locals. 
De Cybeles-fontein bevindt zich op 350 m; de musea: Prado op 700 m en Reina Sofia op 
1,8 km. Verder bezoekt u het Thyssen-Bornemisza Museum op 900 m.
Metrohalte: Retiro op 300 m. Treinstation Atocha op 1 km.
Faciliteiten: dit elegant pand werd in 1883 ontworpen door de architect José María de 
Aguilar. Het is een geslaagde combinatie van opmerkelijke elegantie, bijzondere archi-
tectuur en uitmuntende gastronomie. In het gastronomische restaurant Malvar staat u 
een keur aan Spaanse en internationale gerechten te wachten. Cocktailbar en een aan-
genaam informeel terras. Bodyna Spa met klein binnenzwembad, Turks stoombad en 
sauna (betalend). Schoonheidsbehandelingen, massages en kapper (betalend). Garage: 
vanaf € 39/24 u.
Kamers: luxueus ingerichte kamers met parketvloer en veel lichtinval. Make-upspiegel, 
kussenmenu, regendouche, pantoffels, Egyptisch bedlinnen. Dreamer kamers met zicht 
op de straat of de binnenplaats (29 m², max. 2 personen), deluxe kamers mét mooi uitzicht 
(36 m², max. 3 personen) of deluxe alcalá (36 m², max. 3 personen, zicht op de Puerta de 
Alcalá of het Retiropark). Extra bed (3de volwassene): € 77/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe (alcalá) kamers: 1 kind t/m 6 jaar over-
nacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. 1x Gratis gebruik van de spa (50 minuten). Jonggehuwden: fles 
cava en versierde kamer.

U logeert hier in een koninklijk pand uit de 19de eeuw, ontworpen door 
de architect José María de Aguilar, in de wijk Salamanca waar luxe-
boetieks en topmerken mee het straatbeeld bepalen. In het restaurant 
Malvar geniet u van een uitmuntende gastronomie. De kamers zijn een 
oase van rust in een luxueuze setting.

Go chic privileges MADV0067 X0

• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/madrid/hospes_puerta_de_alcala/232480i/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. U bent slechts 3 metrohaltes verwijderd van het centrum en het strand ligt op 
een kwartiertje wandelen. In de buurt van het hotel, 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 (buffetformule). Het restaurant Garum biedt een smaakvolle mediterrane 
keuken (mogelijkheid voor halfpension). Voor uw totale ontspanning is er de goed uitge
ruste spa met o.m. binnenzwembad, stoombad en sauna, zoutcabine, belevenisdouches 
(betalend, zie ook de rubriek 'Bonus', open 921 uur, kinderen onder de 16 jaar begeleid 
door een volwassene toegelaten 1013 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 pantoffels, makeupspiegel, 
minibar (betalend), kluisje (betalend), parketvloer. Standaardkamers (25 m², max. 3 vol
wassenen 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 overnachten 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 
wandelen 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.

Go chic privileges BARV0150 X0

• Vroegboekvoordelen

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/barcelona/pere_iv/232589i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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HOSPES PALAU DE LA MAR

Ligging: op de rand van het oude centrum, in een van de mooiste straten van Valencia, 
op slechts 200 m van de Puente de las Flores (een brug boordevol bloemen die boven het 
prachtige park Jardínes del Turia loopt). Plaza de la Reina met de kathedraal ligt op 950 m, 
de Plaza Ayuntamiento op 1 km. De overdekte Mercado Central in art-nouveaustijl situeert 
zich op 1,2 km. De fascinerende Ciudad de las Artes y las Ciencias bereikt u na 2 km. Het 
dichtstbijzijnde strand bevindt zich op ongeveer 4 km.
Metrohalte: Alameda op 300 m, Colón op 550 m.
Faciliteiten: dit hotel vond zijn thuis in een geklasseerd herenhuis uit de 19de eeuw. U 
treft er een geslaagde combinatie van historie met vernieuwend design. Aangename 
lounge en cocktailbar. De mooie binnentuin laat u aan de drukte van de stad ontsnap-
pen. Het gourmetrestaurant Ampar staat voor een typisch Valenciaanse keuken met een 
avant-garde touch. Exclusieve wijnkaart. In de schitterende Bodyna spa komt u zeker tot 
rust. U beschikt er o.m. over een bubbelbad, Turks bad en sauna (gratis). Massage en 
schoonheids behandelingen met zicht op de binnentuin (betalend). Privéparking (beta-
lend).
Kamers: een totaal van 66 rustgevende kamers. Ze zijn hedendaags en werden ingericht 
in warme, bruine tinten. We reserveren voor u: een dreamer kamer (21-26 m², max. 2 perso-
nen), een superior kamer (28 m², max. 3 personen) of een deluxe kamer (35 m², max. 3 per-
sonen). De kamers bieden leuke extra's, zoals badjassen en pantoffels, een kussenmenu 
en Egyptisch katoenen beddengoed. Extra bed (3de volwassene): € 77/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior en de deluxe kamers: 1 kind t/m 6 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Fles cava voor jonggehuwden.

Luxueus design hotel in een statig 19de-eeuws paleisje, waar een histo-
risch kader en innovatief design elkaar ontmoeten. U logeert hier vlak bij 
de groene long van de stad, het park Jardínes del Turia. In het restaurant 
staan kwaliteitsvolle gerechten op de kaart. Een oase van rust met een 
zalige spa en een binnentuin met geurige bloemen. Op slechts 5 minuten 
wandelen van de oude binnenstad.

Go chic privileges VLCV0022 X0

• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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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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LAS ARENAS BALNEARIO RESORT

Ligging: een bevoorrechte ligging aan het strand en de azuurblauwe zee. Ideaal om 
strand, kust, cultuur, shopping en gastronomie te combineren. Het bruisende centrum 
met tal van historische monumenten bevindt zich op slechts 4,5 km en is makkelijk te 
bereiken met het openbaar vervoer. Het moderne deel, met het wetenschapsmuseum 
Ciudad de las Artes y las Ciencias ligt op 3 km. De drooggelegde rivierbedding die de stad 
doorkruist is een groene ader en aangenaam om rond te kuieren.
Metrohalte: voor het hotel (lijn 32). Tramhalte Les Arenes (lijnen 4 en 6) op 300 m.
Faciliteiten: imposante lobby met marmeren vloer, grote ramen en palmbomen. 
Coffeeshop met terras. De gastronomische Brasserie Sorolla serveert culinaire klassie-
kers in een ongedwongen kader. U neemt er 's morgens ook het riante ontbijt buffet. 
Mogelijkheid tot halfpension. De exotische tuin van 8.000 m² is heerlijk om te ontspan-
nen aan een van de 2 buiten zwembaden. Poolbar met lichte lunches. Luxueuze spa met 
verwarmd, panoramisch binnenzwembad, bubbelbaden, sauna. Massages en behande-
lingen. Kapsalon. Padel.
Kamers: 236 knap ingerichte kamers die rust uitstralen, en van alle hedendaagse luxe 
zijn voorzien. Het kleurenpalet verschilt van verdieping tot verdieping, maar steeds werd 
gebruik gemaakt van lichte kleuren die het ruimtelijk gevoel versterken. Houten vloer. 
Classic (30 m², max. 3 personen, stadszicht), deluxe (30 m², max. 3 personen, terras, zee-
zicht) en executive (vanaf 35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, zeezicht, hoogste verdie-
pingen, 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 gratis. Jonggehuwden: fles cava 
en chocolade.

Een flitsend luxe complex aan de oogstrelende Valenciaanse kust, niet 
ver van het stadscentrum - een toplocatie. U verblijft hier aan het strand 
in een subliem hotel te midden van een immense, weelderige tuin terwijl 
op enkele kilometer de animatie van Valencia lonkt. Geniet van de klant-
gerichte service, de gastronomische excellentie en de talrijke onovertrof-
fen faciliteiten.

Go chic privileges VALV0047 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/valencia/las_arenas_balneario_resort/232131i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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SOHO BOUTIQUE CASTILLO DE SANTA CATALINA

Ligging: Gelegen 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 adem
benemend uitzicht op de historische enclave, bakermat van cultuur en mediterrane 
schoonheid. Het stadscentrum bevindt zich op 2 km.
Faciliteiten: ongetwijfeld is dit vijfsterrenhotel een van de meest emblematische gebou
wen in de hoofdstad van de Costa del Sol. Rond het hotel vinden 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 zorgvuldig bewaard om het oorspronkelijke karakter van het gebouw te 
behouden. 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 dieetmaaltijden. In de om liggende 
tuin geniet u van fraaie mediterrane vegetatie. In het voorjaar van 2022 zullen hotel
gasten ook gebruik kunnen maken van een spa, een buitenzwembad en fitnessruimte. 
Valetparking.
Kamers: met slechts 24 kamers wordt hier het intieme karakter van het hotel gewaar
borgd. De heldere kleuren stralen rust en sereniteit uit. Alle kamers beschikken over een 
kingsize bed, kussenmenu, badjassen en pantoffels, verzorgingsproducten 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 uit
sluitend naar volwassenen.

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, elegantie en een persoonlijke service zijn de sleutel woorden 
om de sfeer in dit hotel te omschrijven. Uitstekende prijs/kwaliteits
verhouding.

MÁLAGA

Go chic privileges AGPV0016 X1

• Kortingen voor lange verblijven

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

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/malaga/soho_boutique_castillo_de_santa_catalina/232613i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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LAS CASAS DE LA JUDERÍA

Ligging: rustig gelegen in de oude, kleurrijke wijk Barrio de Santa Cruz, verscholen in een 
smal steegje aan een typisch pleintje. De locatie is uiterst centraal, op wandelafstand van 
het historisch centrum met de indrukwekkende kathedraal (op 300 m) en de winkelstraten. 
U logeert hier op 100 m van de mooie tuinen van Murillo. Ook het prachtig paleisje Casa de 
Pilatos in mudéjar-stijl met mooie binnentuin is een bezoekje waard (10 minuten te voet). 
Bushalte op 200 m van het hotel.
Faciliteiten: de karakteristieke gemeenschappelijke ruimtes zijn een knap staaltje van de 
traditionele Sevillaanse architectuur, die zich kenmerkt door bogen en pilaren, getraliede 
vensters, prachtige vloeren en antieke meubeltjes. Het hotel bestaat uit een aaneenscha-
keling van diverse huizen, afgewisseld met enkele patio's en veel groen. Ontbijtbuffet. Het 
heerlijke zwembad op het dakterras met ligzetels is ideaal om te ontspannen en biedt een 
panoramisch uitzicht over de stad. U kan er ook tapas en andere lichte gerechtjes eten. 
Voor het design van de wellnessruimte liet men zich inspireren door Romeinse tijden. De 
spa beschikt o.m. over Romeinse thermen, een hydromassagebad, bubbelbad, stoom-
bad en drijfbad. Behandelingen mogelijk (betalend). Privéparking met valet service (vanaf 
€ 24/24 uur).
Kamers: 134 charmante en comfortabele kamers in Andalusische stijl. Ze zijn verschil-
lend qua afmetingen en interieurdecoratie, gezien de geschiedenis van het hotel. Parket. 
Standaardkamers (17 m²) of superior kamers met een zithoek (21 m²), alle types voor max. 
2 volwassenen en 1 kind.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles cava.

Dit Sevillaans karakterhotel is heel typisch en straalt één en al charme 
uit. De aankleding en de inrichting zijn in een traditioneel Andalusische 
stijl en weerspiegelen de sfeer van weleer. Het hotel bestaat uit een aan-
eenschakeling van meerdere huizen, die destijds deel uitmaakten van 
de residentie van El Duque de Bejar, bescherm heer van Cervantes. De 
huizen zijn onderling verbonden door bebloemde patio's met fonteintjes 
en smeedijzerwerk.

SEVILLA

Go chic privileges SEVV0003 X0

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/spanje/sevilla/las_casas_de_la_juderia/234194i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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HOTEL DWO CONVENTO DE LA MAGDALENA BY CHECKIN

Ligging: alleen al de rit tot aan het hotel is adembenemend. Het Hotel Dwo Convento 
de la Magdalena ligt in de groene heuvels rond Antequera, bedekt met olijfbomen en 
wijngaarden, in het prachtige natuurpark El Torcal - ideaal om te wandelen. Het centrum 
ligt op 5 km. Een uitstekende uitvalsbasis om de omgeving te verkennen: El Chorro met 
de indrukwekkende Caminito del Rey (27 km), Málaga en de Middellandse Zee (50 km), 
Granada en Córdoba op anderhalf uur rijden.
Transport: per auto: 2.090 km (Brussel), 1.786 km (Parijs), 2.285 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 45 km.
Faciliteiten: dit prachtig klooster heeft een indrukwekkende Arabische archi tec tuur met 
bogen en muurschilderingen. De prachtige, originele elementen zoals gewelfde plafonds, 
houten balken en traditioneel betegelde vloeren schep pen een unieke sfeer. Ontbijt, 
lunch en diner worden geserveerd in het imposante à-la-carterestaurant met schitterend 
uitzicht, waar de bekende chef David Muñoz (vroeger bij El Bulli) een combinatie van 
traditionele en mediterrane gerechten met een creatieve toets serveert. De Piano Bar 
met terras is de ideale plek om tapas te proeven. De Arabische theeruimte is een leuke 
knipoog naar het verleden en in de Bodegas kan u lokale wijnen proeven. Complete spa 
met sauna, bubbelbad, stoombad, binnen zwembad (gratis), behandelingen (betalend). 
Ligweide met parasols en lig stoelen. De Antequera golf (18 holes) ligt op 5 minuten.
Kamers: de 21 ruime kamers zijn allemaal verschillend ingericht met behoud van origi-
nele elementen, helemaal in overeenstemming met de sfeer van een kloos ter. Standaard 
(30 m², max. 3 personen), junior suites (70 m², met zithoek, max. 3 volwassenen of 2 vol-
wassenen en 2 kinderen) en suites (90 m², met aparte living, max. 3 volwassenen of 2 vol-
wassenen en 2 kinderen). Extra bed (3de volwassene): 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (standaard) of 2 kinderen (junior suites/suites) van 
2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt).

Dit voormalige klooster uit de 16de eeuw is een oase van rust en tege-
lijkertijd een ideale uitvalsbasis om het binnenland van Andalusië te 
verkennen. Het hotel is een pareltje met een sublieme ligging en een 
idyllische setting. Een aanrader, mede dankzij het wellnesscentrum met 
binnen zwembad en de lekkere keuken.

GOCHIC+ DINING
• 3 nachten 
• ontbijtbuffet 
• welkomstdrankje 
• 1x 6 gangen degustatiemenu inclusief wijn 
• fles cava en chocolaatjes

Antequera

Go chic privileges ANDV0181 N1

• Kortingen voor lange verblijven

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

ANDALUSIË
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LA BOBADILLA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

Ligging: op een indrukwekkend landgoed met olijfbomen en eiken, in het hart van het 
ongerepte binnenland van Andalusië. Het centrum van Loja ligt op 20 km, een aangenaam 
stadje met een rijk aanbod aan eeuwenoude paleizen, kerken en monumenten. In de 
omgegving (max. 1 uur rijden: Granada (74 km), Málaga (63 km), Antequera (40 km). Sevilla 
ligt op 2 uur rijden. Rond het domein maakt u heerlijke natuurwandelingen of fietstochten.
Transport: per auto: 2.046 km (Brussel), 1.744 km (Parijs), 2.242 km (Amsterdam). 
Luchthaven Granada op 63 km, Málaga op 72 km.
Faciliteiten: sfeervolle en authentieke salons. Receptie en verschillende bars, waar onder 
een aantal met mooie vergezichten op de omgeving. 3 Excellente restaurants met een 
vernieuwd concept. Een ware culinaire ervaring die alle zintuigen prikkelt door een com-
binatie van de beste ingrediënten uit de regio en het vakmanschap van lokale produ-
centen, ontworpen door Pablo González. La Finca (2 Michelin sterren) en El Cortijo voor 
de smaakvolle lokale keuken, allebei met terras en een uitgebreide wijnkelder. Lunch in 
het zomerrestaurant El Mirador (lichte snacks). Riante tuinen met groot buitenzwembad 
van liefst 1.500 m² (verwarmd april-oktober) met Balinese ligbedden. Spa (800 m², beta-
lend) met binnenzwembad en jetstreams, themadouches, sauna, stoombad, bubbelbad, 
relaxatieruimte en een waaier aan behandelingen. Tennis, fietsverhuur en paardrijden.
Kamers: 70 exclusieve kamers in Andalusische sfeer met lichte stoffen en rustieke houten 
elementen. Superior deluxe (46 m², max. 2 personen), superior deluxe met terras of balkon 
(57 m², max. 2 personen) en junior suite met terras of balkon (68 m², max. 2 volwassenen 
en 1 kind). Family superior deluxe kamers voor max. 2 volwassenen en 2 kinderen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind van 3 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting. Family superior deluxe kamers: 2 kinderen t/m 
11 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje, fles sherry. Jonggehuwden: cava, upgrade volgens beschikbaar-
heid.

Een lange, statige oprijlaan brengt u naar dit landgoed met een super-
ligging in het groene hart van Andalusië. U wordt er verwelkomd in 
een sfeer van exclusiviteit en luxe, en beschikt er over alle faciliteiten 
waar onder twee gastronomische restaurants, de U-Spa en het immense 
buiten zwembad genesteld in de riante tuin. Verken de regio en kom thuis 
in de rust en de pracht van La Bobadilla.

Loja

Go chic privileges ANDV0227 X0

• Vroegboekvoordelen

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

ANDALUSIË
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ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE BENAHAVIS MARBELLA RESORT

Ligging: rustig gelegen in Benahavis, omringd door golfterreinen. Op 21 km van het mon-
daine Marbella en op 13 km van de chique jachthaven van Puerto Banús, waar u zich 
kunt vergapen aan de meest exclusieve jachten. De stranden van de Costa del Sol liggen 
op 1 km, Gibraltar op 60 km en de historische binnenstad van Málaga, met het Picasso 
Museum en het Alcazaba op 76 km.
Transport: per auto: 2.168 km (Brussel), 1.863 km (Parijs), 2.364 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 71 km.
Faciliteiten: impressionante lobby die perfect de grandeur van een paleis weerspiegelt. 
Eddy's Bar met traditionele Engelse sfeer. Verschillende restaurants. La Veranda is crea-
tief Spaans, El Bogavante Caviar House-Club de Mar serveert de mediterraanse keuken, 
kreeft en kaviaar. Santoku is Japans, La Loggia Italiaans en internationaal. Racquet Club 
Restaurant voor gegrilde vis- of vleesgerechten en La Pérgola voor een lichte keuken. In 
D’Canter neemt u een pauze tijdens het golfen. Exclusieve privéstrandclub Club de Mar 
met restaurant (gratis shuttle op vaste tijdstippen). Buitenzwembad in de tuin ge legen. 
Ontspannen in de Medical Wellness Spa van 2.000 m² met o.m. 6 stoom baden, 2 sauna's 
en een verwarmd binnenzwembad. Villa Padierna Golf Club met 3 golfterreinen (18 holes). 
Privé parking: vanaf € 15/24 uur.
Kamers: 130 stijlvolle kamers, suites en villa's, omringd door weelderige tuinen en uit-
kijkend op de bergen, het golfterrein, het zwembad of de zee. De kamers werden inge-
richt met oog voor detail, met Italiaanse en Andalusische kunstwerken en antiek. Deluxe 
kamers (35-42 m², max. 2 personen), junior suites (43-48 m², max. 3 personen) of suites 
(50-60 m², max. 3 personen). Extra bed (3de volwassene): € 129/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 56/dag (volwassene), € 28/dag (kind 
t/m 12 jaar), volpension: € 112/dag (volwassene), € 56/dag (kind t/m 12 jaar) (uitgezon-
derd 24/12, 25/12, 31/12 en 01/01).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt) (uitgez. deluxe kamers).

Dompel u onder in luxe in één van Spanjes meest exclusieve regio's. Het 
Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort is opgevat als 
een Toscaans paleis, uitkijkend over de Middellandse Zee. U komt er tot 
rust in de veelzijdige Medical Wellness Spa, in de vermaarde Golf Club 
met 3 banen (18 holes) of in de selecte Club de Mar.

COSTA DEL SOL
Benahavis

Go chic privileges ANDV0225 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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ELBA ESTEPONA GRAN HOTEL & THALASSO SPA

Ligging: tegenover het Arenastrand (50 m), op 3 km van het centrum.
Transport: per auto: 2.243 km (Brussel), 1.935 km (Parijs), 2.442 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 80 km.
Faciliteiten: riante lobby, leesruimte en internethoekje. U neemt het ontbijt in het res-
taurant of op het terras met rustgevend zicht op zee en de tuin. Er zijn 2 thematische 
restaurants met Spaanse of Franse/Italiaanse keuken. Cocktailbar met zeezicht waar u 
in een ontspannen sfeer de dag afsluit. Spa (betalend): schoonheids- en gezondheids-
behandelingen, massages, Turks bad, hamam, sauna, bubbelbad, ijsgrot, binnen-
zwembad en kapper. Buiten  zwembad met kinder gedeelte en poolbar. In de omgeving: 
watersporten, golf (Estepona 3 km, San Roque & Real Club Sotogrande en Alcaidesa op 
35 km).
Kamers: 204 luxueuze kamers met balkon (badjassen aanwezig). Deluxe kamers (37 m², 
tuin- of zeezicht, extra bed 3de volwassene 30% korting) of familie kamers met zeezicht 
(37 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (vast menu of buffet afhan-
kelijk van de bezetting) (uitgez. 25/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders. 1 Kind van 6 t/m 13 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders of geniet 50% 
korting (24/06/22-27/08/22). Familiekamers: het tweede kind van 2 t/m 5 jaar overnacht 
gratis. Het tweede kind van 6 t/m 13 jaar geniet 50% korting. Kortingen gelden inclusief 
ontbijt of halfpension. 1 Kind van 2 t/m 13 jaar op de kamer van 1 volbetalende volwassene 
geniet 30% korting (inclusief ontbijt) - de volwassene betaalt de prijs in een tweeper-
soonskamer.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: viponthaal, cava, fruitmand, chocolade, 1x gra-
tis toegang tot de spa en upgrade naar een junior suite volgens beschikbaarheid.

In dit hotel met traditionele architectuur ligt het accent op genieten en 
relaxen in een dromerig kader aan zee met alle comfort. De spa biedt 
meer dan 1.500 m² pure ont spanning. Het aanbod reikt echter verder en 
lijkt wel eindeloos. Alle zintuigen wor den hier verwend.

COSTA DEL SOL
Estepona

Go chic privileges ANDV0137 N1

• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

Ligging: rustig, op een heuvelflank in de Sierra Cortina. De regio biedt een mooie mix van 
cultuur, natuur en ontspanning. Benidorm (3,5 km) heeft twee mooie zandstranden met 
lange wandelpromenades. Het pittoreske witte stadje Altea (20 km) heeft smalle straatjes, 
een levendige boulevard, een jachthaven en een strand. De havenstad Alicante is een 
daguitstap waard. Natuurlijke pracht en praal in het bergdorpje Guadalest en bij de water-
vallen van Algar (25 km).
Transport: per auto: 1.835 km (Brussel), 1.530 km (Parijs), 2.030 km (Amsterdam). 
Luchthaven Alicante op 55 km, Valencia op 150 km.
Faciliteiten: de lobby brengt u meteen in Aziatische sferen. Receptie en ruime lobby. 
Verschillende bars, elk met hun eigen karakter: Champagne Bar, Zen Snack Bar, Palapa 
Bar en de Bonsai Lounge. Het Udaipur restaurant (halfpension) serveert 's morgens 
een overheerlijk ontbijt. 's Avonds kunt u er terecht voor fantastische themabuffetten. 
Restaurant Black biedt een gastronomische keuken en Koh Samui een verfijnde Aziatische 
keuken. Mediterrane gerechten en mooie uitzichten in restaurant Palapa. De uitgestrekte 
tuinen scheppen rust en intimiteit en u beschikt over liefst 7 zwembaden (een aantal ver-
warmd, 1 voor volwassenen). De bekroonde Thai Spa biedt traditionele Thaise massages. 
Regelmatige yogasessies.
Kamers: 309 knappe kamers en suites met rustgevende kleuren en een bemeubeld ter-
ras. Geslaagde mix van gezelligheid, Balinese stijl, en oog voor detail. Naar keuze: deluxe 
kamers (30 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), ruimere deluxe superor kamers (55 m², 
max. 2 volwassenen en 2 kinderen, zicht op de tuin of het zwembad) of suites (60 m², max. 
2 volwassenen en 1 kind)
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 55/dag (volwassene), € 28/dag (kind 
t/m 11 jaar) (inclusief water, softdrinks, bier en huiswijn, buffet of bediening aan tafel 
naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (alle types) of 2 kinderen (deluxe superior) van 3 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders vanaf € 52/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Dit verleidelijk resort, 45 km ten noordoosten van Alicante-stad, is een 
oase van rust en ontspanning. Dankzij de decoratie, de sculpturen, de 
bruggetjes en het vele groen waant u zich in het Verre Oosten. Na een 
traditionele Thaise massage voelt u zich herboren. Relaxeren kan u ver-
der in de verschillende zwembaden en waterpartijen, de restaurants en 
bars. Een uniek concept in Europa.

ALICANTE
Finestrat

Go chic privileges VALV0044 X0

• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/valencia_(regio)/asia_gardens_hotel_--_thai_spa,_a_royal_hideaway_hotel/235575i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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MAS TAPIOLAS

Ligging: rustig en landinwaarts in het groen, op 2 km van Santa Cristina d'Aro en op 7 km 
van het zandstrand. De mooiste plekjes van de Costa Brava en Catalonië zijn heel vlot 
te bereiken: het levendige Playa d'Aro met vele winkels op 12 km, Calonge op 18 km, het 
gezellige Gerona met middeleeuws centrum op 27 km, het meer van Banyoles op 50 km, 
Figueres met het Dalí-museum op 70 km. Barcelona ligt op 100 km.
Transport: per auto: 1.276 km (Brussel), 973 km (Parijs), 1.486 km (Amsterdam). Luchthaven 
Girona op 25 km.
Faciliteiten: barservice van 10 tot 24 uur. Het restaurant is heel typisch en rustiek en is 
open voor de lunch en het diner, met terras. De keuken is gastronomisch met regionale 
gerechten en specialiteiten. Het uitgebreid ontbijtbuffet staat 's morgens voor u klaar in 
de bar/café of op het terras; hier geniet u van een zeer mooi uitzicht. In de zomer wacht 
u een openluchtzwembad met apart kinderbad, omgeven door mooie tuinen. Gratis lig-
stoelen en parasols. Gratis wellnessgedeelte met verwarmd, overdekt zwembad, sauna, 
bubbelbad, hamam, zoutcabine en ijsiglo. Behandelingen zijn betalend. Ook fitness, ten-
nis, padel en fietsverhuur zijn mogelijk. Voor de golfliefhebbers is er een pitch & putt in 
een idyllisch groen kader. Paardrijden op 2 km. Lift in het bijgebouw.
Kamers: het hotel telt 36 kamers ingericht in een typisch Catalaanse stijl. We reserveren 
voor u de standaardkamers die allemaal beschikken over badjassen en pantoffels, een 
Nespressotoestel, tegelvloer en een balkon met tuinzicht en ligstoelen (30 m², max. 3 per-
sonen) of een kamer met terras en privétuintje met ligstoelen (40 m², max. 3 personen). 
Extra bed (3de persoon): vanaf € 43/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: upgrade volgens beschikbaarheid. Attentie voor jonggehuwden.

Kleinschalig hotel dat bestaat uit een typisch 18de-eeuws landhuis en 
een modern bijgebouw. Ideaal voor rust zoekers en het perfecte start-
punt om Catalonië te verkennen. Zowel bergen, zee, strand én voorname 
steden liggen dichtbij. Na een uitstap in de regio, is het hier fijn 'thuis-
komen'. Informele sfeer, prima keuken en vele faciliteiten.

COSTA BRAVA
Santa Cristina d'Aro

Go chic privileges CTLV0056 X0

• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/cataluna/mas_tapiolas/234520i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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HOTEL CALA DEL PI BEACH RETREAT

Ligging: aan het mooie zandstrand van de schilderachtige baai Cala del Pi op 15 minuten 
wandelen van het centrum van Platja d'Aro. Het vissersdorpje Palamós ligt op 15 minu
ten rijden en de verrassende historische stad Girona bereikt u na 35 minuten. Figueras, 
bekend door Salvador Dalí, ligt op een uurtje rijden. Te voet of per fiets verkent u de Ruta 
del Empordanet, door mooie landschappen en middel eeuwse dorpjes. Watersporten in 
de omgeving. Golf d'Aro Mas Nou op 7 km.
Transport: per auto: 1.279 km (Brussel), 977 km (Parijs), 1.499 km (Amsterdam). Luchthaven 
Girona op 33 km, Barcelona op 120 km.
Faciliteiten: in het restaurant Rosa dels Vents proeft u een heerlijk uitgebreid ontbijt
buffet, bij mooi weer op het terras met prachtig zicht. 's Avonds smaakvolle mediterrane 
seizoensgerechten. Buitenzwembad met zeezicht, gratis ligstoelen en handdoeken (vol
gens de weersomstandigheden). Pool/snackbar. Chillout zone waar u kan ontspannen 
en van de magische zonsondergang kan genieten. Gratis toegang tot de spa (600 m²) met 
verwarmd binnenzwembad en jets, watervallen, ijs fonteinen, sauna, bubbelbad en Turks 
bad. Behandelingen zijn mogelijk (betalend).
Kamers: 52 smaakvol ingerichte kamers. Standaardkamers of kamers met zeezicht (21 m², 
max. 2 personen). Hydromassagebad, makeupspiegel, badjassen en pantoffels, hoofd
kussenmenu, Nespressotoestel, balkon en tegelvloer. Suites met zeezicht, zithoek, bad 
en hydromassagedouche voor 2 personen (23 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend naar personen vanaf 
18 jaar.
Bonus: upgrade volgens beschikbaarheid.

Een luxueus Boutique hotel, pal aan het strand en bij de pittoreske 
baai Cala del Pi. Hier is het heerlijk vertoeven dankzij de prachtige ver
gezichten, de fantastische service en de verfijnde gastronomische medi
terrane lekkernijen. Boek een kamer met zeezicht om ten volle van de 
idyllische ligging te genieten!

COSTA BRAVA
Platja d'Aro

Go chic privileges CTLV0071 X1

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/cataluna/hotel_cala_del_pi_beach_retreat/235054i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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L'AZURE

Ligging: het hotel bevindt zicht op slechts 200 m van het centrum van Lloret de Mar. Het 
strand ligt op 400 m.
Transport: per auto: 1.278 km (Brussel), 973 km (Parijs), 1.473 km (Amsterdam). Luchthaven 
Girona op 29 km, Barcelona el Prat op 90 km.
Faciliteiten: na een grondige renovatie heropende dit viersterrenhotel in juni 2021. Het 
minimalistisch design met een moderne toets vindt u overal in het hotel terug. Een breed 
publiek voelt zicht hier thuis, zowel gezinnen met kinderen als koppels. Sommige delen 
van het hotel zijn exclusief adults-only. Op culinair vlak treft u hier een restaurant met 
frontcooking, een themarestaurant en een restaurant op de bovenste verdieping van het 
hotel. De buffetten bieden een mix van mediterraanse en internationale gerechten. 4 Bars: 
een tapasbar, een poolbar, een showbar en een rooftop chill out bar (adults only) aan het 
zwembad. Fraai buitenzwembad in de tuin met ligstoelen en parasols. Urenlang waterpret 
voor kinderen in het splash park, animatie voor kinderen en tieners. Aantrekkelijke well-
ness (600 m²) met sauna's, bubbelbaden en behandelingen (betalend).
Kamers: ook de 411 kamers kregen een geslaagde make-over. De inrichting is modern 
en minimalistisch, het geheel oogt fris en aantrekkelijk. Alle kamers met balkon of ter-
ras. Naar keuze reserveren we voor u een standaardkamer (21 m², max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 1 kind) met of zonder zicht op het zwembad, een superior kamer (30 m², 
badjassen en pantoffels, max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 1 kind) met zicht op het 
zwembad of een ruime suite met grote ramen (44 m², badjassen en pantoffels, kingsize 
bed, max. 2 personen, aparte woonkamer) met zicht op het zwembad. Extra bed (3de 
volwassene): 25% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 13/dag (volwassene), € 7/dag (kind t/m 
13 jaar). Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 13 jaar op de kamer van de ouders geniet 
50% korting (uitgez. suite met zicht op het zwembad).

Dit viersterrenhotel biedt het volledige plaatje: een zalige nachtrust in 
een fraai gerenoveerde kamer, lekker tafelen in een restaurant naar keu-
ze, genieten van een lekkere cocktail in de bar, waterpret in het mooie 
buitenzwembad, relaxen met een spannend boek of boeiende podcast 
onder de parasol of ontstressen in de spa... Maar ook in de wijde om-
geving van Lloret de Mar valt heel wat te ontdekken.

COSTA BRAVA
Lloret de Mar

Go chic privileges CTLV0079 X1

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/cataluna/lazure/235217i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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AUMALLIA HOTEL & SPA

Ligging: landelijk, op 6 km van het centrum van het gezellige Felanitx. Het heiligdom van 
San Salvador ligt op 10 km. Vanop de top heeft u een prachtig uitzicht. Op 20 km situe
ren zich de druipsteengrotten van Drach. Het dichtste strand is dat van Porto Colom, op 
10 km. Op zo'n 25 minuten rijden liggen de zoutpannen Ses Salines. Het aangrenzende 
witte strand Es Trenç is de moeite waard (parking betalend, ca. € 7). De hoofdstad Palma 
met zijn mooie kathedraal en aangename straatjes ligt op 58 km.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 53 km.
Faciliteiten: hier wacht u een hartelijke ontvangst. Barservice. Het restaurant serveert een 
typisch Mallorcaanse keuken met producten uit de moestuin, eitjes van de eigen kippen,... 
Zowel ontbijten als dineren kan buiten op het terras. Gratis lig stoelen, parasols en hand
doeken aan het buitenzwembad. Spa (gratis) met sauna, hamam, zouttherapie, wellness
douches en binnenzwembad met bubbelbad. Massages en schoonheids behandelingen 
op aanvraag (betalend). Regelmatig klassieke muziekavonden. Tennis en tafeltennis (gra
tis). Golf (18 holes) op 8,5 km, paardrijden op 10 km en watersporten aan het strand van 
Porto Colom.
Kamers: 24 uitnodigende kamers en junior suites. Antiek meubilair in de standaard
kamers (20 m²) en de ruimere superior kamers (30 m²). Hedendaagse stijl in het gereno
veerde bijgebouw met de premium kamers (30 m²) en de premium junior suites (38 m²), 
beide types adults only. Alle kamers beschikken over een terras (aan de patio, niet privé). 
Nespressotoestel in premium kamers en junior suites. Extra bed (3de volwassene) in een 
superior kamer of premium junior suite: 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 27/dag (4 gangen, keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Superior kamers: 1 kind van 2 t/m 12 jaar op de kamer van 
de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: welkomstdrankje, fruit en water op de kamer.

Dit adresje is een pareltje in ons aanbod en betekent ongetwijfeld een 
meer waarde voor uw verblijf op het eiland. In enkele woorden samen
gevat biedt dit hotel lande lijke rust, kwaliteit en persoonlijke ser vice in 
een subliem kader weg van de drukte van de kust. U wordt op uw wen
ken bediend.

MALLORCA

GOCHIC+ DINING
• 3 nachten
• ontbijtbuffet
• 1x diner inclusief 1/2 fles wijn en 1/2 fles water
(cumuleerbaar met het vroegboek voordeel)

Felanitx

Go chic privileges MALV0022 N1

• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/mallorca/aumallia_hotel_--_spa/235385i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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BE LIVE ADULTS ONLY LA CALA BOUTIQUE

Ligging: beslist een mooie ligging aan het strand van Cala Major, tussen het centrum van 
Palma (op 5 km) en Illetas (op 3 km). Het winkelcentrum Porto Pi ligt op 2 km. Palma doet 
wel eens denken aan Barcelona, maar dan kleinschaliger. Tal van kronkelige straatjes, 
leuke boetiekjes en prachtige pleinen geven deze stad het charmante uiterlijk. Ook voor 
het ontwerp van de kathedraal in Palma, heeft de architect Gaudi zijn medewerking ver-
leent. De Golf van Bendinat bevindt zich op 3 km, de Golf van Son Vida op 7,5 km.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 19 km. Bushalte op 50 m (rechtstreekse ver-
binding naar de kathedraal).
Faciliteiten: dit hotel werd volledig gerenoveerd in een moderne boutique stijl. Het 
buffet restaurant is open voor het ontbijt. In Bar del Masai kunt u terecht voor snacks en 
drankjes. U neemt het halfpension in het hotel Be Live Marivent, net naast de deur gele-
gen. Fraai buitenzwembad met poolbar voor een heerlijke cocktail, ligstoelen en parasols 
beschikbaar. Pelicano beachclub op het strand (betalend). Naast het hotel bevindt zich 
de luxueuze Bay Spa (betalend) met bubbelbad, Finse sauna, stoombad, themadouches, 
relaxatieruimte en fitness.
Kamers: 67 modern ingerichte kamers met o.a. make-upspiegel, badjassen en pantoffels, 
Nespresso koffiemachine. Standaardkamers, superior kamers met designinrichting of met 
zeezicht en privé-balkon. Alle kamers (20 m²) voor max. 2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 15/dag. Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich uitsluitend naar personen vanaf 
16 jaar.

Perfecte ligging voor wie graag een strandvakantie wil combineren met 
een bezoekje aan de veelzijdige hoofdstad Palma. Modern uitgeruste 
kamers, een fraai aanbod aan ontspanningmogelijkheden en een fout-
loze service dragen bij tot het welslagen van uw verblijf op Mallorca. 
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

MALLORCA
Palma de Mallorca

Go chic privileges MALV0037 N1

• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/mallorca/be_live_adults_only_la_cala_boutique/235345i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ligging: een bevoorrechte locatie aan zee, aan een klein strandje in een residen tiële wijk 
van de badplaats Illetas, op 4 km van de bekende jachthaven Puerto Portals. Palma ligt 
op 8 km en heeft heel wat te bieden op cultureel vlak, zoals de kathedraal la Seu en het 
Palacio de la Almudaina. Ook om te shoppen of om een terrasje te doen, is Palma een 
aanrader.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 19 km.
Faciliteiten: dit adults only hotel is ondergebracht in een architecturaal knap gebouw. 
Lobby met de receptie. Amaro Lobby Bar & Lounge, een gezellige bar opgetrokken in de 
stijl van de jaren 50, met een goede selectie aan Spaanse wijnen. Verschillende restau
rants waaronder het Arrels Restaurant by Marga Coll voor de Mallorcaanse keuken en 
het Perseo Restaurant voor mediterraanse smaken. Mogelijkheid om buiten te eten. De 
leuke Pool Club Bardot kijkt uit op zee en doet denken aan de sfeer van de Franse Rivièra 
in de jaren zestig. In de tuin, mooie buitenzwembaden met Balinese bedden. Privébaai 
met klein zandstrand. Spa by Clarins met binnenzwembad, sauna, stoombad, bubbelbad 
en mogelijkheid tot massages en schoonheidsbehandelingen (betalend). Parking vanaf 
€ 20/24 uur.
Kamers: alle 142 kamers en suites (max. 2 personen) hebben een balkon en kijken uit op 
zee. Ze zijn stijlvol en helder ingericht. U logeert in een deluxe kamer (38 m²), een red level 
kamer op de 7de verdieping (38 m²) of een ruime red level junior suite met slaapkamer, 
zithoek en terras (62 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 53/dag.
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend op volwassenen vanaf 
15 jaar.
Bonus: 50% korting op een welkomstdrankje. Jonggehuwden : fles cava, fruit, upgrade 
volgens beschikbaarheid en bij min. 5 nachten een diner voor 2 personen (exclusief dran
ken) (max. 2 maanden gehuwd) (niet cumuleerbaar met Uw voordeel).

In dit adults only resort staat service centraal. Het team van Hotel de 
Mar Gran Meliá bezorgt u onvergetelijke momenten van welzijn en wel
behagen. Een trendy sfeer, zowel cosy als chic, een mooie tuin van maar 
liefst 14.000 m², romantisch dineren met zijn tweetjes op het privé strand, 
zalig relaxen in de spa,... Een betoverende strandvakantie op Mallorca.

MALLORCA

Go chic privileges MALV0018 X0

• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

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

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/mallorca/hotel_de_mar_gran_melia/236689i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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SÚMMUM PRIME BOUTIQUE HOTEL

Ligging: gelegen in het centrum van Palma de Mallorca, op 200 m van de Jaime III winkel
straat, op 700 m van de kathedraal en het stadhuis en op 3 km van de haven. Het Joan Miro 
museum bevindt zich op 6 km van het hotel. Paseo del Borne met tal van restauants en 
bars is direct om de hoek gelegen.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 8 km.
Faciliteiten: het hotel is gevestigd in een 15de eeuws paleis. Het gebouw werd gereno
veerd en omgevormd tot een boutique hotel waarbij hoog waardige materialen werden 
gebruikt. Ook bij de inrichting werd gebruik gemaakt van exclusieve meubels en deco
ratie die moeiteloos combineren met de charme van het gebouw. Gezellig restaurant 
waar u het ontbijt neemt. Op de 2de verdieping bevindt zich de bibiliotheek, een perfecte 
plaats voor gasten die de stilte willen opzoeken en van een goed boek of de krant willen 
genieten. In de gewelfde kelder bevindt zich de spa met o.a. een verwarmd zwembad 
met hydro massage. Op de 5de verdieping bevindt zich het solarium en relaxzone. Een 
prachtige locatie om van de muziek te genieten en een koffietje te drinken of een verfris
sende cocktail.
Kamers: we reserveren voor u een deluxe kamer (20 m², max. 2 personen, luxe verzorgings
producten, Nespresso koffiemachine, blue tooth speaker), een premium kamer (25 m², 
max. 2 personen, sommige met balkon, Egyptisch katoen, kingsize bed of 2 aparte bed
den, Choppard verzorgings producten) of een junior suite (35 m², max. 3 personen, sofa). 
Extra bed (3de volwassene): € 115/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind van 2 t/m 12 jaar in de junior 
suite van de ouders betaalt € 57/nacht.
Bonus: welkomstdrankje.

Op zoek naar een bijzonder kwalitatief en markante verblijfplaats in 
Mallorca Dan is dit hotel een ideale keuze. Dit voormalig 16deeeuwse 
paleis is voorzien van alle faciliteiten in een originele en authentieke 
setting op wandelafstand van de belangrijkste bezienswaardigheden en 
winkels in Palma.

MALLORCA
Palma de Mallorca

Go chic privileges MALV0036 N1

• Kortingen voor lange verblijven

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

pr
em

iu
m

 k
am

er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/mallorca/summum_prime_boutique_hotel/235241i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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AMÀRE BEACH HOTEL IBIZA

Ligging: op het uiteinde van Cala de Bou, een baai met een zandstrandje en zicht op de 
baai. Talrijke pubs, beach bars, restaurants, winkeltjes en watersport mogelijkheden in de 
omgeving. Het hotel is gesitueerd aan Antonio Bay, en ligt in de gemeente Sant Josep de 
sa Talaila. Het dorp zelf dat hoog in de heuvels ligt (op 7,5 km) is nog grotendeels authen-
tiek. Op 18 km van Ibiza-stad.
Transport: luchthaven Ibiza op 20 km.
Faciliteiten: lekker ontbijtbuffet in het Mare Nostrum restaurant met terras. 's Avonds 
kunt u hier terecht voor een overheerlijk buffet. Takeaway formule in de Grab & Go 
(24u/24). 3 Delen: Amàre Pool met bubbel bad en buitenzwembad, Amàre Beach met 
directe toegang tot het strandje en Amàre Lounge met een à-la-carterestaurant. Gratis 
ligstoelen, handdoeken en parasols aan de zwembaden en het strand. 2 Bars, waar-
onder de Belvue Rooftop bar op het dak terras met een overloopzwembad en specta-
culaire zons ondergang. Regelmatig live muziek, entertainment,... Wellness, massages en 
schoonheids behandelingen. Fitness met zicht op zee.
Kamers: 366 kamers met een mediterrane stijl en meestal met balkon met zicht over San 
Antonio Bay. Aangeduid in lifestyle-termen: standaardkamers (I was here, 29 m²) met zicht 
op het binnenland, kamers met zicht op het zwembad en gedeeltelijk zeezicht (keep the 
secret, 29 m²), kamers met zicht op zee en de zonsondergang (Make it happen, 27 m², 
met soundbar) en kamers met zicht op de baai (oh là là, 27 m², met soundbar). Met uit-
zondering van de standaard kamers beschikken de kamers over een opvallende design 
hangstoel.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 27/dag (buffet of bediening aan tafel 
naargelang de bezetting).
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend naar volwassenen vanaf 
16 jaar.

Amàre Beach opende in 2019 de deuren. Dit hedendaagse adults-only 
adres wordt gekenmerkt door een trendy design. U geniet van betove-
rende uitzichten over de baai. Dit lifestyle hotel heeft talrijke faciliteiten 
en rechtstreekse toegang tot een zand strandje. Een ideaal adres, zowel 
voor wie wil genieten van rust, als voor wie het typische nachtleven wil 
beleven.

IBIZA
San Antonio Bay

Go chic privileges IBZV0006 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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file:https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/ibiza/amare_beach_hotel_ibiza/235535i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html%3Ftab%3Dtabs-PriceCalculation
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BARCELÓ PORTINATX

Ligging: in het rustigste en meest schilderachtige gedeelte van het eiland waar natuur 
en zee een prachtig decor vormen. De omgeving van het hotel is zeer kalm en leent zich 
uitstekend tot watersporten wandelen of fietsen. Het strand van Portinatx bevindt zich op 
slechts 20 meter en daarnaast liggen er nog 3 zandstranden in de directe omgeving. Het 
charmante dorpje San Joan de Labritja bevindt zich op 8 km, het strand van Benirras op 
15 km.
Transport: luchthaven Ibiza op 35 km.
Faciliteiten: dit adults only hotel werd smaakvol gerenoveerd. U geniet er van een geva-
rieerd gastronomisch aanbod, de verschillende bars en restaurants bieden u een uitge-
breid aanbod aan lokale en internationale specialiteiten. Lobbybar, buffetrestaurant, 
poolbar... 2 Buitenzwembaden en een zonneterras voor uw ontspanning. Genieten kan 
eveneens in het outdoor wellnesscentrum, massages en behandelingen mogelijk (beta-
lend). Panoramisch terras.
Kamers: 134 kamers fraai ingerichte kamers. De kleuren van de zee zorgen voor een ont-
spannen sfeer. Superior kamers (32 m², max. 2 personen) met of zonder zeezicht of junior 
suites (45 m², max. 3 personen) ingericht in de relaxte Ibiza-stijl. De junior suites beschik-
ken over een zitgedeelte en een terras met een douche. Alle kamers beschikken over 
kingsize bedden en een balkon of terras. Kussenmenu. Extra bed (3de volwassene): 25% 
korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 23/dag.
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich op volwassenen (vanaf 18 jaar).
Bonus: jonggehuwden: fles cava, fruitmand en upgrade naar een kamer met zeezicht (vol-
gens beschikbaarheid), 1 gratis diner (min. 3 nachten).

Het uitnodigende Barceló Portinatx geniet van een ideale ligging om het 
meest pittoreske deel van het eiland te leren kennen. Het kreeg een ui-
terst zorgvuldige renovatie en biedt een exclusieve en gezellige sfeer in 
een van de rustigste delen van het eiland. Ook voor actievelingen heeft 
dit adults only hotel heel wat te bieden. Volop genieten van authentiek 
Ibiza!

IBIZA
Portinatx

Go chic privileges IBZV0007 X0

• Kortingen voor lange verblijven

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

su
pe

rio
r 

ka
m

er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/ibiza/barcelo_portinatx/235591i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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ME IBIZA

Ligging: een gegeerde locatie direct aan het strand met een aanlegplaats voor jachten, 
naast de befaamde beachclub Nikki Beach. Op 6 km van de jachthaven en het centrum 
van Santa Eulalia met talrijke gezellige restaurantjes en bars. De nabijgelegen dorpen, 
Santa Gertrudis (15 km) en Sant Carles (6 km) baden in charme dankzij de witgekalkte 
gebouwen. Ibiza Stad ligt op slechts 20 km.
Transport: luchthaven Ibiza op 25 km.
Faciliteiten: lobby waar marmer-, hout- en natuurelementen resulteren in een aange-
naam design. Radio Rooftop bar (adults only) met mooi panorama op de zee. Proef hier 
van de overheerlijke cocktails. Het Bianco Mare restaurant serveert heerlijke mediterrane 
gerechten, afgewerkt met een Italiaanse toets. Hier staat ook het rijkelijk ontbijtbuffet 
voor u klaar. Gastronomisch restaurant Noura met Libanese specialiteiten. Er zijn 2 bui-
tenzwembaden: 1 op de beneden verdieping met dagelijkse dj-sessies in de namiddag, 
en 1 op de bovenste verdieping (adults only, overloopzwembad). Beide met barservice en 
Balinese bedden. Ligbedden op het strand. Thai Wellness Spa met sauna, Turks stoombad 
en Aziatische massages en behandelingen (betalend).
Kamers: 205 kamers (28 m², max. 3 personen), helder en eigentijds. Ze hebben klinkende 
namen als 'aura' (landzicht), 'energy' (gedeeltelijk zeezicht) en 'mode' (frontaal zee-
zicht). Luxueuze chic suites (48 m²) met frontaal zeezicht. Extra bed (3de persoon): vanaf 
€ 107/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: jonggehuwden (min. 5 nachten): 1x Balinees ligbed bij het zwembad met fles 
champagne, upgrade volgens beschikbaarheid (max. 2 maanden gehuwd).

Dit hotel staat voor alles waar Ibiza voor gekend is: boho-chic en hip. 
Meeslepende muziek is alomtegenwoordig. Het zwembad op de boven-
ste verdieping met zijn 360° panorama geeft dit luxehotel een extra toets. 
Languit in een van de Balinese bedden met een cocktail in de hand be-
leeft u hier Ibiza in al zijn glorie.

IBIZA
Santa Eulalia

Go chic privileges IBZV0002 X1

• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/ibiza/me_ibiza/235074i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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GREEN GARDEN RESORT & SUITES

Ligging: u verblijft hier op een halfuurtje wandelen van het centrum, naast de Golf Las 
Américas. De zee en de promenade met veel restaurants en bars liggen op 20 minuten 
(er is een hotelbusje voorzien, 4x/dag (uitgez. zondag)). Het badplaatsje Los Abrigos is 
een van de meest authentieke van de zuidkust; u kan er lekkere vis- en zeevruchten proe-
ven. Tussen Los Cristianos en Los Abrigos ligt een klein natuurgebied met wandelroutes, 
Montaña de Guaza (7 km). Siam Park, het grootste waterpark van Europa, situeert zich op 
1,5 km.
Transport: luchthaven Tenerife-Sur op 17 km, Tenerife-Norte op 80 km. Lucht haventransfer 
(prijzen op aanvraag).
Faciliteiten: weelderige, tropische tuinen met 3 buitenzwembaden (waarvan 1 voor kinde-
ren). Gratis ligstoelen. Snackbar aan het zwembad en hoofd restaurant met terras (buffet-
ten). Er is ook een à-la-carterestaurant. Voor uw ontspanning is er een kleine wellnesszone 
met bubbelbad, sauna en behandelings kamer (betalend). Tafeltennis en biljart. Speeltuin.
Suites: de 114 ruime suites ogen casual chic met een Canarisch interieur in een modern 
jasje. Ze beschikken over een zithoek, kitchenette, balkon of terras en geven uit op de 
riante tuinen. We reserveren voor u een suite met 1 slaapkamer (50 m², max. 4 volwas-
senen, extra bed (3de en 4de volwassene): 25% korting).
Maaltijden: all-in: ontbijt en diner in het buffetrestaurant, lunch in het buffet restaurant 
of snacks aan de poolbar, dranken bij de maaltijden en poolbar, koffie/thee 16-18 uur, 
selectie ijsjes in de poolbar.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis in de suite van de ouders 
(inclusief ontbijt), het tweede kind van 2 t/m 12 jaar geniet 50% korting (all-in).

Kleinschalig resort in koloniale stijl met 3 buitenzwembaden in een tro-
pische tuin. Op wandelafstand van het populaire Playa de las Américas 
en naast de Golf Las Américas, ideaal dus voor golfliefhebbers. De suites 
zijn ruim en u geniet er van all inclusive. Gratis shuttle naar het strand.

TENERIFE
Playa de las Américas

Go chic privileges TCIV0005 N0

• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/tenerife/green_garden_resort_--_suites/235884i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ligging: op een heuvel met zicht op zee, tussen de bergen en de oceaan, op 900 m van 
het strand Playa del Duque en op 1 km van Costa Adeje met bars, restaurants en het 
shopping centrum. Op 2,5 km van La Caleta, 76 km van Santa Cruz en 110 km van Puerto de 
la Cruz. Bushalte op 1 km.
Transport: luchthaven Tenerife-Sur op 22 km, Tenerife-Norte op 85 km.
Faciliteiten: mogelijkheid voor een beperkte lunch en diner op de kamer. In de omgeving 
vindt u heel wat restaurants en bars. 2 Buitenzwembaden, 2 kinderzwembaden (allemaal 
verwarmd). Fitness met groepslessen (1 gratis les per persoon). Massages en behandelin-
gen in de Baobab Wellness (betalend). Binnenspeelruimte, Sapling Kids Club (3-12 jaar), 
babysit op aanvraag. Squash (gratis) en padel (betalend). Dagelijkse shuttle naar het 
strand (9h00-17h00).
Kamers: 125 moderne en ruime suites met balkon, volledig uitgeruste keuken en zithoek. 
Standaard XS studio met gedeeld zwembad (46 m², max. 2 personen), divinity eden (66 m², 
max. 3 personen), divinity bliss met lateraal zeezicht (64 m², max. 3 personen). Serenity 
bliss met lateraal zeezicht en 2 aparte slaapkamers (68 m², max. 5 personen, zie ook Uw 
voordeel).
Maaltijden: logies en ontbijt (op de kamer).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (divinity eden en divinity bliss) of 3 kinderen (serenity 
bliss) t/m 12 jaar overnachten gratis in de suite van de ouders (inclusief ontbijt) (uitgez. 
25/12 en 31/12).
Bonus: fles wijn en water op de kamer. Jonggehuwden (min. 5 nachten): fles cava, vroege 
check-in en late check-out volgens beschikbaarheid, attentie.

Trendy logeren in een hip design hotel, zowel geschikt voor koppels als 
voor families. Een strak, minimalistisch luxehotel met een uitmuntende 
sport infrastructuur en een correcte prijs-kwaliteits verhouding. Naast 
kwaliteit, verfijning en intimiteit geniet u van een hartelijke professio-
nele service. U wordt hier op uw wenken bediend... een zalige plek om 
te cocoonen.

TENERIFE
Costa Adeje

Go chic privileges TCIV0014 X0

• Kortingen voor lange verblijven
• Seniorenkortingen

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

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/tenerife/baobab_suites/233664i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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ALTIS BELÉM HOTEL & SPA

Ligging: rustig, uitkijkend op de Taag en de mondaine jachthaven, in de wijk Belém, een 
van de meest historische van de stad. Van hieruit vertrokken destijds legendarische zee-
helden zoals Vasco da Gama en Magelhaes. Bezoek het Monument van de Ontdekkingen 
en de toren van Belém, beide op wandel afstand. Het Klooster van Jerónimos ligt op een 
kwartier stappen. Vergeet ook niet de enige echte pastéis de Belém (gebakjes) te proeven. 
In een kwartiertje bereikt u de binnenstad (gratis hotel shuttle 3x dag).
Tramhalte: Tramhalte: Largo da Princesa (lijn 15 naar het centrum) op 500 m.
Faciliteiten: dit luxueuze designhotel is een echte ode aan de Portugese ontdekkings-
vaart. Het thema is overal aanwezig. Een verblijf in dit hotel is dan ook een kleine exoti-
sche reis op zich. Ontbijtbuffet en mogelijkheid tot halfpension. Culinair biedt het verschil-
lende dineerervaringen. In het Feitoria Restaurant & Wine Bar (1 Michelinster) geniet u van 
het beste van de Portugese keuken. Chef João Rodrigues verwent u er met zijn originele, 
tongstrelende crea ties. Ruime keuze aan fijne wijnen. Voor lichte gerechten kan u terecht 
in de Cafetaria Mensagem (tevens oester- en sushibar). Bar 38°41' is een hotspot in de 
stad voor cocktails bij valavond en jazzy nachten. Niet onbelang rijk detail: u kan overal 
buiten eten, zalig! BSpa by Karin Herzog (gratis toegang, 1.000 m², uniek in Portugal, kinde-
ren jonger dan 16 jaar beperkte toegang) met hamam, sauna, binnen- en buitenzwembad. 
Massages en behandelingen mits supplement.
Kamers: 50 ruime, recente kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind) in een strakke heden-
daagse stijl met een open bad kamer, gescheiden door een glazen wand. Deluxe (32-40 m², 
zicht op de jachthaven), club (32 m², balkon en zicht op de rivier) of diplo matic suites 
(33 m², balkon en adembenemend zicht op de rivier).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 13 t/m 16 jaar betaalt € 97/nacht.
Bonus: fles water op de kamer.

Hip designhotel op een unieke locatie aan de oevers van de Taag, met 
fantastische terrassen en een unieke spa. Hier logeert u trendy en chic 
aan de rand van de stad in Belém, een gegeerde locatie. U kan er gas-
tronomisch dineren in het sterrenrestaurant of informeel in de cafetaria, 
beide met een panorama om bij weg te dromen... Pure verwennerij!
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ALTIS AVENIDA

Ligging: dit hotel heeft de ultieme ligging voor het welslagen van uw citytrip! U verblijft 
hier namelijk in hartje centrum van commercieel en cultureel Lissabon, op slechts 50 m van 
het Rossioplein met het imposante, gelijknamige trein station. Kunt u zich een cen tralere 
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 omgeving. Bovendien kan u de meeste bezienswaardigheden gewoon al 
wandelend 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 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. 14/02/22: een attentie voor alle gasten.

U logeert hier in een Boutique 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 boven-
dien uitpakken met een bevoorrechte en topcentrale ligging vlak aan het 
iconische Rossioplein. Het gastenboek is ronduit indrukwekkend, het 
interieur is eigentijds en bijzonder elegant.
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PALÁCIO DO GOVERNADOR

Ligging: u verblijft hier vlak bij de historische Torre de Belém en het monumentale 
Jerónimos klooster. Bezoek de Fábrica de Pastéis de Belém op 1 km van het hotel. Talrijke 
restaurants, bars, winkels en terrasjes liggen op wandelafstand. In een kwartiertje bereikt 
u het historisch hart van Lissabon (openbaar vervoer of taxi). Op 18 km vindt u de stranden 
van Estoril en Cascais, Sintra ligt op 24 km.
Tramhalte: Tramhalte: op 200 m (lijn 15 naar het centrum).
Faciliteiten: het voormalig gouverneurspaleis werd grondig gerenoveerd en is nu een chic 
en stijlvol hotel, een harmonieus huwelijk tussen historische elementen en modern com-
fort. 's Morgens wacht u een gevarieerd ontbijtbuffet in restaurant Ânfora, bij mooi weer 
kan u buiten ontbijten. Er is een à-la-carterestaurant met muren uit de Romeinse tijd, waar 
u romantisch kan dineren (we raden u aan om tijdig te reserveren). Verder biedt het hotel 
ook een buitenzwembad en een kind vriendelijk zwembad. U maakt gratis gebruik van 
de spafaciliteiten (1.200 m²): sauna, binnen zwembad met ligstoelen, dampbad en fitness. 
Parkeergarage van het hotel (vanaf € 15/24 uur).
Kamers: 60 aangename, recente kamers met een knipoog naar het verleden. De ruime, 
gezellige kamers zijn individueel ingericht met een verschillende decoratie, sommige met 
origineel plafond uit de 17de eeuw. We selecteerden voor u de deluxe kamer (24 m²) of de 
club kamer (deze is ofwel ruimer, ofwel met zijdelings rivierzicht, ofwel met zicht op de 
patio, sommige hebben een terras/balkon, 28 m²). Beide types zijn voor maximum 2 per-
sonen. De kamers beschikken werkelijk over alle comfort, zoals een Nespressotoestel. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bonus: welkomstdrankje.

Dit vijfsterrenhotel ligt in het historisch centrum van Belém, op een boog-
scheut van Lissabon. Het voormalig gouverneurs paleis werd met veel 
smaak omgetoverd tot een geraffineerd en smaakvol hotel. De kamers 
zijn ruim en combineren een moderne stijl met historische details. De 
mooie tuin met terras en zwembad creëren een idyllische setting.
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THE ONE PALÁCIO DA ANUNCIADA

Ligging: een bevoorrechte ligging centraal in het Baixa-district, de binnenstad van 
Lissabon waar u de belangrijkste toeristische toppers treft. U verblijft tussen het grote 
plein Praça dos Restauradores en de brede boulevard Avenida da Liberdade (met desig-
nershops, bars en restaurants). Van hieruit bereikt u vlot de gezellige wijken Bairro Alto 
(op 500 m) en Baixa Chiado, tram 28 (op 600 m) en de Santa Justa-Lift (op 650 m).
Metrohalte: Restauradores op 300 m.
Faciliteiten: dit luxehotel (open sinds maart 2019) is gehuisvest in een 16de-eeuws paleis 
dat minutieus werd gerenoveerd. Kosten noch moeite werden gespaard. U wordt verwel-
komd aan de receptie. Voor een drankje bij een goed gesprek kan u kiezen tussen de 
cocktailbar en de wijn- en tapasbar. Het prachtige gourmetrestaurant wordt ongetwijfeld 
een nieuwe culinaire hotspot in de stad. Op de kaart staan Portugese gerechten met 
mediterrane invloeden. Er is een mooie tuin (2.500 m², met 100-jarige drakenboom) en een 
uitnodigend buiten zwembad met poolbar (zomermaanden). De Despacio spa (gratis toe-
gang) beschikt over een verwarmd binnenzwembad, solarium, sauna en relaxatieruimte; 
massages en behandelingen zijn betalend. Privéparking en valet service (betalend).
Kamers: een totaal van 83 esthetische kamers en suites die luxueus werden uitgerust met 
de fijnste materialen, kwaliteitsvolle stoffen en de modernste technologie. U beschikt over 
een marmeren ligbad, aparte regendouche, badjassen en een Nespressotoestel. Cosy 
kamer (25 m², max. 2 personen), deluxe kamer (30 m², max. 2 personen) en een grand 
deluxe garden kamer (32-38 m², max. 2 personen).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje, fles water op de kamer.

Boutique hotel met topligging in het hart van Lissabon, pal aan de Praça 
dos Restauradores en de prominente Avenida da Liberdade. U logeert 
in een 16de-eeuws paleis dat compleet werd opgeknapt, het resultaat 
is een geslaagd huwelijk van historische architectuur met eigentijds de-
sign. Cosy kamers, een riante tuin met zwembad, een hemelse spa, een 
gastronomisch restaurant,...
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THE YEATMAN

Ligging: subliem, op een groen domein in Vila Nova de Gaia, thuisbasis van de porto
huizen met spectaculair zicht op Porto en de rivier. Het historisch centrum ligt op 20 minu
ten stappen.
Metrohalte: General Torres op 950 m.
Faciliteiten: het elegant interieur weerspiegelt de geschiedenis van deze wijnregio. Dick's 
Bar biedt meer dan 82 verschillende portwijnen. Eigen wijnkelder met 1.000 wijnen en 
25.000 flessen. Mogelijkheid tot degustaties en rondleidingen. Het gastronomisch restau
rant (2 Michelinsterren) serveert een grensverleggende keuken die traditionele smaken 
combineert met hedendaagse flair. Voor een informeel diner is er The Orangerie, waar u 
ook het ontbijtbuffet neemt. Bij mooi weer bediening op het terras met magnifiek zicht op 
Porto. Het zwembad (binnen en buiten) met adembenemend zicht over heel Porto behoort 
tot de 12 mooiste hotel infinity pools. Heerlijke tuin. De spa is een oase van rust waar al 
de goede eigenschappen van de druif en wijn worden aangewend in de behandelingen 
(award voor 'Beste Hotel spa van Europa'). Stoombad, hamam, sauna en multisensoriële 
douches. Massages en behandelingen (betalend). Privéparking (vanaf € 20/24 uur, incl. 
valetservice).
Kamers: 82 kamers met panorama over de stad en de rivier. Executive (36 m², max. 2 per
sonen), superior (40 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of superior deluxe (42 m², max. 
2 volwassenen en 1 kind, op hogere etage met mooier zicht).
Kinderen: kinderbedje gratis. Superior en superior deluxe kamers: 1 kind van 3 t/m 16 jaar 
op de kamer van de ouders betaalt € 90/nacht.
Bonus: jonggehuwden: fles portwijn en upgrade volgens beschikbaarheid.

The Yeatman schittert boven Porto en kijkt glimlachend neer op de Douro 
en de Ribeirawijk. Het uitzicht is subliem; het hotel staat in de top 10 van 
panoramische hotels in Europa. The Yeatman verzamelde in sneltempo 
alle eretitels die het verdient, o.a. voor zijn restaurant, panoramisch 
zwembad, wellnesscentrum en wijnkelder.
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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 populaire Ribeirawijk, de meest authentieke van 
de stad, liggen op 1,2 km. Aan de overkant van de rivier liggen de beroemde portohuizen 
(mogelijk heid 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 april 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 uitnodigend. Het ontbijtbuffet is voor-
treffelijk en wordt bij mooi weer op de gezellige binnenpatio geserveerd. In het Vogue 
Café geniet u in een stijlvolle omgeving van heerlijke cocktails en lichte, verfijnde fusion-
gerechten. 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 ademen his-
torische 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 volwas-
senen 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 16 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 luxe-
hotel uit de jaren '50 straalt intimiteit en karakter uit. Het uitzonderlijk 
decor omvat een rijke collectie kunstvoorwerpen en waardevol antiek. 
Het ontbijt is overheerlijk. 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.
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VILA FOZ HOTEL & SPA

Ligging: op slechts 5 km van Porto en Matosinhos (een paradijs voor surfers met gezellige 
beachbars). Rustig gelegen aan de Atlantische Oceaan in een erg aangename buurt. Het 
zandstrand en de talrijke restaurants, bars en winkeltjes liggen op wandelafstand. De stad 
Porto - een absolute must - bereikt u makkelijk met de wagen (20 minuten). De Unesco-
Werelderfgoedsteden Braga en Guimarães bevinden zich op 60 km en zijn eveneens een 
bezoek waard.
Faciliteiten: dit hotel opende in mei 2019 de deuren. Het karaktervol, historisch familie-
pand werd succesvol omgetoverd tot een knap vijfsterrenhotel met talrijke faciliteiten. 
De inrichting van de hand van de prestigieuze interieurarchitecte Nini Andrade Silva is 
erg stijlvol en verzorgd tot in de details. Verzorgd ontbijtbuffet. Geniet van heerlijke vis-
gerechten in het restaurant of van een verfrissend drankje in de trendy bar. Gratis toegang 
tot de uitnodigende spa met binnenzwembad, sauna, stoombad en fitness (toegang vanaf 
16 jaar). Verwen uzelf met een massage of maak uw keuze uit een van de vele behandelin-
gen (betalend). Gratis shuttleservice naar het centrum (8 km, op aanvraag). Gratis fietsen. 
Parking: vanaf € 25/nacht.
Kamers: 68 elegante kamers voor max. 2 personen. Ze zijn tot in de details afgewerkt en 
erg comfortabel met badjassen en pantoffels. Onice kamers (28 m²) of onice kamers met 
mooi zeezicht en balkon (32 m²) die we u van harte aanbevelen.
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: vip-onthaal.

Een splinternieuw pareltje aan de kust op 5 km van Porto. U verblijft er 
in alle rust, genietend van een subliem zeezicht, terwijl u in een mum 
van tijd in Porto staat. Heerlijk kuieren in de tuin, of op de promenade 
aan het strand. Verwen uw smaakpapillen en laat u in de watten leggen 
in dit luxehotel met talrijke faciliteiten. Een exclusief adresje vol charme 
en elegantie.
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SÃO FÉLIX HILLSIDE AND NATURE

Ligging: uitermate rustig, hoog op een steile heuvel, vlak bij het kleine bede vaarts kerkje 
van São Felix - wat een panorama... Het hotel is een vredige oase, perfect geïntegreerd 
in het groene landschap. U zit hier op 6 km van het strand en van het centrum van Póvoa 
de Varzim (dagelijks hotelbusje). In de omgeving bezoekt u o.m. Braga op 35 km met een 
authentiek centrum, Viana do Castelo op 34 km, Barcelos op 16 km (elke donderdag is hier 
een grote markt), uiteraard Porto op 44 km, Guimarães op 54 km, het grootste nationaal 
park van Portugal Peneda-Gerês op 70 km, de Dourovallei op 80 km, Amarante op 87 km,...
Transport: per auto: 1.970 km (Brussel), 1.667 km (Parijs), 2.169 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 31 km.
Faciliteiten: het hotel wordt sinds 1998 gerund door de Familie Ferreira die service en 
comfort hoog in het vaandel draagt. U wordt ontvangen in een onge dwongen kader voor 
een rustige vakantie dicht bij de natuur. Receptie met salon en een knusse bar. In het 
restaurant, met schitterend uitzicht, worden inter nationale en typisch Portugese gerech-
ten geserveerd. U beschikt over een ovaal buitenzwembad (gesloten in de winter) met 
gratis lig stoelen en parasols, apart kinderbad. Poolbar (snacks). Shuttle service naar de 
stad en de luchthaven (betalend). In de omgeving: de Estela golfclub (18 holes) op 5 km, 
paardrijden op 2 km.
Kamers: 45 fraaie en eigentijdse kamers (21 m², extra bed (3de volwassene): vanaf 
€ 30/nacht) (airconditioning seizoensgebonden). De tweepersoonskamers hebben een 
balkon, eenpersoonskamers zonder balkon. Voor gezinnen zijn er familiekamers (15) ter 
beschikking.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 26/dag (volwassene), € 13/dag (kind 
t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel, keuzemenu, water inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 12 jaar overnachten gratis op de kamer van 
de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: 1 gratis diner (exclusief dranken) bij min. 7 nachten. Korting op de green fee van 
diverse golfterreinen in de regio. Viponthaal voor jong gehuwden.

De perfecte ligging, op de top van een heuvel. U geniet van een subliem 
panorama op de groene omgeving, met de Atlantische Oceaan op de 
achtergrond. De rust, de talrijke facili teiten en de goede keuken zorgen 
voor een geslaagde vakantie aan de noordkust van Portugal.

NOORD-PORTUGAL
Póvoa de Varzim
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DOURO ROYAL VALLEY

Ligging: rustig, aan de oever van de Dourorivier, een rivier die geflankeerd wordt door 
heuvels met wijngaarden en authentieke landhuizen. Het dorps centrum van Pala ligt op 
700 m, Baião op 14 km. Een autorit langs de rivier met adembenemende landschappen en 
charmante dorpjes loont de moeite. Porto ligt op een uurtje rijden.
Transport: per auto: 1.823 km (Brussel), 1.520 km (Parijs), 2.018 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 74 km.
Faciliteiten: het hedendaags interieur past mooi bij de authenticiteit van het landschap. 
In de lobby wordt u hartelijk ontvangen aan de receptie, verschillende zithoekjes. Voor 
een drankje of een snack moet u in de Ruby Bar zijn. 's avonds een cosy pianobar. In het 
Palato D'Ouro restaurant geniet u van een gastronomische keuken op basis van lokale, 
dagverse producten bij een heerlijk glaasje wijn. Zowel de beste regionale wijnen als 
diverse wereldwijnen worden aangeboden. Genieten van de omgeving kan in de tuin, 
aan het mooie overloopzwembad (mei-oktober). Acqua poolbar, snacks verkrijgbaar. 
Binnenzwembad. The Royal SPA met behandelingen, sauna, hamam en een jetstreambad.
Kamers: de 69 kamers (max. 3 personen) liggen verspreid over 5 verdiepingen en hebben 
een zalig zicht op de rivier. Balkon of terras. De inrichting bestaat uit een luxueuze bouti-
questijl, warm en huiselijk van sfeer. Standaardkamers (30 m²) of ruimere suites (60 m²). 
Extra bed (3de volwassene): vanaf € 54/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 36/dag (volwassene), € 18/dag (kind 
9 t/m 12 jaar) (3 gangen, buffet of vast menu, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 8 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt of halfpension), 1 kind van 9 t/m 12 jaar vanaf € 40/nacht (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: 55+: 20% korting op de behandelingen in de spa en bij min. 3 nachten: voucher 
t.w.v. € 40/kamer te gebruiken in het restaurant (niet cumuleerbaar met Go chic privi-
leges). Jonggehuwden: fles schuimwijn.

Elegant hotel, in de magnifieke Dourovallei. Alle kamers hebben een bal-
kon met adembenemend uitzicht op het land schap van wijnterrassen, 
dat tot het Unesco-Werelderfgoed behoort. Zalig om 's avonds op uw 
balkon te genieten van een glaasje vinho verde. Dit tophotel waar gas-
tronomie en wijn centraal staan, is bovendien een perfecte uitvalsbasis 
om deze mooie, ongerepte regio te verkennen.

NOORD-PORTUGAL
Pala (Baião)

Go chic privileges NPTV0090 X1

• Vroegboekvoordelen

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

Ligging: gelegen in het centrum van Estoril, in de hoogte, op 200 m van het beroemde 
casino en op 300 m van het strand (Tamariz), tegenover de spa van Estoril. Op 4 km ligt de 
badplaats Cascais. Het sprookjesachtige Sintra ligt op 15 km en de hoofdstad Lissabon op 
27 km - twee echte must sees.
Transport: per auto: 2.078 km (Brussel), 1.776 km (Parijs), 2.277 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 25 km. Treinstation Estoril op 300 m (rechtstreekse verbinding naar 
Lissabon).
Faciliteiten: het restaurant werd een nieuwe look aangemeten. Daarnaast is er de Estoril 
Sky bar en restaurant aan het kleine overloopzwembad op het panoramisch dakterras van 
het recente bijgebouw. Beide zijn open van maart tot oktober, afhankelijk van het weer. 
Gratis ligstoelen, parasols en hand doeken. Het zwembad is niet geschikt voor kinderen. 
Speeltuintje. Publieke parking in de buurt (betalend). Diverse golfbanen in een straal van 
3 km.
Kamers: 56 kamers in het hoofdgebouw. Klassiek ingericht, meestal met balkon en zee-
zicht (volgens beschikbaarheid). Standaardkamers (20 m², max. 3 personen) of suites met 
aparte zithoek (35 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Daarnaast 
zijn er 14 superior kamers in de recentere vleugel (25 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, 
balkon, inloopdouche, badjassen, laminaat). Extra bed (3de volwassene in een standaard 
of suite): € 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
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. Enkel in de suites: dezelfde kor ting voor 2 kinderen 
van 3 t/m 12 jaar.
Bonus: welkomstdrankje. Bij min. 7 nachten: 1 gratis diner (01/04-31/05, 01/10-31/03, 
cumuleerbaar met Uw voordeel). Schuimwijn en fruit voor jonggehuwden.

Een charmant Boutique hotel in het cen trum van Estoril waar u heel aan-
genaam zal logeren. Een fraai gebouw van begin 20ste eeuw huisvest 
vandaag een mooi, kleinschalig hotel; een perfect huwelijk tussen tra-
ditie en innovatie. De decoratie is architectonisch geslaagd. Hier komt 
u volledig tot rust.

KUST VAN LISSABON
Estoril

Go chic privileges LBOV0013 X0

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

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

Ligging: erg centraal gelegen in het mondaine Estoril. Het casino en het langgerekt zand-
strand liggen op 5 minuten wandelen. Mooie villa's, bloemrijke parken, palmbomen en 
een royaal verleden. Cascais bereikt u na een mooie wandeling langs het water (3 km). Net 
buiten Cascais, Boca do Inferno, waar de zee zich woest tussen de rotsen gooit. Makkelijk 
bereikbaar met het openbaar vervoer zijn Sintra (14 km) en Lissabon (27 km).
Transport: per auto: 2.062 km (Brussel), 1.762 km (Parijs), 2.257 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 30 km.
Faciliteiten: lobby, receptie en voorname salons in de sfeer van weleer. Cosy bar met ter-
ras. In restaurant Grill Four Seasons proeft u van een geraffineerde keuken in een aange-
naam kader. De chef bereidt er lokale specialiteiten en internationale gerechten. Het ter-
ras kijkt uit op de tuin. Romantisch dineren aan het zwembad is mogelijk. Buitenzwembad 
met poolbar. Estoril Spa (2.500 m²) met o.m. zwembad, hamam en exclusieve behande-
lingen. De Banyan Tree Spa in hetzelfde gebouw biedt, geïnspireerd op eeuwenoude 
Aziatische tradities, een unieke ervaring van rust (gratis). Golf (18 holes) op 1 km.
Kamers: 161 stijlvolle kamers, elegant en klassiek, met een hedendaagse touch. Classic 
(20-25 m²), superior (20-25 m², zicht op de tuin of het zwembad) of duplex suite (45 m², zicht 
op de tuin). Extra bed (3de volwassene) mogelijk in alle types: vanaf € 66/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 48/dag (volwassene), € 24/dag (kind 
t/m 12 jaar) (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt). Enkel in de duplex suites: 2 kinderen t/m 12 jaar overnachten 
gratis (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: enkel in de classic kamers: 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 12 jaar in 
2 aparte kamers betalen samen 2x de prijs in een éénpersoonskamer (niet cumuleerbaar 
met Uw voordeel).
Bonus: welkomstdrankje. 1 Gratis green fee voor de golf van Estoril. Bij min. 14 nachten: 
1 gratis diner. Jonggehuwden: zie Go chic privileges.

Voor wie wil logeren in stijl en grandeur. Dit iconisch hotel uit 1930 is een 
begrip en was het decor voor de Bond-film uit 1969. De geschiedenis van 
het hotel is ver weven met die van Europa. De lobby en de aanpalende 
salons stralen nog steeds een aristocratische sfeer uit. Op de indruk-
wekkende gastenlijst royals, gekroonde hoofden, acteurs,... Het casino 
en het strand liggen op enkele passen.

KUST VAN LISSABON
Estoril

Go chic privileges LBOV0007 X1

• Gratis nachten
• Seniorenkortingen

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

Ligging: de Senhora da Guia is gelegen langs de kustweg tussen Cascais en Guincho, op 
zo'n 2 km van het strand en 2,5 km van het centrum van Cascais. Bezoek het sprookjes
achtige Sintra (15 km), Lissabon (30 km) en Estoril (5 km).
Transport: per auto: 2.064 km (Brussel), 1.762 km (Parijs), 2.273 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 30 km.
Faciliteiten: het hotel straalt een huiselijke luxe uit, gewoon gezellig en helemaal niet 
bombastisch, zoals men van een vijfsterrenhotel zou verwachten. Lobby en receptie. In de 
zomer wordt het lekkere ontbijt op het terras geserveerd. U kan lunchen en dineren in het 
Italiaanse Terrassa restaurant, een heel populair adresje in de streek. Er is een knusse bar 
met haard. In de riante tuin wacht u een buitenzwembad met terras (barservice), gratis lig
stoelen en parasols. De spa is zowel veelzijdig als sfeervol. In de omgeving: paardrijden, 
zeilen, surfen, golf Quinta da Marinha (18 holes),...
Kamers: u wordt hier op de best mogelijke manier ontvangen. De 41 kamers (max. 3 per
sonen) ademen een uitgesproken intieme, warme behaaglijkheid. Ze hebben elk een 
individueel karakter; de decoratie verschilt enigzins van kamer tot kamer. De kamers zijn 
uitgerust met terras of balkon en vast tapijt. De classic kamers (20 m²) met zicht op de 
tuin of met zeezicht bevinden zich in het bijgebouw, de superior kamers met zeezicht en 
een extra zithoek (2530 m²) in het hoofdgebouw. Extra bed (3de volwassene): € 67/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 34/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: schuimwijn en fruit.

In dit luxueus Boutique hotel wordt u op uw wenken bediend. Het beto
verend uitzicht op de oceaan, de perfecte service, de mooie tuinen, de 
excellente Italiaanse keuken en de geweldige charme van het decor ma
ken de Senhora da Guia onmiskenbaar tot een van de gezelligste chique 
hotels van Cascais. Aanrader!

KUST VAN LISSABON
Cascais

Go chic privileges LBOV0024 X0

• Kortingen voor lange verblijven

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

Ligging: het hotel domineert het einde van de kliffen van Cascais, met een prachtig zicht 
op de oceaan. De vuurtoren met museum van Santa Marta bevindt zich net naast het 
hotel, de kliffen van Boca do Inferno op 750 m. Het gezellige stadscentrum bereikt u na 
5 minuten wandelen, het lange zandstrand van Cascais ligt op 1 km. In de regio: Sintra, met 
de gekende paleizen (20 km), Lissabon (30 km) en het bedevaartsoord Fatima (156 km). 
Het casino van Estoril ligt op 4 km, het bij surfers geliefde strand van Guincho op 8 km.
Transport: per auto: 2.070 km (Brussel), 1.762 km (Parijs), 2.273 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 37 km.
Faciliteiten: dit hotel bestaat uit een hoofdgebouw en een nieuwbouwvleugel. Hippe 
lobby. Restaurant The Mix serveert een mediterrane fusionkeuken met exclusieve smaken 
(terras met zicht op zee). Sushibar met het beste uit de Japanse keuken. Tuin met terras
sen, het openluchtzwembad is gebouwd op een plateau boven zee. Poolbar. Dichtbij: golf 
(18 holes), squash en tennis op 4 km.
Kamers: 33 kamers, in een eigentijdse stijl met zicht op de tuin (23 m²) of de zee (24 m²). 
Design kamers (26 m²) en junior suites (40 m²), door Portugese modeontwerpers aange
kleed. Extra bed 3de volwassene: € 116/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 77/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje (min. 3 nachten). Jonggehuwden: schuimwijn, fruit, chocolade, 
bloemen en upgrade volgens beschikbaarheid. 55+: steeds een welkomst drankje.

Trendy en authentiek logeren in een hip designhotel pur sang, onder
gebracht in een voormalig herenhuis gebouwd in de 19de eeuw in op
dracht van de graaf van Cabral. Geniet van een unieke locatie aan zee op 
35 km van Lissabon. Een blitse, eigentijdse oase van rust met fantastisch 
panorama op de Atlantische Oceaan en op enkele passen van het kos
mopolitische Cascais. U komt hier helemaal tot uzelf.

KUST VAN LISSABON
Cascais

Go chic privileges LBOV0010 X0

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Seniorenkortingen

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

Ligging: rustig gelegen, op 2 km van Évora, een pittoreske Werelderfgoedstad met smalle 
straatjes en witte huizen. De centrale Praça do Giraldo is omgeven door arcaden en fon-
teinen. Monsaraz ligt op 57 km, Vila Viçosa op 60 km. De Alentejo is tevens een wijnregio, 
bezoek de kurkfabriek van Azaruja (20 km) of een lokale wijnboer voor een degustatie.
Transport: per auto: 1.963 km (Brussel), 1.658 km (Parijs), 2.156 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 134 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie. Intieme pianobar Pulpitus en Cisterna wijnbar. De 
Aqua Lounge poolbar serveert cocktails, snacks en tapas. In de zomer kan u buiten eten 
op de Moorse patio van het restaurant Claustrus. Restaurant Divinus bevindt zich in de 
voormalige wijnkelder. Nieuw Italiaans restaurant Olive. Dagelijks wijndegustaties moge-
lijk. Beeldige privékapel. De klooster tuinen strekken zich uit over 8 ha. Mooi buitenzwem-
bad. De Diana Spa is een van de allerbeste van Portugal en omvat o.a. een binnenzwem-
bad, bubbel bad, sauna, stoombad, hydrotherapie (gratis). Behandelingen (betalend).
Kamers: 92 kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind), in het klooster of de nieuwe vleugel. 
In het klooster zijn de kamers authentiek en met warme kleuren en parket ingericht, de 
kamers in de nieuwbouw zijn een stuk moderner en ge ïnspireerd op de jaren 50. Deluxe 
convent kamers in het klooster, design kamers en grand deluxe design kamers in de 
nieuwe vleugel en deluxe suites in het klooster. De kamers hebben een oppervlakte van 
35 m², de suites van 75 m².
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 45/dag (volwassene), € 23/dag (kind 
t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel, in restaurant Divinus of Olive).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 18 jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 60/nacht (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% korting 
(inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden en verjaardagen: vipbehandeling en upgrade 
volgens beschikbaarheid.

Alle denkbare luxe in een 15de-eeuws, zorgvuldig gerenoveerd klooster. 
Een beschermd nationaal monument, waaraan een nieuwe vleugel werd 
toegevoegd. Het interieur is een trendy, eigenzinnige combinatie van 
oud en modern. Het is hier zalig thuiskomen, omringd door geschiede-
nis, schoonheid en comfort. Het panorama en de perfecte service maken 
het plaatje compleet.

ALENTEJO
Évora

Go chic privileges ALEV0019 X1

• Gratis nachten

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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Ligging: het hotel dankt zijn naam aan de vredige vallei vol olijfbomen waarin het is gelegen. 
U logeert in een prachtige, groene omgeving, met vlotte verbinding naar de lokale dorpjes 
en stranden. Zo rijdt u in 10 minuutjes naar de vissersdorpjes Carvoeiro of Ferragudo met 
hun mooie zandstranden. Het hotel is gelegen naast het Gramacho golfterrein.
Transport: per auto: 2.268 km (Brussel), 1.965 km (Parijs), 2.467 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 67 km.
Faciliteiten: lobby en receptie. Er is een restaurant voor het ontbijt, een lichte maaltijd 
overdag, en het diner. Panoramisch terras, buiten zwembad en kinderbad (gratis lig
stoelen en handdoeken), poolbar in de zomer (snacks), speelpleintje. Er zijn regelmatig 
barbecueavonden met live muziek. Eigentijdse spa: verwarmd zwembad, sauna, bubbel
bad en fitnessruimte gratis; behandelingen en overige diensten betalend. Kids club (4 t/m 
11 jaar, 10 tot 19 uur, 01/0731/08). Tennisplein (betalend). Fietsverhuur. Gratis hotelbusje 
op vaste uren in de zomer naar Carvoeiro, Ferragudo, Praia dos Caneiros en Praia Grande.
Kamers: 22 standaardkamers (28 m², max. 2 personen) met zithoek en tuinzicht in het 
vredige Boutiquegedeelte van het resort.
Appartementen: 80 appartementen met zicht op de tuin of het zwembad, 1 slaapkamer 
(T1, 85 m²) of 2 slaapkamers (T2, 108 m²), een ruime leefruimte met eethoek, sofabed, dvd
speler en haard, uitgeruste kitchenette, badkamer met badjassen en pantoffels, terras. 
Dagelijkse schoonmaak (uitgez. de kitchenette). Extra bed (3de volwassene in een T1 of 
5de volwassene in een T2): € 34/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 32/dag (volwassene), € 16/dag (kind 4 t/m 
11 jaar), volpension: 57/dag (volwassene), € 29/dag (kind 4 t/m 11 jaar). Buffetten of bedie
ning aan tafel naargelang de bezetting.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de appartementen: 2 kinderen van 4 t/m 11 jaar in 
het appartement van de ouders betalen elk € 21/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: vipbehandeling, upgrade volgens beschikbaarheid en 15% kor
ting op de behandelingen in de spa.

Exclusief en rustig gelegen resort met alle denkbare faciliteiten. Ideaal 
voor wie de dagelijkse beslommeringen even wil vergeten om helemaal 
ontspannen terug te keren. Laat u verwennen in de spa, geniet van een 
drankje in de bar of aan het zwembad en laat u verrassen door de lek
kere keuken... Appartementen beschikbaar voor 2 tot 4 personen.

ALGARVE

Go chic privileges ALGV0038 N1

• Vroegboekvoordelen

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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Ligging: rustig, buiten het centrum van Portimão (7 km), op een riant groen domein, 
omgeven door golfterreinen. Het strand van Alvor ligt op 7 km, het toeristisch centrum 
van Praia da Rocha op 10 km. Met zijn kilometers lange zandstrand, casino, jachthaventje 
en dagelijkse vismarkt, is deze badplaats een van de meest levendige in de regio. Silves 
(20 km). Boottocht naar de grotten van Benagil, een uitstap naar het Monchique-gebergte.
Transport: per auto: 2.248 km (Brussel), 1.945 km (Parijs), 2.443 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 71 km.
Faciliteiten: lobby en lounge. Bar met terras en live muziek. Maar liefst 5 restaurants: een 
lunch-, een buffet-, een grill-, een strand- en een Italiaans restaurant. Op het uitgestrekte 
domein (145 ha) vindt u een Olympisch buitenzwembad en kinderzwembad (maart-okto-
ber), 3 golf terreinen (18 holes en 2 x 9 holes), tennisvelden (betalend). Fitness en sauna, 
mogelijkheid tot massages (betalend). Gratis shuttledienst naar het strand (juni-septem-
ber). Watersporten (betalend). Voor de kinderen: Kangoroo Club (tot 2 jaar, betalend), Kids 
Club (3 t/m 12 jaar, gratis).
Kamers: 188 kamers (30 m², tegelvloer, max. 2 volwassenen en 1 kind) in Portugese stijl, 
met zicht op de bergen of het zwembad. Familiekamers (60 m², max. 2 volwassenen en 
2 kinderen, tussendeur, berg- of zwembadzicht). Junior suite (58 m², max. 2 volwassenen 
en 2 kinderen, zithoek, 2 balkons).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: vanaf € 36/dag (volwassene), vanaf 
€ 18/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel of buffet, 
kinder menu) (uitgez. 24/12, 25/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders. 
Familiekamers en junior suites: 2 kinderen t/m 12 jaar overnachten gratis. Inclusief ontbijt.
Familievoordeel: 01/04/22-28/06/22, 24/08/22-31/03/23: 2 kinderen t/m 12 jaar in een 
aparte kamer genieten elk 25% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 7 nachten: 1 gratis diner (exclusief dranken) (cumuleerbaar met Go chic 
privileges).

Luxueus, familievriendelijk charmeresort niet ver van het gekende Praia 
da Rocha. Dankzij de vele sport- en ontspanningsfaciliteiten is het erg 
geliefd bij actieve vakantie gangers. Meerdere restaurants (1 op het 
strand), familiekamers, een kids club, onberispelijke golfterreinen... Dit 
resort stelt jong en oud tevreden.

ALGARVE
Portimão

Go chic privileges ALGV0059 X1

• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/algarve/penina/236213i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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ANANTARA VILAMOURA ALGARVE RESORT

Ligging: rustig gelegen, iets in het binnenland waar u geniet van een weids panorama op 
de omgeving. Vilamoura met de mondaine haven, het gezellig centrum en de populaire 
stranden, ligt op 6 km. Bezoek in de omgeving: Loulé (19 km), bekend om de zaterdag-
markt en het carnaval, Faro (26 km) en Lagos (73 km). De gerenommeerde Victoria Golf 
(18 holes) bevindt zich op een paar minuten rijden. In de onmiddellijke omgeving vindt u 
verschillende andere golfterreinen.
Transport: per auto: 2.234 km (Brussel), 1.932 km (Parijs), 2.442 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 27 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie en de Anantara Lounge & Bar. Restaurant Victoria 
staat garant voor een delicieuze internationale keuken. In restaurant Emo staan Portugese 
gerechten met een eigentijdse toets op de menukaart. Het restaurant Ria serveert heer-
lijke visspecialiteiten. De riante, verzorgde tuinen creëren een gevoel van ruimte en 
verademing. U vindt er 3 buitenzwem baden met zonneterras en 2 poolbars. Anantara 
Spa met binnenzwembad, sauna, bubbel bad, stoombad. Mogelijkheid tot Ayurveda-
behandelingen. Gratis shuttle naar het strand en de marina. Voordeeltarieven voor de 
Puro beachclub.
Kamers: 280 luxueuze kamers met een chique inrichting met Portugese accenten. Deluxe 
kamer, deluxe kamer met zicht op de tuinen, het zwembad of het golfterrein (alle types 
40 m² en voor max. 3 personen, extra bed (3de volwassene) vanaf € 57/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 42/dag (volwassene), € 21/dag (kind 
t/m 11 jaar) (3 gangen, vast menu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief halfpension 03/01/22-30/06/22, 01/09/22-31/10/22, inclusief ontbijt 
01/07/22-31/08/22).
Bonus: enkel in de deluxe kamers met zicht op de golf: 20% korting op de behandelingen 
in de spa.

In het Anantara Vilamoura Algarve Resort bent u verzekerd van authen-
tieke luxe, prestige en een topservice. Langs de pittoreske kust kan u 
voluit genieten van een welverdiende vakantie: een privé strand, restau-
rants met hoogstaande keuken, een knappe spa, een eigen golfterrein, 
zeer comfortabele en ruime kamers,... Uw vakantieplezier kent hier geen 
grenzen.

ALGARVE
Vilamoura

Go chic privileges ALGV0061 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/algarve/anantara_vilamoura_algarve_resort/234820i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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SACCHARUM

Ligging: een oase van rust aan de zuidkust van het eiland. Op amper 20 m van het pitto-
reske haventje van Calheta en op 500 m van het strand. Op 35 km van Funchal.
Transport: luchthaven Madeira op 48 km.
Faciliteiten: voor het trendy interieur liet de gerenommeerde binnenhuis architecte Nini 
Andrade Silva zich inspireren door de suikerrietindustrie op het eiland. 3 Restaurants 
waaronder het à-la-carterestaurant Alambique en restaurant Engenho met prachtig 
zeezicht. 4 Bars met o.a. de Trapiche bar op de 8ste verdieping met overloop zwembad. 
3 Uitnodigende buitenzwembaden en een compleet uitgeruste spa (betalend, richtprijs 
€ 20/dag) met verwarmd binnenzwembad. Squash. U kan gebruik maken van de shuttle-
bus naar Funchal (betalend, 2x/dag). Parking (vanaf € 7,50/24 uur).
Kamers: 243 moderne kamers met balkon (berg- of oceaan zicht). Extra grote inloop-
douche. Courtyard kamer (max. 2 personen), kamer met lateraal of frontaal oceaanzicht 
(35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of ruimere premium deluxe suite met panoramisch 
oceaanzicht (46 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, aparte woon-
kamer en kitchenette). Extra bed (3de volwassene) in een deluxe suite: 30% korting. Enkel 
voor de deluxe suites: Savoy Premium Service met glaasje champagne, dagelijkse krant, 
toegang tot de Premium Lounge (drankjes), gratis toegang tot de spa, toegang tot de 
Premium Sundeck Area, gratis parking, minibar (softdrinks en water inclusief).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 30/dag (volwassene), € 15/dag (kind 3 t/m 
12 jaar)(uitgez. 17/04). Alle maaltijden in buffetvorm. Dine around concept: u neemt het 
halfpension in een restaurant naar keuze van de Savoy Hotels.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (uitgez. courtyard kamer). Enkel in de premium deluxe suites: het tweede kind van 
3 t/m 12 jaar in de suite van de ouders geniet 50% korting. Inclusief onbijt.
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 25% korting 
(inclusief ontbijt) (niet cumuleerbaar met Go chic privileges).
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn, chocolade, upgrade volgens beschikbaarheid.

Een luxe designhotel in het zuiden van Madeira met een bevoorrechte 
ligging tussen bergen, oceaan en strand. Hier wacht u een uitstekende 
service en tal van faciliteiten. Het bijzonder smaakvolle interieur en de 
kamers zijn geïnspireerd op de suikerrietindustrie van Madeira. Een ge-
slaagd geheel dat garant staat voor een ultiem vakantiegevoel.

MADEIRA
Calheta

Go chic privileges MDRV0015 X1

• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

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

ka
m

er
 m

et
 o

ce
aa

nz
ic

ht

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/madeira/saccharum/234615i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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SAVOY PALACE

Ligging: rustig maar toch centraal gelegen. U wandelt vlot naar het shopping centrum La 
Vie (op 500 m). Tal van bezienswaardigheden liggen vlakbij zoals de kathedraal, de haven, 
het theater, het Santa Catarina park,... en ook gezellige restaurantjes (800 m). 
Transport: luchthaven Madeira op 23 km.
Faciliteiten: kosmopolitisch luxeresort (2019). Voor de inrichting werd samengewerkt 
met de prestigieuze designer Nini Andrade Silva. Elegant, romantisch karakter van de 
belle époque. 5 Restaurants; Orchidaceae Atelier (ontbijt en diner), Hibiscus Restaurant, 
Alameda Restaurant (mediterraans), Terreiro (creatieve gastronomie) en de Galaxia 
Skyfood (rooftop) en 4 bars. Meerdere buitenzwembaden, waaronder 1 overloopzwem-
bad uitsluitend voor volwassenen en 1 kinderbad, met zonne terras, ligstoelen en parasols. 
Uitgebreide spa (betalend) met sauna, stoombad, ijsfontein, belevenisdouches, relaxatie-
ruimte. Binnenzwembad en fitness. Garage: vanaf € 10/24 uur.
Kamers: alle 352 kamers stralen statigheid en grandeur uit. Balkon, inloopdouche, bad-
jassen en pantoffels, Nespresso koffiemachine, kussenmenu, make-upspiegel, led-tv met 
video on demand. Voor max. 2 volwassenen en 1 kind: avenue kamers met zicht op de 
straat, garden kamers met zicht op de tuin en het zwembad, oceaan kamers met zicht 
op de zee en superior oceaan kamers met fantastisch zicht op de zee. Alle types 40 m², 
oceaankamers op de bovenste verdiepingen.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 48/dag (volwassene), € 24/dag (kind 3 t/m 
12 jaar). Alle maaltijden in buffetvorm. Dine around concept: het is mogelijk het half-
pension te nemen in elk Savoy Hotel in Funchal.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 14/nacht (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 25% korting 
(inclusief ontbijt).
Bonus: fruit en water op de kamer. Jonggehuwden: schuimwijn, petit fours en upgrade 
volgens beschikbaarheid.

Recent Palacehotel met een topcentrale ligging dicht bij vele 
bezienswaardig   heden. Het is het enige hotel op Madeira dat behoort 
tot de Leading Hotels of the World. Het statige interieur straalt een dis-
crete luxe uit. Op culinair vlak wordt u verwend met 5 restaurants en ook 
het wellnessaanbod is op het niveau van wat u in een vijfsterrenhotel 
mag verwachten.

MADEIRA
Funchal

Go chic privileges MDRV0021 X1

• Kortingen voor lange verblijven

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/madeira/savoy_palace/235599i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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PEDRAS DO MAR RESORT & SPA

Ligging: landelijk gelegen, aan de noordkust van het grootste eiland van de Azoren: São 
Miguel. Directe toegang tot het wandelpad naar de natuurlijke zwembaden. Op 1 km van 
Calhetas centrum, op 5 km van Fenais da Luz, op 10 km van Ribeira Grande en op 13 km 
van Ponta Delgada, de grootste havenstad van het eiland.
Transport: luchthaven Ponta Delgada João Paulo op 16 km.
Faciliteiten: een recente, moderne accommodatie uitgevend op de Atlantische Oceaan. 
Restaurant met schitterend zicht op zee en op de omgeving. Uitgebreide wijnkaart en 
een internationale keuken met verse ingrediënten en Portugese accenten. Rijkelijk ontbijt
buffet, buiten ontbijten bij mooi weer is een aanrader. Buitenzwembad met terras, lig
stoelen en parasols om van de zon en de rust te genieten. Spa met verwarmd binnen
zwembad, sauna, hamam en fitness (gratis). Massages en behandelingen (betalend). 
Tennisveld. Mogelijkheid om excursies te reserveren (betalend).
Kamers: 125 moderne kamers in duurzame materialen zoals hout en steen. Ze beschikken 
over badjassen en pantoffels. Houten vloer en balkon of terras. Standaard met bergzicht 
(24 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of zeezicht (29 m², max. 3 personen, extra bed 
(3de volwassene: vanaf € 34/nacht) of suite met zeezicht (62 m², max. 2 volwassenen en 
2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag (volwassene), € 17/dag (kind 
t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel, kindermenu) (uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (standaardkamer bergzicht en zeezicht) of 2 kinderen 
(suites) van 4 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders: vanaf € 26/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: dagelijks een fles water.

Een vijfsterrenhotel aan de noordkust, met tal van faciliteiten en geschikt 
voor zowel koppels als families (familiekamers met 2 dubbele bedden 
boekbaar op aanvraag). Het is er heerlijk dineren met een prachtig zicht 
op de Atlantische Oceaan terwijl u geniet van een Portugees wijntje.

AZOREN
São Miguel

Go chic privileges AZOV0003 X0

• Vroegboekvoordelen

Scan de QRcode voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/azoren/pedras_do_mar_resort_--_spa/232890i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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VERDE MAR & SPA

Ligging: aan het zwarte zandstrand van Monte Verde, met unieke uitzichten op de kust 
en de schitterende Atlantische Oceaan. U bevindt zich hier aan de noordkust, op wandel-
afstand van het centrum van Ribeira Grande met verschillende restaurants en winkeltjes 
(2 km). Een wandeltrektocht naar het fotogenieke Lagoa do Fogo (het Meer van het Vuur), 
een kratermeer in de Agua de Pau stratovulkaan op 5 km, kunnen wij u van harte aan-
bevelen. Het centrum van Ponta Delgada, de grootste stad van het eiland, ligt op 23 km.
Transport: luchthaven Ponta Delgada João Paulo op 22 km. Met Sata Airlines vliegt u van 
São Miguel naar Terceira eiland.
Faciliteiten: u zal warm onthaald worden aan de receptie in de lichtrijke lobby. Men 
geeft er u graag tips rond uitstappen in de omgeving. In het verzorgd restaurant tovert 
de chef Portugese en internationale gerechten op tafel op basis van dagverse ingredi-
enten. Dineren doet u hier met een indrukwekkend uitzicht over de Atlantische Oceaan. 
Uitnodigend buitenzwembad met ligstoelen, parasols en een poolbar met lekkere cock-
tails en snacks. De ontspannende spa 'SPAS WE LOVE' beschikt over een verwarmd 
binnen zwembad met bubbelbad, Turks bad, sauna en relaxzetels (enkel het zwembad is 
gratis). Wellnessbehandelingen, verzorgingen en het solarium zijn betalend.
Kamers: de 152 luxueuze en moderne kamers bieden een hoogstaande kwaliteit en 
beschikken allemaal over zeezicht en een balkon of terras. Alle hedendaags comfort is 
aanwezig: lichtgevende make-upspiegel, USB-poort, waterkoker, badjassen en pantof-
fels,... We reserveren voor u een standaardkamer (28 m², max 3 personen), een junior suite 
(34 m², zithoek met sofabed, max 4 personen) of een suite (67 m², woonkamer met sofa-
bed, kitchenette, max 4 personen). Extra bed (3de en 4de volwassene): vanaf € 55/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 33/dag (volwassene), € 26/dag (kind 
t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (standaard) of 2 kinderen (junior suites en suites) van 
4 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders: vanaf € 41/nacht (inclusief ontbijt).

Verwen uzelf met een verblijf in dit recent vijfsterrenhotel aan het strand 
van Monte Verde. Hier dineert u met zicht op zee en kan u gebruik maken 
van schitterende faciliteiten zoals een uitgebreide spa en een uitnodi-
gend buitenzwembad met bubbelbad. Trek erop uit met de fiets of kies 
voor een huurwagen... dit hotel is immers een ideale uitvalsbasis om São 
Miguel te ontdekken.

AZOREN
São Miguel

Go chic privileges AZOV0015 N1

• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst en voorwaarden
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/azoren/verde_mar_--_spa/235992i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ligging: in Das Triest geniet u van een ideale locatie pal in het centrum van Wenen, bij 
de Karlsplatz en op 5 minuten wandelen van de Staatsoper, Ringstraße en de Kärntner 
Straße.
Metrohalte: Karlsplatz (lijn U1, U2 en U4) op 200 m.
Faciliteiten: dit designhotel is een lust voor het oog en een weldaad voor de geest, groots 
in innovatie, smaak en stijl. U logeert hier hip in een gebouw met geschiedenis, namelijk 
de vroegere stallen van de postkoets tussen Wenen en Trieste (17-18de eeuw). De meta-
morfose van koetshuis naar designhotel is fenomenaal. De aan kleding is modern en strak, 
zonder de geschiedenis weg te vegen, en nooit kil of koel. U treft er een grote inkomhal, 
de heel leuke Silverbar, een uitstekend Italiaans restaurant Collio voor een exquise diner, 
en bistro-bar Porto. Italiaanse delicatessenshop Alimentari. 's Avonds komt Das Triest pas 
goed tot leven: iedereen die er bij wil horen, komt naar hier. U kunt kiezen uit diverse 
salons om even tot rust te komen. De mooie ontbijtruimte (uitgebreid buffet) kijkt uit op 
3 fraaie binnen tuintjes. Gratis sauna. Publieke parking op 300 m, vanaf € 35/24 uur.
Kamers: de 120 schitterende designkamers zijn aangekleed met oog voor detail en met 
uw welzijn voor ogen. Gastvrijheid krijgt hier een nieuwe dimensie. Alle kamers met vast 
tapijt. Standaardkamers (25 m², max. 3 personen), junior suites (45 m², max. 3 personen) of 
suites (60 m², max. 2 personen). Kamers met 2 aparte bedden mogelijk op aanvraag. Extra 
bed (3de volwassene): € 96/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt) (uitgez. suites).

Dit hippe, exclusieve designhotel zorgt voor een logement in stijl in het 
centrum van Wenen. Voor de inrichting tekenden Sir Terence Conran, de 
wereldbefaamde interieurspecialist, en Wehdorn Architects. Das Triest 
staat voor design in een historisch pand: groots in innovatie, smaak en 
stijl. Popsterren zijn er dol op. Onder meer Robbie Williams, David Bowie 
en Nick Cave logeerden er.

WENEN

Go chic privileges VIEV0016 N1

• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

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

https://www.transeurope.com/nl-be/citytrips/oostenrijk/wenen/das_triest/232706i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


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 

Het reiscontract met Go Chic is conform

- alle regelgevende bepalingen, in het bijzonder de wet betreffende de ver-
koop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten 
van 21 november 2017

- de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen 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 consulteren op:

www.gochic.be/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

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 familie-
lid 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 boeking van de reis én van het afsluiten van de 
verzekering

- Ernstige onverwachte verwikkelingen tijdens de zwangerschap
- 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 waarde-
bon. 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

In samenwerking met

Meer info: zie www.gochic.be/nl-be/verzekering.html

ABTO KWALITEITS LABEL

We zijn lid van de beroepsvereniging ABTO (Association of Belgian Tour Ope-
rators) die zich tot doel heeft gesteld de kwali teit van de dienstverlening bin-
nen de toeristische sector te verbeteren. Dit houdt voor u een aantal garanties 
in. Zo passen wij de reisvoorwaarden toe van de Geschillen commissie Reizen 
vzw. en aanvaarden daarbij alle reglementen en beslissingen, bepaald door de 
Geschillen commissie Reizen vzw., inzonderheid tot het Geschillenreglement.
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