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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.

DUURZAAM PAPIER 
Forest Stewardship Council 
Deze publicatie maakt gebruik van papier uit de FSC-
keten. Dit keurmerk garandeert een verantwoorde 
herkomst uit duurzaam beheerde bossen en/of recy-
clage. Daarnaast is ook de volledige verwerkende ke-
ten van het papier van bos tot deze brochure traceer-
baar. De strenge eisen van het FSC-keurmerk worden 
breed erkend door milieuorganisaties zoals het WWF 
International, Greenpeace Canada of Bos+. 



FR
AN

KR
IJK

 



9

Parijs 11-16

Hauts de France 
Chantilly 17 

Grand Est 
Alsace
Morsbronn-les-Bains 18 
Obernai 19 
Ensisheim 20 
Champagnestreek
Sedan 21 

Normandie  
Condeau-au-Perche 22 
Pont-Audemer 23 

Bretagne 
Plouider 24 
Saint-Malo 25 
Perros-Guirec 26 

Bourgogne - Franche-Comté 
Courban 27 

Centre - Val de Loire 
Cheverny 28
Chambord 29 
Montlouis-sur-Loire 30 

Provence - Alpes - Côte d’Azur 
Flayosc 31 
Moissac Bellevue 32 
Le Cannet-des-Maures 33 
La Garde-Freinet 34 
Les Baux-de-Provence  35 
Aix-en-Provence  36 

Occitanie 
Assignan 37

Corsica 
Calvi 38 
Olmeto 39

Nice

Bastia
Calvi 38

Olmeto 39

Ajaccio

Figari

Condeau-
au-Perche
(Villeray) 22 

Pont-
Audemer 23

Chantilly 17

PARIJS
11-16

C o r s i c a

Morsbronn-
les-Bains 18

 19 Obernai
Strasbourg

Ensisheim 20

EuroAirport
Mulhouse/Bâle

Baie  de
Somme

Lille 

Sedan 21

Saint-Malo 25

Perros-Guirec 26
Plouider 24

Bel le- Î le-
en-Mer

Nantes

Montlouis-sur-Loire 30
Cheverny 28

Chambord 29
Courban 27

Lyon

Biarritz

Bordeaux

Toulouse

Rodez

Carcassonne

Assignan 37

 32 Moissac 
Bellevue

 36 Aix-en-Provence

 35 Les-Baux-de-
Provence

Marseille

 31 Flayosc
La Garde-
Freinet 34

Le Cannet-
des-Maures

 33

H a u t s  

d e  F r a n c e

B r e t a g n e

P a y s  
d e  

l a  L o i r e

C e n t r e  
V a l  d e  L o i r e

N o r m a n d i e

N o u v e l l e

A q u i t a i n e

B o u r g o g n e  -  
F r a n c h e - C o m t é

A u v e r g n e  -  R h ô n e - A l p e s

I l e  d e  F r a n c e  
G r a n d  E s t

O c c i t a n i e

P r o v e n c e  -  

A l p e s  -  

C ô t e  d ’ A z u r

C h a m p a g n e -A r d e n n e

M e u r t h e  
e t  

M o s e l e

A l s a c e

C ô t e  d ’ A z u r



HET TERRAS

DE AFDELING [RE]STORE

ONTDEK  
UW CADEAU

DE ACTIVITEITEN

DE NIEUWE  
WELLNESS GALERIJ

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

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

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

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

Scan de QR code om online te 
reserveren. 

Geniet van 10% korting met 
de code CITYTRIPS10

Scan de QR code en geniet van een 
bijzonder cadeautje bij de Galeries 
Lafayette Paris Haussmann. 
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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 bed-
hoofdeinden,... Alle decoraties, orna men ten en accessoires verwijzen naar de haute cou-
ture, 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-up-
spiegel. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Kinderen: op aanvraag bij het hotel: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar of max. 15 kg) (enkel 
in de deluxe kamers).

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

PARIJS
Madeleine

PARV0026 N1
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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 Anthony 
Denon selecteert dagverse ingrediënten die volgens de laatste trends worden bereid. Het 
resultaat is een Parijse keuken doorspekt met veel smaak, kleur en creativiteit. Heerlijke 
spa by Sothys met mooi binnenzwembad, sauna en stoombad (gratis).
Kamers: 59 weelderig ingerichte kamers en suites in neoklassieke stijl. Een 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): € 100/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de (junior) suites: 1 kind t/m 12 jaar overnacht gratis 
in de (junior) suite van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: gratis parking (normaal € 45/dag).

Met een uitmuntende ligging in een van de meest prestigieuze 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 schilderij-
en, litho's en zwart-witfoto's uiten een passie voor kunst. Het bekroonde 
restaurant Le Baudelaire garandeert een explosie van smaaksensaties.

PARIJS
Louvre

PARV0251 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

cl
as

si
c 

ka
m

er



13

**** CHARME

FR
EE

€ € €

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, ontbijt granen, verschillende kaassoorten en fijne 
vleeswaren, eitjes,.... De bar is ondergebracht in een ruime veranda, u proeft hier van 
een heerlijke cocktail of een kleine snack. Het is aangenaam vertoeven in het salon of 
de 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 inge-
richt. Het mooie linnen in combinatie met smaakvolle kleuren creëren een warme sfeer. 
Laminaatvloer. Make-upspiegel. Naar keuze reserveren we voor u een classic kamer 
(16-18 m², max. 2 personen, tweepersoonsbed), een superior kamer (20-24 m², max. 2 per-
sonen, tweepersoonsbed of 2 aparte bedden) of een ruimere familiekamer (25-27 m², voor 
4 personen).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 3 jaar).
Bonus: 1x gebruik van de sauna/flotarium voor privégebruik (45 min.).

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

PARIJS

WELLNESS
• 2 nachten in een classic kamer
• ontbijtbuffet
• 1 cocktail naar keuze
• 1x toegang tot de sauna/flotarium (45 min.)
• 1x massage. (30 min.)

Marais

PARV0303 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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): € 117/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers: 1 kind t/m 15 jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 3 nachten: upgrade volgens beschikbaarheid, vip welkom met fles cham-
pagne en chocolade op de kamer (20/12/22-28/12/22, 14/02/23).

Dit hotel brengt de 18de-eeuwse grandeur en weelde weer tot leven. 
Laat u bekoren door het gedistingeerde interieur waar de Parijse haute 
couture wordt gecombineerd met een alom gewaardeerde Italiaanse 
finesse. In een 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

PARV0295 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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OBSERVATOIRE LUXEMBOURG

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

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

PARIJS
Luxembourg

PARV0304 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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LE SIX HÔTEL & SPA

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

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

PARIJS
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Montparnasse/Jardin du Luxembourg

PARV0305 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

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). 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. 
Toile de jouy stoffen, Italiaans marmer en massief eiken meubilair in Louis XV-stijl zetten 
de toon. Ze geven uit op de stad Chantilly, de patio of de tuinen van het kasteel. Classic 
(28 m², max. 2 personen) en deluxe (32 m², max. 3 personen) kamers. Junior (45-58 m², 
max. 3 personen) en deluxe suites (50-60 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen). Extra bed (3de volwassene): € 77/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 water uit de minibar. 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 uit gelezen kader en geniet van talrijke culinaire hoogstandjes en 
ongeëvenaarde faciliteiten. Dit historische en prestigieuze adres bouwt 
voort op de rijke traditie van de Franse hotellerie. Elegantie en discrete 
luxe staan voorop.

PICARDIË

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

IDFV0017 X0
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LA SOURCE DES SENS

Ligging: in het centrum van het dorpje. De regio is ideaal voor buiten activiteiten, inclusief 
golf (Soufflenheim op 22 km en Wantzenau op 43 km). Hagenau, waar u verkeersvrij kan 
shoppen, ligt op 10 km, de kristalfabriek van Lalique op 35 km en Straatsburg op 44 km.
Transport: per auto: 435 km (Brussel). Treinstation Hagenau op 12 km. TGV Station 
Strasbourg op 44 km. Luchthaven Strasbourg/Enzheim op 57 km.
Faciliteiten: u komt het hotel binnen via de ruime receptie (7-23 uur), het onthaal is harte-
lijk. Er is een gezellige zithoek en gemoedelijke bar. Het gastro nomisch restaurant biedt 
een verfrissende Franse keuken o.l.v. Pierre Weller, die samen met zijn vrouw Anne het 
hotel-restau rant runt. Op televisieschermen kan u de bedrijvigheid in de keuken volgen. 
U kan zich heerlijk laten verwennen en tot rust komen in de grote spa (gratis toegang): 
binnen- en buitenzwembad, diverse sauna's, hamams en douches, lichttherapie, chromo-
therapie, ijsgrot, zoutgrot, fitness,... Mogelijk heid tot behandelingen en massages (beta-
lend). Privétuin. Geen lift (1 verdieping).
Kamers: een totaal van 32 mooie kamers (met vast tapijt). Er zijn 3 types: standaard 
(9 kamers, 25 m², max. 2 personen, hoofdgebouw, geen airconditioning), tuinzijde 
(5 kamers, 36 m², max. 3 personen, terras, airconditioning) en natuur (18 kamers, 36 m², 
max. 3 personen, bal  kon, zicht op het bos en/of de buitentuin, airconditioning). Extra bed 
(3de volwassene): € 105/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 70/dag (volwassene), € 35/dag (kind 
t/m 12 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de kamers tuinzijde of natuur: 1 kind van 2 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 45/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: glaasje crémant d'Alsace.

Hier kiest u voor een echte totaal beleving. Een weekendje cocoonen of 
gewoon 's avonds culinair genieten. Dit kan bij de familie Weller met een 
gastronomische keu ken, 2.000 m² wellness en heerlijk in ge richte kamers 
voor ieders smaak. Laat u verwennen in dit viersterrenhotel.

ELZAS
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Morsbronn-les-Bains

ALSV0035 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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A LA COUR D'ALSACE

Ligging: in het lieflijke centrum van Obernai.
Transport: per auto: 433 km (Brussel). 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, Le Caveau de Gail, serveert 
een gastronomische, seizoensgebonden kaart in een authentiek kader. Bij mooi weer 
worden de maaltijden opgediend in de tuin van 1.200 m², in de schaduw van de stads-
wallen. 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 bad jassen 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: € 39/nacht (volwassene) (menu 
découverte du terroir, 3 gangen).
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

TERROIR ET VIGNOBLE
• 1 nacht (superior kamer)
• ontbijtbuffet
• 1x halfpension (menu découverte du terroir, 

3 gangen met borrelhapje) 
(geen aankomst op maandag en dinsdag)

Obernai

ALSV0006 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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LA COURONNE

Ligging: in het centrum van Ensisheim, halverwege tussen de steden Mulhouse en 
Colmar. Uitgebreid wandelen in het natuurpark van de Vogezen, een dagje familieplezier 
in het attractiepark Europapark, shoppen of een museum bezoeken in één van de nabij-
gelegen steden, er is voor elk wat wils. Golfliefhebbers kunnen terecht in Mooslargue, 
Wittelsheim en Rouffach. De kerstmarkten van Straatsburg en Colmar trekken jaarlijks 
heel wat bezoekers.
Transport: per auto: 511 km (Brussel). TGV-stations: Mulhouse op 17 km. Luchthaven 
Basel-Mulhouse op 36 km.
Faciliteiten: achter de gevel van dit geklasseerd gebouw gaat meer dan 400 jaar geschie-
denis schuil. Napoléon en Goethe prijken op de gastenlijst. Na een grondige renovatie, 
waarbij de charme van weleer werd behouden, heropende dit hotel in 2017. Het res-
taurant serveert een authentieke keuken op basis van regionale producten (vanaf € 44 
(menu plaisir), € 59 (menu du roi)). In de zomer dineert u op het terras. Uitgebreid en 
heel verzorgd ontbijtbuffet met o.a. seizoensfruit, eitjes, fijne vleeswaren, zelfgemaakte 
confituren, zoete en hartige producten... Sauna. Gratis parking met videobewaking (op 
het domein).
Kamers: met slechts 16 charmant ingericht kamers waarbij het authentieke karakter 
zorgvuldig werd bewaard, wordt de kleinschaligheid van dit hotel gegarandeerd. Modern 
in gerichte badkamers. Voor max. 2 personen: standaard kamers (23-28 m²), superior 
kamers (28-39 m²) of junior suites (53-56 m²). Voor max. 2 volwassenen en 2 kinderen: fami-
lie junior suites.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiale junior suites: 2 kinderen t/m 5 jaar 
overnachten gratis in de junior suite van de ouders, 2 kinderen van 6 t/m 11 jaar betalen 
elk € 9/nacht.
Bonus: welkomstdrankje (uitgez. standaard en superior). Jonggehuwden: versierde 
kamer.

Dit viersterrenhotel ondergebracht in een geklasseerd gebouw uit 
de 17de eeuw, combineert moeiteloos de charme van weleer met alle 
moderne facili teiten. Lekkere authentieke keuken. Goed gelegen om zo-
wel de steden Mulhouse en Colmar te bezoeken. Voor urenlang wandel-
plezier is de nabijheid van de Vogezen een absoluut pluspunt.

ELZAS
Ensisheim

ALSV0044 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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). 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 parket). 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 over nachten 
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 één-
persoonskamer.

Charmehotel binnen de versterkte burcht van Sedan, u bent er omringd 
door de geschiedenis. Dit viersterrenhotel biedt een geslaagde combi-
natie 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

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

Sedan

CHAV0032 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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). 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. In het molencomplex: bar met open 
haard, een gastronomisch restaurant (beslist een aanrader!), terras en een verwarmd 
openluchtzwembad met ligstoelen. Spa (toegang betalend) in een apart gebouw met 
binnenzwembad, bubbelbad, hamam, sauna, relaxatieruimte,... Mogelijkheid tot behan-
delingen (betalend). Mountainbikes (vanaf € 15/dag) en kano's (gratis), vissen in een pri-
vériviertje op 4 km.
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 tegels of 
parket. 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 standaardkamer krijgen een appartement. Extra bed 
(3de en 4de volwassene): € 73/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 € 41/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

NORV0018 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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BELLE ISLE SUR RISLE

Ligging: subliem, net buiten het centrum, op een eilandje in het riviertje de Risle, in een 
park van 2,5 ha. Het hotel ligt in de driehoek Le Havre, Caen en Rouen. Bezoek ook het 
bedevaartsoord Lisieux (36 km), het charmante dorpje Vieux-port (15 km) met zijn huizen 
met rieten daken en Honfleur (24 km).
Transport: per auto: 398 km (Brussel). Treinstation Brionne op 23 km. TGV-station Le Havre 
op 43 km. Luchthaven Rouen op 59 km.
Faciliteiten: lobby en receptie (kluis). Het gastronomisch à-la-carterestaurant beslaat 
3 ruimtes: het intiem, uiterst stijlvol restaurant, de victoriaanse winter veranda La Rotonde 
die uitgeeft op de tuin, en het salon met bar en terras dat uitkijkt op het zwembad en waar 
u ook het ontbijt neemt. Een mooi renaissance salon met piano en een salon met open 
haard geven uit op het restaurant. Spa met verwarmd buitenzwembad (15,5 x 6 m, 15/06-
30/09) en binnen bad (7,5 x 3 m). Gratis fitness. Het gebruik van de sauna, het stoombad en 
het bubbelbad is betalend (€ 39/beurt). Massages mogelijk (betalend). Gratis tafeltennis, 
uitlenen van kajakmateriaal en verhuur van mountainbikes. Geen lift.
Kamers: 28 kamers voor max. 3 personen met authentiek meubilair, verschillend van 
grootte en indeling gezien het historisch karakter van het kasteel. Vast tapijt. Classic 
kamer (20 m²), romantique kamer met bubbelbad (25-30 m²) of privilège kamer met terras 
(34 m²). In de orangerie in de tuin 2 modernere kamers met bubbelbad en airconditioning 
(tarief classic, volgens beschikbaarheid). Extra bed (3de volwassene): € 54/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 84/dag (4 gangen à la carte). Kindermenu 
ter plaatse.
Kinderen: kinderbedje: € 18/nacht. 2 Kinderen van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de 
ouders betalen elk € 72/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 3 nachten: 1 glaasje champagne. Jonggehuwden: altijd 1 glaasje cham-
pagne.

Charmant Relais du Silence kasteelhotel (1826) op een eilandje in de 
rivier de Risle. Ideaal gelegen om zowel de Normandische kust als het 
binnenland te verkennen. Een vriendelijk onthaal, uitstekende service én 
een prima keuken vervolledigen het plaatje.

NORMANDIË

ONTDEKKING
• 3 nachten in een classic kamer
• ontbijt
• welkomstdrankje
• 1x 4 gangendiner (inclusief aperitiefhapje) de eerste avond
• 1x gebruik sauna, hamam en bubbelbad
• ticket voor de wijnkelders van Calvados in Corneilles
• gratis gebruik fietsen en kajaks volgens beschikbaarheid

Pont-Audemer

NORV0010 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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LA BUTTE

Ligging: u logeert hier aan de rand van het dorp, het hotel kijkt uit op de baai van Goulven. 
De uitgestrekte weilanden met op de achtergrond de zee garanderen een deugddoende, 
rustige sfeer in en rond het hotel. Het zandstrand van Plouescat is niet veraf (14 km). 
Bezoek in de omgeving zeker Les Abers (riviermonding), ook wel de kust der legenden 
genoemd, de natuur is er ronduit schitterend. Hier slaat het water over de ruige kust om 
vervolgens opgenomen te worden in het groene landschap. Statige vuurtorens waken 
over de ingangen van vredige haventjes.
Transport: per auto: 842 km (Brussel). TGV-station Brest op 37 km. Luchthaven Brest-
Bretagne (Guipavas) op 27 km.
Faciliteiten: zodra u het hotel binnenkomt, zult u gecharmeerd zijn van de eigentijdse 
inrichting met glinsterende accenten. De receptie is helder; u wordt er allerhartelijkst ont-
vangen. Aansluitend is er een kleine lounge. De inrichting van de open ruimte is eigen-
tijds, modern en heel uitnodigend. Het gastro nomische restaurant Table de la Butte, een 
restaurant met Michelin-ster, heeft een uitstekende reputatie. Chef-kok Nicolas Conraux 
en zijn keuken team creëren op magische wijze de meest verfijnde gerechten. Le Comptoir 
de la Butte ontving de Michelin gourmet-bib (sinds 2020, elke dag geopend). Het ont-
bijt is navenant absoluut top, uitgebreid en met heel veel streek producten. De spa met 
verwarmd binnenzwembad, sauna, Noorse douche en relaxruimte vervolledigen het 
ontspannings aanbod (€ 40/persoon/verblijf). Gratis afgesloten parking voor het hotel.
Kamers: de 32 kamers (max. 2 personen) zijn eigentijds, harmonieus en comfortabel inge-
richt. Ze bieden een mooi uitzicht op de omgeving en de zee. Classic (16 m²), superior 
(16-19 m², inloopdouche) of ruimere deluxe kamers (25-30 m², tweepersoonsbed).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.

Een pareltje in ons aanbod in Bretagne, niet in het minst dankzij het 
verfijnde restaurant met aantrekkelijke prijzen. De rustige omgeving en 
de nabije kuststreek zijn een paradijs voor levensgenieters die graag 
dicht bij de natuur verblijven. Het hotel is knap verbouwd en eigentijds 
gerestyled.

BRETAGNE
Plouider
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LE NOUVEAU MONDE

Ligging: het uitgestrekte strand Plage du Sillon ligt tegenover het hotel (straat over  ste-
ken). Een wandeling naar links op de dijk brengt u na 850 m tot aan het kasteel van Saint-
Malo, 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). TGV-station Saint-Malo 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 Oost-Indische 
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: € 50/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 Saint-Malo. Het hotel doet u dromen van 
reizen of u reist er naartoe om te dromen...

BRETAGNE
Saint-Malo
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L'AGAPA

Ligging: een superligging op 200 m van de zee, in een rustige residentiële wijk van Perros-
Guirec. Het centrum ligt op 500 m. Hier vindt u de Dienst van Toeris me voor alle informatie 
over de regio. Het casino ligt op 900 m. Ploumanac'h met de mooiste rotsformaties ligt 
op 6 km. Lannion, een stadje op 12 km, is zeker ook een bezoekje waard. U vindt er typi-
sche vakwerkhuisjes en elke don der  dag is er een grote markt waar u de lokale sfeer kan 
opsnuiven.
Transport: per auto: 786 km (Brussel). TGV-station Saint-Brieuc op 78 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit diverse gebouwen die met elkaar verbonden zijn. 
L'Agapa is het hoofd gebouw waar zich de receptie en bepaalde kamers die wij aanbieden 
bevinden. Ook het ontbijt neemt u in het hoofdgebouw. Verder is er de bar en het restau-
rant Le Belouga (gerenoveerd in 2022) voor een eerlijke en fijne Frans-Bretoense keuken 
met prachtig uitzicht op zee (gesloten op zondag en maandag, uitgez. schoolvakanties). 
Wellness (400 m²) met binnen zwembad (40 m²), sauna, bubbelbad en hamam (gratis). 
Grote keuze aan behan de lingen (betalend). Het grote terras (100 m²) is een heerlijke relax-
ruimte (open juni-september). Ook in de tuin is het leuk vertoeven. Talrijke activiteiten, 
waaronder golf, surf, paddle, enz. De gratis parking is overdekt.
Kamers: de 44 kamers werden in 2022 gerenoveerd en liggen verdeeld over verschillende 
gebouwen. Naar keuze Agapa kamers met zicht op de tuin of met zeezicht in het hoofd-
gebouw (22-25 m², max. 2 personen). De kamers zijn gedecoreerd in lichte kleuren en 
beschikken over al het nodige comfort. Badjassen en pantoffels, verzorgingsproducten.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Dit elegant hotel aan de sublieme Roze Graniet kust biedt niet alleen een 
top ligging voor uitstapjes, maar is tevens een ideale thuishaven waar u 
heerlijk kan ont spannen in de wellness of bij een gastronomisch diner 
met zicht op zee. Een vijfsterrenhotel waar u alle luxe wacht voor een 
geslaagd en relaxed verblijf. Laatste renovatie in 2022.

BRETAGNE
Perros-Guirec

BRTV0058 X0
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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). 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 met een Michelinster. De niveauverschillen in de romantische 
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): 
€ 77/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 20/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

BOUV0004 X0
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RELAIS DES TROIS CHÂTEAUX

Ligging: in het hart van de Loirestreek, deze voormalige herberg uit 1850 is nauw verweven 
met het sociale leven van het dorp. Vroeger ontving men er reizigers die te voet of te paard 
met koets aankwamen. In de stallingen was plaats voor tot 100 paarden. Later werd het 
een postrelais tussen Blois en Romorantin. Vandaag de dag is het mooi gerestaureerde 
gebouw met restaurant en dorpsbar een ontmoetingsplaats voor trouwe klanten en verre 
reizigers. Op 2 km ligt het bekende kasteel uit de Kuifje-strips. Bezoek ook de kastelen 
van Chambord en Blois (15 km), Chenonceau en Amboise (40 km), Troussay (1 km) en 
Beauregard (6 km).
Transport: per auto: 500 km (Brussel). Treinstation Blois op 18 km.
Faciliteiten: via de hoofdingang stapt u meteen de geschiedenis binnen. Naast het hotel 
bevindt zicht het restaurant Les Trois Marchands waar een traditionele, gastronomische 
keuken met verse producten worden verwerkt tot authentieke gerechten (vast menu € 32 
(maandag t/m donderdag), à la carte tijdens het weekend). Er is een aangenaam zomer-
terras voor het hotel. Tijdens de winter zorgt de grote open haard in het restaurant voor 
warmte en welbehagen. In de omgeving: golf (18 holes) en paardrijden op 3 km.
Kamers: de 36 kamers zijn met veel smaak ingericht. De sfeer wordt bepaald door de 
warme tinten en een fijne renaissancetoets, met mooi afgewerkte meubelen en licht-
armaturen. Alle eigentijds comfort is voorzien. We reserveren voor u een standaard kamer 
(15 m², douche, tweepersoonsbed, max. 2 personen) of een deluxe kamer (18-22 m², bad 
of douche, max. 2 volwassenen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 25/nacht. Enkel in de deluxe kamers: 1 kind van 2 t/m 12 jaar op 
de kamer van de ouders betaalt € 45/nacht.
Bonus: welkomstdrankje (alcoholvrije cocktail). Fles Crémant voor jonggehuwden.

Deze voormalige relais uit 1850 werd knap gerenoveerd met respect voor 
het historisch erfgoed, maar zonder het heden daags comfort uit het oog 
te verliezen. Het is een gezellige verblijfsplaats die onlosmakelijk deel 
uitmaakt van het dorps leven. U kan er heerlijk eten. Prima gelegen om 
de Loirestreek en de talrijke kastelen te ontdekken.

LOIREDAL
Cheverny

VDLV0021 X0
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RELAIS DE CHAMBORD

Ligging: in het hart van het Parc de Chambord, vlak naast het bekende kasteel, omringd 
door talrijke bossen en velden, buiten de openingsuren enkel toegankelijk voor de hotel-
gasten. Geniet van een wandeling rond het kasteel, langs de oevers van de Cosson of 
fiets door de bossen. Uiteraard is een bezoek aan het kasteel en de tuinen zelf een must. 
Andere gekende kastelen: Cheverny (17 km) en Blois (16 km). Blois zelf, met zijn gezellig 
centrum en pittoreske steegjes, is ook een bezoek waard.
Transport: per auto: 481 km (Brussel). Treinstation Mer op 11 km en Blois op 19 km.
Faciliteiten: grote ramen, tuingereedschap en veel hout als decoratie brengen de mooie 
natuur als het ware naar binnen. Hier heerst een gezellige, huiselijke sfeer. Naast een 
prachtige, hoge boekenkast bevindt zich de receptie. In de gezellige bar kan u een drankje 
nuttigen, biljart spelen of een snack eten op het terras met uniek zicht op het kasteel. 
Rijkelijk ontbijtbuffet. Stijlvol restaurant Le Grand Saint-Michel met een exquise keuken. Bij 
mooi weer eet u op het terras. Spa met buitenbubbelbad met zijdelings zicht op het kas-
teel, hamam, sauna (gratis), mogelijkheid tot massages en schoonheids behandelingen 
(betalend). Parking: vanaf € 10/nacht.
Kamers: 56 elegante kamers. De combinatie van velours, hout, keramiek van Ettore 
Sottsass en lampen van Adrien Gardère zorgt voor een luxueus gevoel. Elke kamer 
beschikt over een mooie foto met een detail van het kasteel of het park. Badjassen en 
pantoffels aanwezig. Cosy kamer (16-22 m², max. 2 personen), superior kamer (17-23 m², 
max. 2 personen), deluxe kamer (23-32 m², max. 3 personen) of junior suite (32-40 m², max. 
3 personen). Extra bed (3de volwassene): € 80/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers en junior suites: 1 kind van 2 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 47/nacht (inclusief ontbijt) (deluxe kamers 
max. 1 kind per kamer).

Elegant hotel, naast het renaissancekasteel van Chambord, met een 
hoogstaande service in een huiselijk kader. Dankzij de Franse architect 
Jean-Michel Wilmotte werd dit hotel recent volledig gerenoveerd. Midden 
in de bossen, werd de link met de natuur bewust behouden in de deco-
ratie van de gemeenschappelijke ruimtes. Traditionele elementen gaan 
er samen met moderne details en natuurmaterialen.

LOIREDAL
Chambord

VDLV0023 X0
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CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE

Ligging: heerlijk rustig. Het kasteel is omgeven door een park van maar liefst 55 ha en is 
een typisch renaissancekasteel, gebouwd in 1520 en geklasseerd sinds 1947. In het park 
staan onder meer fraaie ceders, sequoia's, kastanjebomen en eiken. Langs enkele paden 
zijn mooi uitgewerkte informatieborden aan gebracht die uw wandeling verrijken. Klapstuk 
is het Nationaal Conservatorium van de Tomaat, gecreëerd in 1995. U vindt er niet min-
der dan 700 variëteiten, een collectie die zijn gelijke niet kent in de wereld. De magnifiek 
onderhouden moestuin en plantentuin zijn een feest voor de tuinliefhebber. Een thema-
tuin rond de mooie dahlia (400 soorten!) draagt bij tot een uitzonderlijk rijke biodiversiteit.
Transport: per auto: 550 km (Brussel)  . TGV-station St Pierre des Corps (Tours) op 10 km.
Faciliteiten: het statige kasteel bevindt zich vooraan in het park, omgeven door een 
sublieme tuin. Binnenin heerst de sfeer van weleer, aan het originele grondplan is bijna 
niets gewijzigd. De weelderig ingerichte salons volgen elkaar op. Het restaurant heeft 
een intieme sfeer, met een keuken die verse producten uit de kasteeltuinen verwerkt. In 
de voormalige koetshuizen ontdekt u o.m. een winkeltje en een absoluut unieke 'Bar à 
Tomates'. Een afgelegen buiten zwembad (15 x 25 m, niet verwarmd) op 250 m garandeert 
rust en discretie. Lift in het kasteel, niet in het paviljoen. Fietsenberging.
Kamers: 25 kamers, gedecoreerd door de huidige eigenaar Prins Louis Albert de Broglie, 
ook gekend als de 'tuinprins'. Naar keuze: classic kamers (max. 2 personen, in het pavil-
joen, 24 m²), superior kamers (max. 3 personen, in het kasteel, 22 m², extra bed (3de vol-
wassene) vanaf € 98/nacht) of luxe kamers (max. 3 personen, in het kasteel, 27-30 m², 
extra bed (3de volwassene) vanaf € 118/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel, geen kaas of fijne vleeswaren).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 38/nacht (inclusief ontbijt).

Dit historisch adresje biedt een unieke kasteelervaring. Het heeft een 
uit stekende ligging om de Loirekastelen tussen Tours en Amboise te 
ontdekken. Hier wachten u weelderig ingerichte kamers, een fraai park 
en magni fieke tuinen, zonder de exquise keuken te vergeten. U zal er 
romantische en geluk zalige momenten beleven.

LOIREDAL
Montlouis-sur-Loire

VDLV0022 N1
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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 44 km.
Transport: per auto: 1.110 km (Brussel). 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. Het restaurant Le Jardin de Benjamin (1 Michelinster) serveert exquise 
gerechten met verse producten uit eigen moestuin. De keuken doet de streek gastronomie 
alle eer aan. Ook de bistro serveert heerlijke, lokale gerechten. De 2 verwarmde buiten-
zwembaden (midden april tot midden oktober) met prachtige Balinese bedden en pool-
bar 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). Verwarmd binnenzwembad (met tegenstroom) met 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 die u van een vijfsterrenhotel 
mag verwachten. 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 
€ 36/dag (volwassene), € 18/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 gega-
randeerd zijn.

PROVENCE
Flayosc

AZRV0040 X0
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BASTIDE DU CALALOU

Ligging: op 600 m hoogte nabij het dorpje, centraal in het uitgestrekte natuur park van 
de Verdon. La Bastide du Calalou is een ideaal uitgangspunt voor een bezoek aan de 
Provence en de Var: het ongerepte landschap van de Gorges du Verdon, de meren van 
Sainte-Croix en Esparrons, de dorpjes Tourtour, Moustier-Sainte-Marie, het keramiek-
museum in Salernes, Aups met zijn truffels en sfeer volle markt op woensdag en zaterdag, 
Cotignac, de bergdorpjes van de Haut-Var, de abdij van Thoronet en het prehistorisch 
museum van Quinson, Saint-Maxime en Saint-Tropez (83 km).
Transport: per auto: 1.083 km (Brussel). TGV-stations Aix-en Provence en Toulon op 99 km. 
Luchthaven Marseille-Provence op 110 km.
Faciliteiten: deze statige, grote bastide heeft haar charme volledig bewaard en werd 
respect vol omgebouwd tot een prima hotel. Er is een sfeervolle bar met piano en open 
haard, een televisieruimte en een bibliotheek met gezelschaps spelletjes. In het restaurant 
met open haard en terras kan u terecht voor ontbijt, lunch en diner. Hier worden heerlijke 
Franse gerechten geserveerd. Het park van 4 ha wordt uitstekend onderhouden en biedt 
een verwarmd zwembad, een tennisplein en een badmintonbaan. De lokale sport is de 
petanque, en ook deze kan u hier beoefenen. Mogelijkheid tot massages op aanvraag 
(betalend).
Kamers: de 32 kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind) zijn ingericht in een typisch 
Provençaalse stijl. Ze zijn uitgerust met een make-upspiegel, bad jassen, een 
Nespressotoestel en tegelvloer. Er zijn 2 types: superior (23-30 m², bad) en junior suites 
(30-50 m², bad, douche en apart toilet).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje betalend. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt).

U ver blijft op een prachtig domein van maar liefst 4 ha. De stijl van de 
kamers, de locatie in het pittoreske Moissac Bellevue, de keuken... alles 
ademt hier de sfeer van de Provence. De ligging is perfect voor uit stapjes, 
maar ook voor wie graag ter plaatse blijft, is alle comfort voorzien.

PROVENCE
Moissac Bellevue

PRVV0073 X0
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CHÂTEAU SAINT ROUX

Ligging: in het hart van de Provence maar tegelijk ook op een boogscheut van de Côte 
d'Azur. Het hotel ligt te midden een uitgestrekt wijndomein. Bezienswaardigheden in 
de omgeving: de abdij van Thoronet (op 15 km), Sainte-Croix-du-Verdon (op 65 km), de 
stranden van Sainte Maxime (op 44 km). Breng een bezoek aan het schildpaddendorp in 
Carnoules (op 27 km).
Transport: per auto: 1.110 km (Brussel). Luchthaven Marseille-Provence op 108 km, lucht-
haven en treinstation Nice op 92 km.
Faciliteiten: na een geslaagde renovatie schittert deze oude hoeve als nooit tevoren. 
Receptie (8 tot 18 uur) in landelijke stijl met vintage details. Het gezellige restaurant werkt 
volgens het farm-to-table concept, uitsluitend lokale, biologische gerechten met dagverse 
producten uit de eigen moestuin. Ontbijt mogelijk ter plaatse (richtprijs € 18). In de shop 
worden zowel prijs winnende wijnen als eigengemaakte geitenkaas verkocht.
Kamers: knus en kleinschalig hotel met slechts 5 kamers en 6 appartementen. De geres-
taureerde meubels, de stenen muren en houten balken geven het gevoel in een kasteel 
te logeren. Classic kamers (20 m², max. 2 personen), junior suites (35 m², zithoek, max. 
3 personen, extra bed (3de volwassene): € 31/nacht) of appartementen met 1 slaapkamer 
(58 m², max. 2 personen) of met 2 slaapkamers (65 m², voor max. 4 volwassenen en 2 kin-
deren), salon met kitchenette en sofabed.
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (junior suites) of 2 kinderen (appartementen met 
2 slaapkamers) t/m 11 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (ontbijt niet 
inbegrepen).
Bonus: welkomstdrankje. Gratis degustatie van 3 wijnen. 10% korting bij aankoop van 
min. 6 flessen in de wijnshop.

Deze hoeve uit de 15de eeuw werd knap gerenoveerd en getrans-
formeerd tot een stijlvol logeeradresje met behoud van de charme en de 
ziel. Het eco logische aspect draagt men hier hoog in het vaandel; van het 
ontbijt op het terras tot de lakens in biokatoen, hier ervaart u opnieuw 
de verbondenheid met de natuur. Ook dit is thuiskomen in de Provence.

PROVENCE
Le Cannet-des-Maures

PRVV0083 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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). Luchthaven Marseille-Provence op 115 km, lucht-
haven 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 seizoensge-
bonden keuken op basis van dagverse producten. Geniet van een wijncocktail, degustatie 
of van heerlijke fusion gerechten op het rooftopterras. Een mooie zonsondergang met een 
fris wijntje, een perfecte combinatie. Mogelijkheid tot ontbijtbuffet ter plaatse (richtprijs 
€ 25/dag). Aan het openluchtzwembad heerste een relaxte sfeer, de felrode ligzetels zor-
gen voor een vrolijke noot. Massages en schoonheidsbehandelingen (betalend).
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 uit stekende keuken, de wijndegustaties en het heerlijke 
buitenzwembad garanderen u een zorgeloze vakantie. De omringende 
ongerepte natuur zorgt voor urenlang wandel- en fietsplezier.

PROVENCE
La Garde-Freinet

PRVV0082 X0
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MAS DE L'OULIVIÉ

Ligging: nabij de toegangsweg tot Les Baux (centrum op 2 km), rustig verscholen in het 
Alpillen-landschap. Het kasteel van Baux en de Carrières de Lumières op 2,5 km, Arles op 
40 km, Saint-Rémy-de-Provence op 25 km.
Transport: per auto: 990 km (Brussel). TGV-station Avignon op 25 km. Luchthaven Avignon 
op 25 km, Nîmes-Garons op 40 km, Marseille-Provence op 60 km.
Faciliteiten: maakt deel uit van de ‘Hôtels au naturel’. Typisch is het gebruik van dagverse 
producten van lokale producenten en een respectvolle integratie in een mooie natuur-
omgeving. Ontdek het natuurpark (met Franstalige gids) in al zijn facetten. Receptie met 
een gezellig salon. Omgeven door een geurende tuin en een olijfboomgaard, geniet u in 
alle stilte aan het buitenzwembad met poolbar. Terras voor ontbijt, beperkte lunchkaart, 
‘s avonds mogelijkheid voor een bordje met streekproducten. Massages en schoonheids-
behandelingen (betalend). Afgesloten parking (videobewaking). Fietsverhuur, tennis- en 
petanqueterrein. Golf (18 holes) op 3 km.
Kamers: 25 kamers en 2 suites, charmant ingericht in een smaakvolle Provençaalse stijl. 
Naar keuze: caractère (20-22 m², gelijkvloers of verdieping, Alpillen-, tuin- of zwembad-
zicht, max. 3 personen, extra bed (3de volwassene) € 99/nacht), prestige (30-40 m², gelijk-
vloers of verdieping, max. 2 volwassenen en 1 ki nd) of suite (60-70 m², max. 2 personen, 
bubbelbad of hamam, terras of privétuin). Parket of terracottavloer. Nespressomachine.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de caractère en prestige kamers: 1 kind t/m 6 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (ontbijt niet inbegrepen), 1 kind van 7 t/m 
12 jaar betaalt € 83/nacht.
Bonus: welkomstbordje en fles water op de kamer. Bezoek aan de Moulin Castelas en 
degustatie van olijfolie (dinsdag en donderdagvoormiddag). 10% korting op de green fee 
van de Golf des Baux-de-Provence (18 holes). Jonggehuwden en huwelijksverjaardagen: 
upgrade volgens beschikbaarheid en geschenkje.

Een indrukwekkend Alpillen-landschap, een mediterrane tuin omringd 
door olijf bomen en cipressen, de geur van lavendel,... een heerlijk kader 
voor een rustgevende vakantie. In deze Provençaalse mas is een zorg-
zaam gevoel voor detail en goede smaak duidelijk merkbaar. Een geraf-
fineerd adresje in het hart van een natuurpark.

PROVENCE
Les Baux-de-Provence

PRVV0079 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
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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). 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 res-
taurant 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 verwarmd 
buiten zwembad (open april-oktober). Petanquebaan. 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

PRVV0063 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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CHÂTEAU & VILLAGE CASTIGNO

Ligging: het charmante dorpje ligt tussen de glooiende heuvels met afwisselend wijn-
gaarden, bos en de garrigue. Die laatste bevat de heerlijk geurende kruidensoorten tijm 
en laurier, onmiskenbaar waar te nemen na een warme dag. De streek bij uitstek voor 
de verbouwing van de Saint-Chinian wijnen. Proef zeker de organische huiswijn Château 
Castigno Rouge. De kamers zijn ondergebracht in verschillende huizen van het dorp.
Transport: per auto: 1.103 km (Brussel). TGV-station Narbonne op 31 km. Luchthaven 
Béziers Cap d'Agde op 51 km en Carcassonne op 70 km.
Faciliteiten: de wereld is een dorp geworden en hier wordt het dorp uw wereld. Een tikkel-
tje excentriek, met een kunstgalerij, boetiek annex stijlvol winkeltje en diverse restaurants, 
allemaal mooi gerenoveerd, op wandelafstand van elkaar. Het gastronomisch restaurant 
La Table serveert typisch lokale gerechten met dagverse ingrediënten. La Petite Table is 
kleinschaliger, met een gevarieerd menu, soms met een thema (Thais, Creools, Gaucho). 
Gratis wifi aan de receptie. Het verwarmd buitenzwembad is vrij toegankelijk voor alle gas-
ten. Spa (100 m², sauna, bubbel bad, massages), betalend, kan privé afgehuurd worden.
Kamers: de kamers liggen verspreid over meerdere huizen in het dorp. Zo ontstaat een 
uniek concept. De vendageur kamers (15 m²) bevinden zich in een apart gebouw, aan de 
rand van het dorp en vlak aan het buitenzwembad. Ze hebben een privéterras en indivi-
duele toegang. De cuvée tradition kamers (12-15 m²) liggen in het hoofdgebouw, op het 
gelijkvloers of de 1e verdieping. De cuvée millésimée kamers (30 m²) liggen op de eerste 
verdieping van het hoofdgebouw of in één van de verspreid gelegen gebouwen in het 
dorp. De cuvée prestige kamers (40 m²-50 m²) liggen verspreid in het dorp). Alle types 
voor max. 2 personen. De meeste kamers hebben douche, er is geen wifi op de kamers.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel). Halfpension: € 38/dag.
Kinderen: kinderbedje: € 30/nacht.
Bonus: jonggehuwden: fles Rosé brut.

Een buitenbeentje in ons aanbod, dankzij de unieke setting in een dorp. 
De eigenzinnige aanpak met het doorgetrokken principe 'alles is moge-
lijk' zorgt voor een héél apart verblijf in een relaxte sfeer. U kan kiezen uit 
meerdere restaurants waar u bijzondere culinaire ervaringen wachten in 
een cosy kader. De ecolo gische huiswijn Château Castigno mag daarbij 
niet ontbreken.

OCCITANIË
Assignan

LDRV0032 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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CORSICA

Ligging: in een rustige straat in de Pietramaggiore-wijk op 3 km van het centrum. In de 
achterliggende heuvels kan u mooie wandelingen maken, bv. naar de Notre-Dame de 
la Serra, 213 m boven de zeespiegel gelegen met een prachtig zicht op Calvi, de baai en 
de bergen. Een pendel busje van het hotel brengt u van en naar de stad of het strand 
(op 1,5 km) (€ 20/kamer/dag, op vaste tijdstippen) of de luchthaven van Calvi (op 3 km) 
(gratis, op vaste tijdstippen).
Transport: luchthaven Calvi op 3 km, Bastia op 70 km. Overzethaven per wagen Ile Rousse 
(H/T naar Marseille of Nice) op 24 km, Bastia (H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 85 km.
Faciliteiten: u komt binnen via de luxueuze lobby waar men u hartelijk ont vangt en graag 
informeert over de uitgebreide excursie mogelijkheden. Er is een bar (11-24 uur) en een 
à-la-carterestaurant Les Palmiers (12-14u en 19u30-22u). Het ontbijtbuffet en de lunch kan 
u bij mooi weer op het grote buitenterras aan het zwembad nemen. Er is een verwarmd 
open luchtzwembad in de tuin (20 x 10 m, mei-september) met kinder gedeelte en gratis 
lig stoelen, parasols en handdoeken. Sauna en bubbelbad (gratis). Massages en esthe-
tische verzorgingen (betalend). Ontspanningsruimte met pingpongtafel. Lift in 1 van de 
2 gebouwen (zeezicht). Gratis parking (afgesloten).
Kamers: 45 kamers met klassiek meubilair geïnspireerd op de empirestijl. Er zijn 4 kamer-
types (max. 2 personen): classic (20 m²) met zicht op de tuin, classic met lateraal zeezicht 
(20 m²), classic met panoramisch zicht op de baai (20 m²) en luxe (24 m², steeds twee-
persoonsbed) met lateraal zeezicht. Alle kamers hebben balkon of terras, make-upspiegel 
en badjassen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 68/dag (3 gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 25/nacht (enkel in de luxe kamers).
Bonus: jonggehuwden: halve fles champagne en fruit (min. 7 nachten, max. 6 maanden 
gehuwd).

Rustig gelegen met mooie vergezichten op de baai van Calvi en de citadel 
vanaf het terras en het zwembad. Het hotel imponeert met zijn vele faci-
liteiten en uitstekende dienstverlening op vijfsterren niveau. Bovendien 
is het een goede uitvals basis voor talrijke excursies in deze schitterende 
streek, en dit zowel te land als ter zee.

CORSICA
Calvi

CORV0018 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

lu
xe

 k
am

er



39

***** PRESTIGE

FR
EE

P FR
EE

€ € € € €

MARINCA & SPA

Ligging: een idyllische ligging, omringd door baaien en maquis. Het zandstrand ligt 
wat lager. Bezoek de vlakte van Baracci en de thermale bronnen (op 5 km). Uitdagende 
wandelpaden, avontuurlijke canyoning (op 4 km), de pre historische site van Filitosa (op 
15 km). Niet te missen: Porto Pollo (op 16 km).
Transport: luchthaven Figari op 60 km, Ajaccio op 61 km. Overzethaven met wagen Ajaccio 
(H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 63 km.
Faciliteiten: prestigieus hotel, ondergebracht in een typisch Corsicaans gebouw. Op 
culinair vlak wordt u hier verwend met het gastronomisch restaurant La Verrière en een 
tweede restaurant op het strand La Paillote. Bar Le William met een uitgebreide kaart 
champagnes en cocktails. Privé-aanlegsteiger en bootverhuur. Fraaie tuin met 3 buiten-
zwembaden, gratis ligstoelen en parasols. Relaxen en herbronnen in de Spa by Clarins 
(600 m²): binnenzwembad, hamam, sauna, bubbelbad, ijsgrot, belevenisdouches, fitness, 
yoga, schoonheidsverzorgingen (betalend).
Kamers: de 54 kamers en suites baden in luxe en schoonheid en bieden alle denkbare 
comfort. Voor max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen: een design kamer 
(24 m², bad en douche, balkon) of een chic kamer (24 m², inloopdouche, balkon). Terras 
kamers (24 m², bad en douche, terras, max. 2 personen) en junior suites (34 m², zithoek, 
bad of douche, terras, max. 4 personen). De kamers liggen verspreid over twee verdiepin-
gen en hebben allemaal zeezicht. Extra bed (3de en 4de volwassene): € 130/nacht.
Maaltijden: logies. Ontbijt niet inbegrepen: verplichte toeslag voor het ontbijt vanaf 
€ 35/nacht (volwassene), € 25/nacht (kind t/m 11 jaar inbegrepen), ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje: € 25/nacht. 1 Kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders 
betaalt € 130/nacht, het tweede kind van 2 t/m 11 jaar overnacht gratis (uitgez. kamers met 
terras) (ontbijt niet inbegrepen).
Bonus: welkomstthee en een huisgemaakt gebakje bij aankomst.

De prachtige baaien, het kristalheldere water, de heerlijke geuren van 
de maquis...dit subliem vijfsterrenhotel ligt genesteld in een verbluffend 
kader, een echt paradijs. Het is een oase van verleiding waar luxe en 
comfort hand in hand gaan met weergaloze schoonheid en sereniteit. 
Alles is aanwezig voor een onvergetelijk verblijf in het zuiden van Corsica.

CORSICA
Olmeto

CORV0033 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Ligging: tussen 2 levendige pleinen: Piazza di Spagna (700 m) en Piazza del Popolo 
(300 m). Op het eerste plein vindt u de Spaanse Trappen, misschien wel de mooiste van 
de wereld. Deze 18de-eeuwse trappen leiden naar de al even mooie kerk Trinità dei Monti. 
Deze Piazza is eveneens het startpunt van de  chicste Romeinse winkelstraten, o.m. de Via 
dei Condotti. Centraal op het tweede plein, de Piazza del Popolo, staat een Egyptische 
obelisk die oorspronkelijk op het Circus Maximus stond.
Metrohalte: Flaminio (lijn A) op 600 m.
Faciliteiten: de 17de-eeuwse structuur van het gebouw is goed bewaard gebleven. Dit 
vertaalt zich in lange gangen, afgewisseld met intieme zithoekjes. Statige inkomhal met 
de receptie. Bar San Baylon. Bij mooi weer verandert de groene binnentuin in een uniek 
'all day fine-dining' concept in pure Romeinse stijl, Piazzetta Ripetta genaamd. Een oase 
van rust in de stad, open zowel voor hotelgasten als voor de Romeinen zelf. Het is er heer-
lijk toeven met een aperitiefje of lekkere espresso met gebakje uit het open patisserie-
atelier. Bij mooi weer geniet u er ook van het ontbijtbuffet, lunch en diner. Het restaurant 
San Baylon serveert verfijnde Italiaanse gerechten op basis van seizoensgebonden ingre-
diënten. Eén vaste waarde op het menu: sabayon. Voor de liefhebbers van het heerlijke 
Italiaanse dessert! Wellness met sauna, stoombad en relaxatieruimte. Parkeergarage en 
tijdelijke ZTL-vergunning: vanaf € 40/24 u (op aanvraag, volgens beschikbaarheid).
Kamers: 78 kamers en suites, stijlvol en ruim. Ze zijn een mix van Romeins-klassiek met 
hedendaagse accenten. Elke kamer heeft een individueel karakter. Parket. Deluxe kamers 
(25 m², max. 2 personen), prestige (30 m², max. 2 personen) of junior suite (35 m², max. 
3 personen). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 99/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. deluxe).

Dit hotel draagt een boeiende geschiedenis met zich mee. Het barok-
ke pand, opgetrokken in de 17de eeuw, was eeuwenlang een klooster 
en werd in 2009 omgebouwd tot een hotel. Na een recente, complete 
renovatie heropent Palazzo Ripetta zijn deuren. De geslaagde mix van 
geschiedenis, hedendaagse kunst en design zal u ongetwijfeld bekoren. 
Topadres voor een 'Roman Holiday' in stijl.

ROME

ROMV0161 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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 ontbijt-
buffet. In Antinoo's Lounge & Restaurant worden heerlijke gerechten geserveerd. Zowel de 
bar als het restaurant bieden zicht op het Canal Grande. Gratis fitness.
Kamers: de 50 kamers zijn allemaal uniek, de stijl is een geslaagde mix van klassiek en 
modern met opvallende kleuren. Ze bieden u alle comfort, make-upspiegel in de bad-
kamer. We reserveren voor u een standaardkamer (17 m², max. 2 personen), een supe-
rior kamer (20 m², max. 2 personen) of een ruimere deluxe kamer (26 m², max. 3 perso-
nen, zicht op het binnenpleintje). Superior junior suite (36 m², max. 3 personen, soms 
met mezzanine, zicht op het zij kanaal of zicht op de binnentuin) en junior suite deluxe 
(45 m², max. 3 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. Deluxe kamers en junior 
suites: welkomstgeschenkje en upgrade volgens beschikbaarheid. Jonggehuwden: fles 
schuimwijn.

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

VENETIË

VENV0118 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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METROPOLE

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

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

VENETIË

VENV0124 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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SAVOIA & JOLANDA

Ligging: subliem, aan de Riva degli Schiavoni, één van de bekendste straten van Venetië. 
Jaarlijks flaneren miljoenen toeristen langs deze boulevard, die uitkijkt op de lagune. Van 
hieruit vertrekken heel wat gondels. De Piazza San Marco, het centrale plein waar zich ook 
de ingang van het Dogenpaleis bevindt, ligt op 50 m. Exclusieve boetieks met creaties van 
o.m. Gucci, Versace, Louis Vuitton,... en artisanale winkeltjes treft u in de Calle XXII Marzo 
en de Merceria.
Vaporettohalte: San Zaccaria (lijn 16, lijn 4.1, 5.1 en lijn 2 in hoog seizoen).
Faciliteiten: gezellige receptie met erg vriendelijk personeel. Het restaurant Principessa 
serveert de heerlijke Venetiaanse keuken, met heel wat visspecialiteiten. Bij mooi weer 
dineert u op het terras met zicht op de lagune terwijl u de gestage stroom van toeristen 
gadeslaat. Ook ontbijten (buffet) op het terras is een aanrader.
Kamers: 47 uitnodigende kamers en suites, ingericht met fraaie stoffen, prachtig Murano-
glas en kostbare schilderijen, elk in een aparte, Venetiaanse stijl. Make-upspiegel. Vast 
tapijt, sommige kamers met parket. Aantrekkelijke classic  kamers zonder lagunezicht 
(12-18 m², max. 3 personen, extra bed (3de volwassene): € 74/nacht ), ingang aan de Riva 
degli Schiavoni. Luxueuze junior suites met zithoek en fraai lagunezicht (28-40 m², max. 
2 personen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de classic kamers: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs.
Bonus: 10% korting in het hotelrestaurant La Principessa (uitgez. sluitingsdagen), 10% 
korting in Trattoria Alla Madonna en in de Markus kunstgalerie. Fles spumante voor jong-
gehuwden.

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

VENETIË

ONTDEKKING
• 3 nachten in een standaardkamer
• ontbijtbuffet
• fles wijn op de kamer
• ticket voor een glas blazerij in Murano
• 20% korting in het restaurant La Principessa
(uitgez. sluitingsdagen) VENVPD56

VENV0056 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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 renaissanceschil-
derijen 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 state-of-the-art 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. 07/04/23-09/04/23, 06/05/23-15/07/23, 08/09/23-14/10/23) (inclusief ontbijt).
Bonus: upgrade en glaasje prosecco (verblijven 01/11/22-23/12/22, 01/01/23-31/03/23). Bij 
min. 3 nachten: 1 gratis diner in Osteria Pagliazza (verblijven 01/11/22-23/12/22, 25/12/22-
28/12/22, 08/01/23-13/02/23, 15/02/23-31/03/23, 30/07/23-25/08/23).

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

FIRENZE
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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OSTELLIERE

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). 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: fles wijn op de kamer. Bij min. 3 nachten: degustatie van 3 wijnen, salami en focac-
cia 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 als een amfi theater uit op de bossen en wijngaarden. De reno va-
tie werd uitgevoerd met respect voor de originele, landelijke architec-
tuur. U geniet er van gastvrij heid, warmte en gezellige sfeer. Label van 
European Winery of the Year in 2021.

PIËMONTE

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

Monterotondo di Gavi

PIEV0011 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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). 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, juni-september) 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 vroegere 
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 (uitgez. superior kamers). Enkel in de (junior/duplex) suites: 
1 kind t/m 12 jaar overnacht gratis in de suite van de ouders (inclusief ontbijt). Superior en 
deluxe kamers: 2 kinderen 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 zorg-
vuldige renovatie wordt vandaag de schoonheid van weleer perfect 
weergegeven. Villa Matilde is om geven door een riant park met paadjes, 
mooie hoekjes en eeuwenoude bomen waar het heel aangenaam wan-
delen is. Hier wacht u een relaxed verblijf. Prima streekkeuken.

PIËMONTE

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)

PIEV0006 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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). 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 (beta-
lend). Privégarage (vanaf € 20/24 uur, reservering noodzakelijk).
Kamers: de 94 kamers zijn ingericht in een luxueuze klassieke stijl en stralen raffine-
ment en prestige uit. Ze zijn erg comfortabel en beschikken over vast tapijt of parket-
vloer. 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 personen (extra bed (3de volwassene) vanaf € 55/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.

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

UMBV0036 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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NATURALIS BIO RESORT & SPA

Ligging: op een landgoed (18 ha) met olijfbomen, een wijngaard, citrusbomen en een 
grote moes- en kruidentuin. Op 1 km van het centrum. Het strand van Otranto op 15 km, 
het barokke Lecce op 25 km en Alberobello op 140 km.
Transport: luchthaven Brindisi op 75 km.
Faciliteiten: u verblijft in een oude, zorgvuldig gerestaureerde masseria, die deel uit-
maakt van een 18 h groot landgoed waar men biologische planten (o.a. aloë vera) en 
kruiden teelt. Het restaurant met open keuken serveert authentieke streekgerechten uit 
de Salento, bij mooi weer op de sfeervolle binnenplaats. Seizoensgebonden ingrediën-
ten uit de biologische moestuin krijgen een hoofdrol toebedeeld. Zalige tuin met buiten-
zwembad (9 x 15 m, zout water, apart kindergedeelte) en gratis ligstoelen, parasols en 
handdoeken. Lichte lunch op aanvraag. De Exclusive & Private Spa Suite wordt voor uw 
exclusief gebruik geboekt.
Kamers: 11 kamers, elk met hun eigen decor en kleurthema, vernoemd naar één van de op 
het domein geteelde planten. Ze werden ingericht met authentieke materialen en hebben 
tegelvoer. Junior suite (45 m², max. 3 personen, terrasje - niet privé), junior suite superior 
(60 m², max. 4 personen, privéterras). Junior suite deluxe (55 m², max. 2 personen, bubbel-
bad in de slaapkamer en privéterras), superior suite (60 m², max. 4 personen, outdoor 
bubbelbad in privé-wintertuintje) en suite (82 m², max. 4 personen, dag- en nachtzone 
gescheiden door een schuifdeur, privéterras). Koffie- en theefaciliteiten op aanvraag. 
Extra bed (3de en 4de persoon): € 80/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 80/dag (4 gangen, inclusief aperitief, 
water en wijn).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht.
Bonus: bij min. 3 nachten: 1 uur gratis toegang tot de spa. Jonggehuwden: fruit en fles 
prosecco.

Deze antieke masseria werd tot in de perfectie gerestaureerd en staat 
volledig in het teken van de organische teelt van planten en kruiden, 
olijven, druiven, citrusvruchten, lavendel, aloe vera... Hun bijzondere 
aandacht voor duurzaamheid leverde hen dan ook al de 'Green Travel 
Award' op. De ideale plaats om te herbronnen. Lid van Small Luxury 
Hotels of the World.

APULIË
Martano

PUGV0057 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Ligging: strategisch gelegen, in een 6 ha groot park met exotische bomen en planten. 
Nabij de toeristische trekpleisters van Basilicata: Matera op 90 km, de kastelen van keizer 
Frederik II Van Hohenstaufen in Melfi en Castel Lagopesole (op resp. 16 en 41 km); het pit-
toreske Venosa, geboortestad van Horatius, op 16 km; Ripacandida, ook het kleine Assisi 
van Basilicata genoemd, op 32 km. Verder: Rionero in Vulture (21 km), aan de voet van de 
uitgedoofde vulkaan Monte Vulture, met de lieflijke meren van Monticchio. Tevens ideaal 
voor uitstappen naar het naburige Puglia: Castel del Monte (58 km) en Trani (75 km).
Transport: luchthaven Bari op 109 km, Napels op 162 km.
Faciliteiten: 650 m² grote Dansende Fontein, een licht-, klank- en kleur spektakel bij avond. 
4 Restaurants: het spectaculaire Terrazza Bellavista Franciacorta voor ontbijt, aperitief, 
lichte lunch en dinner. Don Alfonso 1890 San Barbato (1 Michelin ster). Pizzeria Proxima 
o.l.v. pizza-icoon Franco Pepe, met open keuken, twee houtovens en panoramisch terras 
(gesloten op dinsdag). Japans-Italiaans fusionrestaurant Sansei. Buitenzwembad (850 m², 
juni-september) met gratis parasol, ligzetels en handdoeken. Poolbar. Fitness. Vitas Spa 
by Clarins (betalend, op aanvraag). Wijndegustaties in de eigen Cantinetta en in diverse 
gerenommeerde wijnkantines in de buurt. Tennis.
Kamers: 35 comfortabele kamers en suites, voorzien van alle technologische snufjes om 
uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Parket of tegelvloer. Naar keuze: classic 
(21-23 m², max. 2 personen), deluxe (26-30 m² , max. 3 personen, kleine zithoek met sofa-
bed), junior suite (33-40 m², max. 3 personen, zithoek met sofabed, bubbelbad en douche) 
of suite (45-48 m² , max. 3 personen, aparte living met zithoek en sofabed, bubbelbad en 
douche). Extra bed (3de persoon): € 55/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht.
Bonus: welkomstdrankje bij min. 3 nachten.

Een buitengewoon luxehotel met een optimale ligging zowel voor 
bezoeken in Basilicata als in Puglia. Het fantastische ontbijt, de talrijke 
faciliteiten en de brede waaier aan (top)restaurants staan garant voor 
een onvergetelijk klasseverblijf. Deze verrassende regio verdient abso-
luut om ontdekt te worden.

BASILICATA

ONTDEKKING
• 3 nachten in een junior suite/suite
• ontbijt
• welkomstdrankje
• geleid bezoek (Frans/Engels) aan het gerenommeerde 

wijndomein in Rionero del Vulture (transfer heen en 
terug inbegrepen) met degustatie van 3 wijnen

PUGV0073 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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Ligging: gelegen in een mooi park, op 12 km ten zuiden van Ragusa in een streek omgeven 
door johannes broodbomen, amandel- en olijfbomen. De kust, met de badplaats Marina di 
Ragusa ligt op 14 km. Ideaal om cultuur en strand te combineren. De baroksteden Ragusa 
Ibla, Modica (25 km), Scicli (24 km) en Noto (60 km) zijn een bezoekje waard.
Transport: luchthaven Catania op 108 km.
Faciliteiten: receptie, bar en salon. La Cripta, een bijzondere wijnkelder in een middel-
eeuwse crypte - mogelijkheid om degustaties bij te wonen. De charmante setting van 
Ristorante Don Eusebio met buitenterras brengt u terug naar mooie, vervlogen tijden. De 
pure smaken van weleer staan hier centraal. De excellente keuken is vooral gebaseerd op 
een uitgebreide eigen biologische productie, de '0 km' filosofie. Prachtige aromatische 
tuin met gezellige hoekjes en een buitenzwembad. Mogelijkheid tot natuur- en cultuur-
tours per landrover of vliegtuig (privé-airpark op 400 m). Kooklessen.
Kamers: het centrale gedeelte en het klooster met 16 kamers werden authentiek gerestau-
reerd met behoud van de originele materialen, de stenen vloeren en het antiek meubilair. 
Elke kamer is verschillend, steeds gezellig en intiem. Kleine classic kamer (16 m², max. 
2 personen), superior kamer (20 m², max. 3 personen) met tuinzicht, deluxe kamer (20 m², 
max 2 personen) met privéterras van 14 m² en bubbelbad, classic suite (50 m², 2 verdiepin-
gen, max. 4 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) met living, stenen trap, 2 slaap-
kamers boven. Extra bed (3de en 4de volwassene): vanaf € 82/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. classic kamers). 1 Kind (superior) of 2 kinderen (clas-
sic suites) van 3 t/m 11 jaar betalen (elk) € 55/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: schuimwijn voor jonggehuwden.

Oorspronkelijk was Eremo della Giubiliana een hermitage, gebouwd in 
de 14de eeuw. In de 16de eeuw werd deze plek bezet door de Ridders 
van Malta die het gebruikten als fort om de Middellandse Zee te bewa-
ken tegen piraten. Het uitzicht vanuit de toren reikt tot aan zee. In de 
18de eeuw werd het domein gekocht door een Franse familie die er nog 
woont. Een hemelse mix van geschiedenis, kunst, dolce far niente en 
culinair genieten.

SICILIË

SICV0216 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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AX THE VICTORIA

Ligging: ideaal gelegen in een rustige, maar centrale omgeving in Sliema, een levendige 
stad met talrijke restaurants, winkelcentra en een bruisend 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). ' orgens wordt hier het royaal ontbijtbuffet geserveerd. Mogelijkheid 
tot halfpension (inclusief water en huiswijn, uitgez. 24/12 en 31/12). Gratis toegang tot het 
state-of-the-art wellnesscentrum met klein binnenzwembad (3,3 m x 5,8 m) en fitness-
ruimte. 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 parkeergarage (betalend).
Kamers: 137 kamers (gemiddeld 26 m², 7 verdiepingen), strak ingericht, maar wel trouw 
aan de victoriaanse stijl. Orthopedische matrassen, tegelvloer. Classic kamers, al dan 
niet met balkon (uitzicht op de straat, max. 2 personen) en superior kamers (balkon en 
gedeeltelijk zeezicht, max. 3 personen). Harmonieus samengaan van victoriaanse en 
hedendaagse elementen in de junior suites (45-50 m², max. 2 personen) met uitzicht op 
Sliema en Valletta in de verte. Extra bed (3de volwassene): € 28/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (uitgez. classic kamer) (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn en upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit gerenommeerde Boutique hotel is centraal gelegen in de populaire 
toeristische  bestemming Sliema. De victoriaanse inrichting wordt er 
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

MLAV0009 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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AX 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 ontbijt en het diner (mediterrane keu-
ken in buffetvorm). Er worden ook thema-avonden georganiseerd. Mogelijkheid tot half-
pension (1 glas water en 1 glas wijn inbegrepen, uitgez. 24/12 en 31/12). Roomservice van 
11 tot 23 uur. Wellnessfaciliteiten op de bovenste verdiepingen. Gratis gebruik van het 
verwarmd binnenzwembad (1,3 x 5,8 m) en de fitness. Massages en behandelingen tegen 
betaling. Heerlijk buiten zwembad (14 x 10 m, mei-oktober), poolbar, gratis ligstoelen en 
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 € 42/nacht) liggen op 
de hogere verdiepingen, ze hebben zicht op de stad en zicht op zee (in de verte). De 
sfeervolle, luxueuze junior suites (45-50 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) liggen op de 
hogere verdiepingen. Prachtige designer suites (55 m², max. 2 personen) voor wie in een 
uniek inte rieur wil overnachten.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (uitgez. designer suites) (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn en upgrade volgens beschikbaarheid.

Een stijlvol en trendy adres in hartje Sliema. Achter een moderne gevel 
gaat een kosmopolitisch hotel schuil dat duurzaam toerisme en onbe-
rispelijke 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

MLAV0010 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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AX THE SAINT JOHN

Ligging: dit Boutique hotel werd ondergebracht in een wondermooi 17de-eeuws gebouw 
en ligt midden in het centrum van Valletta dat integraal geklasseerd werd als Unesco-
Werelderfgoed. U verblijft in de grotendeels verkeersvrije Merchants Street met talrijke 
cafés, restaurants en winkeltjes. Tal van 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 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

MLAV0012 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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ROSSELLI AX PRIVILEGE

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

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

MALTA
Valletta

MLAV0016 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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ST. GEORGE LYCABETTUS LIFESTYLE HOTEL

Ligging: in de Kolonakiwijk met vele chique boetieks en modehuizen, aan de voet van de 
Lycabettus Heuvel. Op de top van deze rotsheuvel staat u een fraai panorama over Athene 
te wachten. Binnen een straal van 10 minuten wandelen vindt u verschillende musea zoals 
het Benaki Museum en het Byzantijnse en Christelijke Museum, het Cycladenmuseum 
(op 650 m) en de National Gallery (op 1 km). Het parlement, met de wissel van de wacht, 
bevindt zich op 850 m. De pittoreske wijk Plaka ligt op 1,5 km, de Akropolis op 2,5 km.
Metrohalte: Evangelismos (lijn 3) op 750 m.
Faciliteiten: lobby met de receptie. Uitstekend ontbijtbuffet in Le Grand Balcon op de 
dakverdieping met een prachtig zicht op Athene. Buiten ontbijten is mogelijk. Grieks-
mediterraanse lunch of diner in het à-la-carterestaurant La Suite Lounge, op de 6de ver-
dieping, met zicht op de Akropolis. Mogelijkheid tot halfpension. De Vertigo Pool Club, 
op het dakterras met buitenzwembad (seizoensgebonden) en poolbar. Gratis fitness en 
stoombad, schoonheidsbehandelingen zijn betalend.
Kamers: 154 kamers met bescheiden afmetingen (15-20 m²), met kamerbrede ramen en 
lichte tinten. De stijl is hedendaags, waarbij elke kamer andere 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 personen) is iets weelderiger ingericht en beschikt over een bal-
kon met gedeeltelijk zicht op de Akropolis. Alle kamers beschikken over 2 aparte bedden 
en hebben laminaat. Extra bed (3de volwassene): € 40/nacht.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 27/nacht.
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn, vipbehandeling, upgrade van een exterior kamer 
naar een boutique kamer volgens beschikbaarheid, vroege check-in en late check-out vol-
gens beschikbaarheid (niet cumuleerbaar met Uw voordeel).

Eigentijds hotel in één van de meest exclusieve wijken van Athene, in de 
schaduw van de Lycabbetus Heuvel en op wandelafstand van de belang-
rijkste musea en bezienswaardigheden. De kamers zijn compact maar 
heel uit nodigend. Ongeëvenaarde vergezichten op de stad, de Akropolis 
en de om geving vanuit de restaurants en vanop het dakterras.

ATHENE

ATHV0027 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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VINCCI EVER EDEN BEACH RESORT

Ligging: schitterend gelegen aan de Atheense Rivièra langs de flank van een heuvel. 
Athene met de Acropolis op 45 km, Kaap Sounio met de tempel van Poseidon en het ther-
maal meer van Vouliagmeni op 22 km. Heel wat wandel- en fietsroutes in de omgeving.
Transport: luchthaven Athene op 28 km.
Faciliteiten: dit resort heeft op het vlak van ontspanning en gastronomie een mooi aan-
bod. 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 wakeboarden, kano, dui-
ken,... Het buiten zwembad Il Centro met zicht op zee en drijvende ligzetels, de Mexicaanse 
poolbar en het restaurant Cacti bevinden zich in het midden van het resort. Op het hoog-
ste punt een tweede buitenzwembad Everheights met bar Hokyo (Aziatische snacks). 
Aangename spa met binnenzwembad, sauna, stoombad, fitness (gratis), massages en 
schoonheidsbehandelingen (betalend). Speelpleintje voor kinderen. Winkel met leuke 
hebbedingetjes.
Kamers: modern ingerichte kamers in heldere kleuren met terras of balkon. Deluxe 
standaard kamers (27 m², max. 2 personen) met zicht op het pijnboombos of 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: € 18/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 of halfpension).
Bonus: voucher voor 1 drankje in de bar (bier, wijn of softdrinks). Jonggehuwden: upgrade 
volgens beschikbaarheid.

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

ATHV0038 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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AMMON ZEUS

Ligging: direct aan het strand en grenzend aan een toeristische bezienswaardigheid: de 
restanten van de tempel van Ammon Zeus, gebouwd in de 4de eeuw v.Chr. Het was voor 
de eigenaars dus niet lang zoeken naar een gepaste naam voor hun hotel.
Transport: luchthaven Thessaloniki op 75 km.
Faciliteiten: het oorspronkelijke gebouw dateert uit de jaren 60 maar een grondige reno-
vatie in 2018 tilde het hotel naar een hoger niveau. Het resultaat is een strak minimalistisch 
concept waar aardse kleuren de sfeer bepalen. Zowel vanaf het hotel als vanop het terras 
geniet u van een mooi uitzicht op de zee. Mediterrane keuken in het buffetrestaurant, hier 
neemt u ook het ontbijt. Het à-la-carterestaurant El Greco serveert uitstekende gerechten 
op basis van zeevruchten, vergezeld van de beste Griekse wijnen. De cocktailbar is de 
place to be voor een romantische zonsondergang met een koel drankje. De Fresco Bio 
healthy bar bereidt voor u smakelijke smoothies. Waterpret in het buitenzwembad en 
het kinderbad, gratis ligbedden en parasols. Complete relaxatie in de spa met stoombad, 
sauna en fitness, massages en behandelingen (betalend). Dit hotel beschikt over een 
eigen orthodoxe kerk, gebouwd in 1865, die vrij bezocht kan worden.
Kamers: 126 kamers en suites met slechts 1 doel; u een onbezorgd en comfortabel verblijf 
bezorgen. We reserveren voor u naar keuze een deluxe kamer met zicht op de tuin of met 
zeezicht, of een premium kamer met zeezicht (badjassen en pantoffels). Alle types voor 
max. 3 personen, 21 m², balkon of terras, verzorgingsproducten, kussenmenu en 2 flessen 
mineraalwater. Extra bed (3de volwassene): 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 22/dag (volwassene), € 11 dag (kind t/m 
11 jaar). Volpension: € 35/dag (volwassene), € 18/dag (kind t/m 11 jaar). Alle maaltijden 
in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: premium kamers: fles wijn op de kamer, gratis toegang tot de spa, voucher t.w.v. 
€ 50/kamer (te gebruiken in het restaurant El Greco).

Een van de recentste en aantrekkelijkste boutique hotels in deze regio. 
De mooie ligging aan het strand en de continue aanwezigheid van de 
helderblauwe zee, zorgen voor een bijzonder relaxt vakantiegevoel. De 
uitstekende en persoonlijke service is het extra troefkaartje.

HALKIDIKI

xx
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xx
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xx
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xx

Kallithea

HALV0015 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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 en deluxe kamers met zeezicht en 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: € 39/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 Lindos Grand Resort & 
Spa (adults only) met een geweldig aanbod aan mogelijkheden en facili-
teiten 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

RHDV0004 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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KALIMERA KRITI

Ligging: op ca. 900 m van het centrum van Sissi, aan het goudgele strand. To do: het Lassithi 
plateau, het melaatseneiland Spinalonga op 30 km, Heraklion met het Archeologisch 
Museum en de Venetiaanse haven (45 km) en het paleis van Knossos (50 km). 
Transport: luchthaven Heraklion op 42 km, Chania op 188 km.
Faciliteiten: Kalimera Kriti, in het Nederlands 'goedemorgen Kreta' heeft alle faciliteiten 
om u een onvergetelijk verblijf te bezorgen. Meerdere restaurants (mediterrane en inter-
nationale gerechten) en bars, zowel voor het halfpension, het volpension als à la carte, 
een poolbar en beachbar,... Zwembad: ligstoelen en parasols gratis. In het restaurant en 
aan het zwembad is er een zone voorbehouden voor adults only. Voor de kinderen: kinder-
zwembad, miniclub tot 12 jaar (hoogseizoen) en zelfs tieners komen aan bod. Privéstrand. 
Wellness met behandelingen (tegen betaling), voetbalveld, tennisveld, watersporten,...
Kamers: de 400 kamers zijn allemaal elegant en met respect voor de Kretenzische stijl 
ingericht met alle modern comfort. Keuze tussen kamers en suites (in het hoofdgebouw), 
of bungalows (in het bungalowpark). Deluxe kamers met zeezicht (28 m², max. 2 volwasse-
nen) of luxury kamers met zeezicht (38 m², max. 2 volwassenen en 1 kind). Magische zons-
ondergang en ongerept zeezicht vanaf de seafront bungalows (30-35 m², max. 2 volwas-
senen en 1 kind). Luxury suites met zicht op het zwembad of de zee, of bungalow suites 
met zeezicht (65-75 m², max. 2 volwassenen en 3 kinderen of max. 4 volwassenen en 1 kind, 
afzonderlijke leefruimte, 2 badkamers). Extra bed (3de en 4de volwassene): 50% korting.
Maaltijden: halfpension (ontbijt en diner in buffetvorm). Volpension: € 24/dag (volwas-
sene), € 17/dag (kind 15 t/m 17 jaar), € 13/dag (kind 9 t/m 14 jaar), € 10/dag (kind 4 t/m 
8 jaar)
Kinderen: kinderbedje gratis. Uitgez. deluxe kamers met zeezicht: 1 kind van 4 t/m 8 jaar 
op de kamer van de ouders geniet 80% korting, 1 kind van 9 t/m 14 jaar geniet 70% korting, 
1 kind van 15 t/m 17 jaar geniet 60% korting (inclusief halfpension). Luxury suites en bun-
galow suites met zeezicht: dezelfde kortingen voor 2 kinderen.
Bonus: welkomstdrankje.

Kalimera Kriti! De naam zegt het: u ontwaakt hier in het echte Kreta. Het 
resort ziet er uit als een Kretenzisch dorp en gastvrijheid is hier geen hol 
woord. Ideaal gelegen in het kleine Sissi, van waaruit u alle belangrijke 
beziens waardigheden bereikt. De vele faciliteiten en de prachtige, com-
fortabele kamers bezorgen u een droomvakantie.
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
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NEMA DESIGN HOTEL & SPA

Ligging: rustig, vlak bij zee, er moet slechts een baantje overgestoken worden tot aan het 
strand. Het bruisende Chersonissos met tal van shoppingmogelijkheden ligt op ongeveer 
5 km.
Transport: luchthaven Heraklion op 21 km.
Faciliteiten: de moderne en strakke uitstraling wordt ook binnen in het hotel verder 
doorgetrokken. Een warm onthaal aan de receptie, men helpt er u graag verder met het 
plannen van uw dag. Aangename en rustige sfeer, grotendeels ook door de afwezigheid 
van jonge kinderen. Het diner in buffetvorm (ook showcooking) neemt u in restaurant 
Euphoria. Het is er aangenaam tafelen met zicht op zee en op het zwembad. Intieme 
sfeer in het à-la-carterestaurant Bliss. Uitgebreide wijnkaart in de wijnbar. Kleine spa met 
sauna, stoombad en relaxatieruimte (betalend). Fraai buitenzwembad met bubbelbad, 
gratis ligzetels en parasols. Yoga zone en fitness. Ook op het smalle strand (zand) kan u 
gratis gebruik maken van ligzetels en parasols.
Kamers: dezelfde strakke inrichting vinden we terug in de 85 stijlvolle kamers. Naar keuze 
reserveren we voor u een comfort kamer met tuinzicht of met een privézwembad (22 m²) 
of een design kamer met privézwembad (24 m²). Executive maisonnettes met outdoor 
bubbelbad en tuinzicht (33 m², zithoek, slaapkamer op de verdieping). Alle kamers voor 
max. 2 personen. Terras of balkon, badjassen en pantoffels, espressomachine en luxueus 
bedlinnen van Guy Laroche. Uw nachtrust zal hier optimaal zijn.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 20/dag, all inclusive: € 53/dag 
(lunch, diner, dranken inbegrepen (water, softdrinks, bier, wijn, cocktails, mocktails en 
sommige sterke dranken)).
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend naar volwassenen vanaf 
16 jaar.

Het adults only hotel Nema Design ligt fraai genesteld aan zee in het 
rustige Analipsi. Hier wacht u een luxueus verblijf in een uitnodigend 
kader volledig in harmonie met de natuurlijke omgeving. De goed onder-
houden tuin met buitenzwembad, de aantrekkelijke kamers, de lekkere 
keuken en het attentvol personeel dragen bij tot het welslagen van uw 
vakantie.
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NH COLLECTION PALACIO DE TEPA

Ligging: het hotel bevindt zich in de charmante buurt Barrio de las Letras, wat Wijk der 
letteren betekent. Deze literaire wijk van Madrid is een verwijzing naar de bekende schrij-
vers Miguel de Cervantes en Francisco Quevedo uit de Gouden Eeuw. Vooral tijdens de 
weekenden is deze wijk erg sfeervol en levendig. De gekende gastronomische buurt La 
Latina ligt net om de hoek, op slechts 5 minuutjes wandelen van de Plaza Mayor.
Metrohalte: Antón Martín (lijn 1) op 300 m.
Faciliteiten: op het gelijkvloers van dit neoklassieke gebouw kan u nog de restanten van 
het 16de-eeuwse kanalensysteem bekijken. Verzorgd ontbijt buffet. Gezellig hotelrestau-
rant met zicht op de charmante straat, de keuken is mediterraans met een internationale 
toets. Sportschool (24u/24) met personal trainer op de 1ste verdieping van het hotel, net 
zoals een behandelings ruimte voor massages en schoonheids verzorgingen.
Kamers: 83 tijdloos ingerichte kamers met veel natuurlijke lichtinval. De kamers op de 
hoogste verdiepingen hebben een houten of gewelfd plafond. Sommige kamers bieden 
een mooi uitzicht op een authentiek stukje Madrid. Naar keuze reserveren we voor u een 
deluxe kamer (25 m²), een premium kamer met een luxueuzere inrichting (25 m²) of een 
ruime junior suite (45 m²). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 114/nacht (upgrade van 
een deluxe kamer naar een junior suite met sofabed).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers: 1 kind van 2 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders vanaf € 110/nacht (upgrade van een deluxe kamer naar een junior 
suite met sofabed).

Dit monumentale pand werd, in opdracht van de Graaf van Tepa, ge-
bouwd door de bekende architect Juan de Villanueva die ook de Plaza 
Mayor en het werelberoemde Prado heeft ontworpen. Het hotel geniet 
werkelijk van een unieke ligging in het historische hart van Madrid. 
Klasse, elegantie en een persoon lijke service zijn hier de sleutelwoorden.

MADRID

MADV0065 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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SOHO BOUTIQUE CASTILLO DE SANTA CATALINA

Ligging: met een ligging hoog op de heuvel in de exclusieve wijk El Limonar, torent dit 
markante gebouw boven de baai van Málaga. Vanaf dit imposante gebouw heeft u een 
adembenemend uitzicht op de historische enclave, bakermat van cultuur en mediterrane 
schoonheid. Het stadscentrum bevindt zich op 2 km.
Faciliteiten: ongetwijfeld is dit vijfsterrenhotel een van de meest emble matische 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 zorg vuldig 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 omliggende 
tuin geniet u van fraaie mediterrane vegetatie. 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.
Bonus: jonggehuwden: glaasje cava.

Het is een van de meest bekende en bijzondere gebouwen van deze 
stad, prachtig gerenoveerd tot een stijlvol vijfsterrenhotel. Het uitzicht is 
subliem, dit karaktervolle pand kijkt glimlachend neer op de mooie baai. 
Klasse, elegan tie en een persoonlijke service zijn de sleutelwoorden om 
de sfeer in dit hotel te omschrijven. Goede prijs/kwaliteitsverhouding.
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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). 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 over-
heerlijk 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, Italiaanse keuken in res-
taurant Lombocci. De uitgestrekte tuinen scheppen rust en intimiteit en u beschikt over 
liefst 7 zwembaden (een aantal verwarmd, 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 € 57/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

VALV0044 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
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LA NUCÍA PALMS & HILLS

Ligging: in het district Marina Baja aan de rand van het dorpje La Nucía aan de Costa 
Blanca. Ligging tussen zee en bergen, ideaal vakantieoord om zowel van een dagje strand 
als van een wandeling in de nabijgelegen natuur te genieten (beide op 7 km).
Transport: per auto: 1.829 km (Brussel). Luchthaven Alicante op 61 km, Valencia op 150 km.
Faciliteiten: dit luxecomplex omvat 2 gebouwen: La Nucía Hills en La Nucía Palms. Op 
culinair vlak kunt u terecht in 5 restaurants en 2 rooftopbars met een prachtig zicht op de 
omgeving en de zee. In het Naziha buffetrestaurant worden ook mediterrane gerechten 
geserveerd. Spaans-Amerikaans fusionrestaurant bij het zwembad. Volop waterpret in de 
5 buitenzwembaden. Goed uitgeruste spa met binnenzwembad, hydromassagebad, bub-
belbad, koudwaterbad, sauna, Turks stoombad, massages en behandelingen (betalend). 
De tweede spa in het Hills gebouw richt zich meer op het individueel ontspannen.
Kamers: 242 kamers en appartementen voorzien van alle modern comfort en stijlvol inge-
richt, verdeeld over de 2 gebouwen. In La Nucía Hills: superior kamers (23 m², max. 2 per-
sonen), superior kamers met zicht op het zwembad (23 m², max. 2 personen) of junior 
suites (45 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen ), alle types met balkon 
of terras. In La Nucía Palms: appartementen voor max. 3 personen (37 m²) of superior 
appartementen voor max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen (48 m², aparte 
slaapkamer). De appartementen beschikken over een goed uitgeruste keuken, badkamer 
en zithoek met slaaphoek.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: vanaf € 18/dag (volwassene), € 9/dag 
(kind t/m 11 jaar) (buffet of bediening aan tafel naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez superior/superior zicht op het zwembad). 1 Kind 
(appartement) of 2 kinderen (junior suite/superior appartement) van 2 t/m 11 jaar in de 
junior suite/appartement van de ouders genieten (elk) 50% korting.
Bonus: bij min. 7 nachten: 1x watercircuit in de spa (30 min.) en 25% korting op de behan-
delingen (verblijven 01/11/22-30/04/23). Jonggehuwden: attentie en late check-out volgens 
beschikbaarheid (max. 2 maanden gehuwd).

Een schitterend vijfsterrenresort verdeeld over 2 gebouwen met een uit-
stekende score voor wat betreft de totaalbeleving. Er is een ruim gas-
tronomisch aanbod, uitgebreide spa's, meerdere zwembaden en stijlvol 
ingerichte kamers. Met gouden stranden, kleine pittoreske baaitjes en 
mooie bergketens is er voor elk wat wils. En met een zon die meer dan 
300 dagen per jaar op de afspraak is, kan u vakantie niet meer stuk.

ALICANTE
La Nucía

VALV0056 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
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LA BOBADILLA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL

Ligging: op een indrukwekkend landgoed met olijfbomen en eiken, in het hart van het onge-
repte binnenland van Andalusië. Het centrum van Loja ligt op 20 km, een aangenaam stadje 
met eeuwenoude paleizen, kerken en monumenten. Andere cultuursteden te bereiken in 
maximaal 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). Luchthaven Granada op 63 km, Málaga op 72 km.
Faciliteiten: sfeervolle en authentieke salons. Receptie en verschillende bars, waaronder 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 combinatie van de 
beste ingrediënten uit de regio en het vakmanschap van lokale producenten, 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, gratis toegang) met binnenzwembad en 
jetstreams, themadouches, sauna, stoombad, bubbelbad en relaxatieruimte (pantoffels en 
badmuts verplicht, betalend), behandelingen (betalend). Tennis, fietsverhuur en paardrijden.
Kamers: 70 unieke en exclusieve kamers. Ze stralen de Andalusische sfeer uit met lichte stof-
fen 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. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Family superior deluxe kamers voor max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen. Extra bed (3de volwassene): 25% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. superior deluxe). Enkel in de junior suites: 2 kinderen 
van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders genieten elk 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 beschikbaarheid.

Een lange, statige oprijlaan brengt u naar dit landgoed met een superlig-
ging 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 bui-
tenzwembad genesteld in de riante tuin. Verken de regio en kom thuis in 
de rust en de pracht van La Bobadilla.

ANDALUSIË
Loja

ANDV0227 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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 binnen stad van Málaga, met het Picasso 
Museum en het Alcazaba op 76 km.
Transport: per auto: 2.168 km (Brussel). 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

ANDV0225 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
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EL FUERTE MARBELLA

Ligging: aan het strand van Playa del Fuerte en op slechts 500 m van het historische cen-
trum. In de omgeving restaurants en winkeltjes. Plaza de los Naranjos ligt op 350 m, Iglesia 
de Nuestra Señora de la Encarnación op 450 m. De jachthaven met zijn bruisend nacht-
leven bevindt zich op 600 m. Een aangename wandeling, langs de promenade, brengt u 
helemaal tot in Puerto Banús (7,5 km).
Transport: luchthaven Málaga op 52 km.
Faciliteiten: na een grondige make-over gaat het hotel terug open in mei 2023. 
Interieurdesigner Jaime Beriestain tekent voor het klassieke, tijdloze concept. 
5 Restaurants en bars. Het fine dine restaurant Marché, ook open voor het ontbijtbuffet, 
het restaurant Soleo voor traditionele rijstgerechten met een twist of restaurant Levante 
dat focust op seizoensgebonden gerechten. Proef de huisgemaakte blend in het Coffee 
House by Adrian Fernández of een cocktail naar de stijl van Christian Pineda. Neem een 
drankje vanop de skybar Edge met adembenemend zicht op zee. 4.000 m² tuin omringen 
het hotel. Uitgebreide El Fuerte Spa by Clarins met o.a. sauna, Turks stoombad en mas-
sages (betalend). Outdoor bubbelbad, infinitypool en verwarmd buitenzwembad.
Kamers: tijdloze elegantie in de classic kamers (24 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) 
en de kamers met zijdelings (max. 2 volwassenen en 1 kind) of selected frontaal zeezicht 
(24-26 m², max. 2 personen, Molton Brown verzorgings  producten). Selected junior suites 
(35 m², max. 2 personen, aparte zithoek, Molton Brown verzorgingsproducten) met fron-
taal zeezicht. Kussenmenu.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 50/dag (à la carte).
Kinderen: kinderbedje gratis. Classic kamers en kamers met zijdelings zeezicht: 1 kind 
van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt of half-
pension).
Bonus: selected kamers/junior suites met frontaal zeezicht: late check-out volgens 
beschikbaarheid, 1 gratis spa circuit per dag, toegang tot de selected lounge met dranken 
en hapjes.

Dit vijfsterrenhotel, waar ook celebrity's graag over de vloer komen, her-
opent haar deuren in mei 2023 na een stijlvolle renovatie. In het zonover-
goten Marbella is dit hotel een uitstekende keuze voor een onbezorgd 
verblijf. Met een ligging direct aan het strand, het historische centrum en 
de jachthaven bent u overal vlakbij. De voortreffelijke gastronomie en de 
professionele service vervolledigen het plaatje.

COSTA DEL SOL
Marbella

ANDV0259 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
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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. Buitenzwembad in de tuin met ligstoelen en parasols. Urenlang waterpret voor 
kinderen in het splash park, animatie voor kinderen en tieners. Wellness (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. 2 personen) 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. 
Familiekamers voor 4 personen met zicht op het zwembad beschikbaar.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 17/dag (volwassene), € 9/dag (kind t/m 
13 jaar). Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind van 2 t/m 13 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting.

Dit viersterrenhotel biedt het volledige plaatje: een zalige nachtrust in 
een gerenoveerde kamer, lekker tafelen in een restaurant naar keuze, ge-
nieten van een lekkere cocktail in de bar, waterpret in het mooie buiten-
zwembad, relaxen met een spannend boek of boeiende podcast onder 
de parasol of ontstressen in de spa... Maar ook in de wijde omgeving van 
Lloret de Mar valt heel wat te ontdekken.

COSTA BRAVA
Lloret de Mar

CTLV0079 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

st
an

da
ar

dk
am

er



*****

FR
EE

€ € € € €

HOSTAL DE LA GAVINA

Ligging: rustig gelegen, uitkijkend op de beschutte baai en op slechts 150 m van het uitge-
strekte zandstrand van Sant Pol. Hostal de la Gavina ligt mooi halfweg (op 10 minuten rij-
den) tussen de populaire badplaatsen Sant Feliu de Guixols en Playa de Aro. Een aan rader 
is het wandelpad dat langs de kust helemaal tot aan de verborgen baai van Sa Conca 
loopt (1 km). Een bezoek aan Barcelona (op 100 km) behoort ook tot de mogelijkheden.
Transport: per auto: 1.290 km (Brussel). Luchthaven Barcelona op 120 km, Gerona op 
31 km.
Faciliteiten: lobby met receptie. De privékunstcollectie van de familie Ensesa wordt 
doorheen het hele hotel tentoongesteld. Sfeervolle bar El Barco, reeds 85 jaar een 
ontmoetings plaats voor beroemdheden en politici. Heerlijk ontbijt in de aparte ontbijt-
ruimte met terras. Het culinair restaurant Candlelight staat onder de deskundige leiding 
van Michelin-chef Romain Fornell. In de magnifieke tuinen met pijnbomen bevinden zich 
het buitenzwembad (zoutwater), met zicht op het strand van Sant Pol, een poolbar en La 
Gavina snackbar. Er is ook een restaurant aan het strand (op 150 m). U kan zich laten ver-
wennen in de Spa By Valmont met binnenzwembad, fitness, sauna, hamam, bubbelbad 
en behandelingen. Tennisclub met 2 tennis- en 2 padelpleinen.
Kamers: 74 kamers inclusief suites, ingericht met luxueuze materialen en weelderige 
stoffen. Ook in de kamers vindt u kunstobjecten terug uit de privé verzameling van de 
eigenaars. Classic kamer met of zonder balkon (27-30 m², max. 3 personen), een superior 
kamer met balkon (33 m², max. 2 personen) of een junior suite (38 m², max. 3 personen). 
Extra bed (3de volwassene): vanaf € 77/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders: vanaf 
€ 45/nacht (inclusief ontbijt) (uitgez. superior kamers).
Bonus: welkomstdrankje. Bij min. 3 nachten: upgrade volgens beschikbaarheid (verblij-
ven 10/04/23-31/05/23, 18/09/23-28/10/23) (uitgez. junior suites).

Hostal de la Gavina opende zijn deuren in 1932 als een kleine herberg en 
is uitgegroeid tot een van de meest gerenommeerde hotels in de regio. 
Excellente keuken, gepersonaliseerde service en een sublieme ligging 
tussen de stranden Sant Pol en Sa Conca. Niet voor niets sinds 1962 één 
van The Leading Hotels of the World.

COSTA BRAVA
S'Agaró

CTLV0072 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen

ju
ni

or
 s

ui
te



83

***** PRESTIGE

P FR
EE

FR
EE

€ € € €

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). 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. Chill-out 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, make-upspiegel, 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 
mediterrane lekkernijen. Boek een kamer met zeezicht om ten volle van 
de idyllische ligging te genieten!

COSTA BRAVA
Platja d'Aro

CTLV0071 X1
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STEIGENBERGER HOTEL & RESORT CAMP DE MAR

Ligging: gelegen aan de 18 holes Golf de Andratx, van waaruit u zicht heeft op de zee. Er 
bevinden zich nog 12 andere golfbanen in de onmiddellijke omgeving. De baai van Camp 
de Mar leent zich uitstekend voor allerlei vormen van watersport. De stijlvolle jachthaven 
van Port d'Andratx ligt op 5 km, de jachthaven van Portals Nous op 18 km. Hoofdstad 
Palma op 27 km. Het Tramuntana gebergte, dat op de lijst van Unesco-Werelderfgoed 
staat, nodigt uit om te wandelen.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 40 km.
Faciliteiten: een schitterende tuin omzoomt het gebouw, het is er heerlijk flaneren. 
Uitgebreid ontbijtbuffet of een smaakvol 3 gangendiner in restaurant Mediterránea, zowel 
internationale als mediterrane gerechten prijken er op de menukaart. Er is tevens een 
goede wijnkaart met een grote selectie Spaanse en Mallorcaanse wijnen. Traditionele 
Spaanse gerechten proeft u in restaurant El Mallorquin, dat recent gerenoveerd werd. Spa 
(1.400 m², gratis toegang) met Finse sauna, bio-sauna, stoombad, hamam, relaxruimte en 
binnenzwembad. Buitenzwembad met ligweide.
Kamers: de warme, mediterraanse inrichting in de 164 kamers creëert een aangenaam 
thuisgevoel. Naar keuze reserveren we voor u een premium kamer (45 m², max. 3 perso-
nen) met zicht op de golfbaan, een superior kamer (45 m², max. 3 personen) op de 2de of 
3de verdieping met zicht op het zwembad en de tuin of een executive kamer met zeezicht 
(45 m², max. 2 personen). Alle kamers met balkon of terras, gratis minibar (alcoholvrije 
dranken), badjassen. Extra bed (3de volwassene): € 95/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. executive). Premium en superior kamers: 1 kind t/m 
5 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 6 t/m 
11 jaar betaalt € 57/nacht.

Favoriet voor wie het massatoerisme schuwt maar toch graag een cen-
trale ligging verkiest. De kamers zijn opvallend ruim en voorzien van alle 
modern comfort. Meerdere restaurants, een aangenaam zwembad en 
een uitgebreide spa zorgen voor een uitstekend totaalpakket. Met een 
ligging direct naast de golfbaan is dit hotel vanzelfsprekend populair bij 
golfers.

MALLORCA
Camp de Mar

MALV0038 X1
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CAN LLUC COUNTRY HOTEL & VILLAS

Ligging: halfweg tussen San Antonio en Ibiza-stad. Het hotel zelf is ge situeerd in een 
authentiek stukje platteland, omringd door de prachtige natuur. Hier komt u tot rust terwijl 
het nachtleven nooit veraf is. De mooiste stranden bevinden zich op 18 km. Het centrum 
van Sant Rafael ligt op 2,5 km.
Transport: luchthaven Ibiza airport op 16 km.
Faciliteiten: deze agriturismo wordt familiaal gerund, persoonlijke service staat hier cen-
traal. Een voormalige boerderij werd knap gerestaureerd tot een charmant hotel. Rondom 
het gebouw sieren heel wat amandel- en vijgenbomen het domein. In restaurant Olea 
wordt een mediterrane keuken geserveerd op basis van lokale, dagverse producten. Een 
lekker Spaans wijntje mag hierbij niet ontbreken. Bij mooi weer neemt u het ontbijt op het 
terras. Prachtige tuin met buitenzwembad en bubbelbad en een relaxzone met Balinese 
ligbedden. Massages en schoonheidsbehandelingen mogelijk. Yogalessen tijdens het 
seizoen.
Kamers: 20 kamers met minimalistische design. Ze beschikken o.a. over een smart-tv, 
een Nespressotoestel, badjassen en pantoffels en soms een open haard. Deluxe kamers 
(16 m², max. 2 personen, hydromassage douche, gemeenschappelijk terras), een deluxe 
met privéterras (16-19 m², max. 2 personen, bad of douche) een superior kamer (25-40 m², 
max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, privéterras, bad of bubbelbad, 
soms een sofabed) en villa's (36 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, 
douche, sofabed, kitchenette, privétuin met terras, hangmat, ligbedden, soms een buiten-
douche). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 68/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 50/dag (volwassene), € 34/dag (kind 
t/m 12 jaar) (3 gangen, keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers en de villa's: 1 kind t/m 12 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (01/04/23-30/06/23, 01/09/23-31/10/23) of 
€ 85/nacht (overige data). Het tweede kind van 2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders: 
vanaf € 46/nacht. Inclusief ontbijt.

Ver weg van alle drukte waar Ibiza, volkomen onterecht, wel eens mee 
wordt vereenzelvigd, bevindt zich deze erg charmante agriturismo, 
de laatste kilometer tot aan het domein is nog een authentiek land-
weggetje. De omgeving is hier van een adembenemende schoonheid. 
De uitnodigende kamers en het fraaie zwembad maken het aantrekke-
lijke plaatje volledig.

IBIZA
Sant Rafael

IBZV0008 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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BAOBAB SUITES

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: het à-la carterestaurant is open voor de lunch en het diner. Er bevinden 
zich ook een aantal restaurants en bars in de omgeving. 2 Buitenzwembaden, 2 kinder-
zwembaden (allemaal verwarmd). Fitness met groepslessen. Massages en behandelingen 
in de Baobab Wellness (betalend). Binnenspeelruimte, Sapling Kids Club (3-12 jaar), baby-
sit 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 of in het restaurant).
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 fles water op de kamer. Jonggehuwden (min. 5 nachten): fles cava en 
aardbeien, vroege check-in en late check-out volgens beschikbaarheid (max. 6 maanden 
gehuwd).

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.
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Costa Adeje

TCIV0014 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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JARDÍN TECINA

Ligging: te bereiken met een ferryboot (Fred Olsen ferries) vanuit de haven van Los 
Cristianos (Tenerife). De overtocht duurt 50 minuten, daarna is het nog een half uur rijden 
vanaf de haven van San Sebastián (La Gomera) tot aan het hotel. De ligging is indrukwek-
kend met een adembenemend uitzicht op de steile kust, de zee en op Tenerife. Directe 
toegang naar het keienstrand via een lift en tunnel.
Transport: ferryhaven van San Sebastián (La Gomera) op 30 km.
Faciliteiten: omgeven door een riante tuin (7 ha) biedt dit hotel een waaier aan facili-
teiten in een adembenemende setting. Keuze uit 4 thematische restaurants en 4 bars. 
Unieke open-air Spa Ahemon (betalend - vanaf 16 jaar). 5 Buitenzwembaden waaronder 
1 zoutwaterbad en 1 kinderbad. Gratis miniclub (4-12 jaar) en maxiclub (13-16 jaar). Gratis: 
beachvolleybal, tafeltennis, fitness. Betalend: tennis, padeltennis, minigolf, golf (18 holes). 
Geen lift.
Kamers: 434 kamers aangeboden in een traditioneel Canarische bouwstijl. Naar keuze: 
standaardkamers met tuinzicht, comfort kamers met zijdelings zeezicht en superior 
kamers met frontaal zeezicht. De 3 types (30-34 m², balkon of terras) voor max. 3 volwas-
senen of 2 volwassenen en 1 kind. Er is ook een adults only gedeelte (vanaf 16 jaar) met 
duplex suites (109 m², max. 4 volwassenen, 2 slaapkamers en 2 badkamers, zonneterras). 
Extra bed 3de volwassene (kamers) en 4de volwassene (duplex suites): 25% korting.
Maaltijden: 24/12/22-04/01/23: halfpension (ontbijt en diner). Overige periodes: logies en 
ontbijt, halfpension: vanaf € 24/dag (volwassene), vanaf € 12/dag (kind t/m 12 jaar). Alle 
maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. 01/05/23-31/10/23: 1 kind t/m 10 jaar overnacht gratis op de 
kamer van de ouders, 1 kind van 11 t/m 12 jaar geniet 50% korting. Inclusief halfpension. 
01/11/22-30/04/23: 1 kind van 2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting. 
Inclusief ontbijt.
Bonus: jonggehuwden: romantisch diner, cava en fruit bij aankomst.

Met een adembenemend zicht op de kustlijn van Tenerife, een spectacu-
lair zicht op de Teide en een immense botanische tuin van 7 ha, beschikt 
dit hotel over alle troeven om stress en drukte naar het achterplan te 
verwijzen. Een brede waaier aan activiteiten en een viersterrenservice 
maken het plaatje compleet. Ideaal hotel voor eilandhoppers.

LA GOMERA

ONTDEKKING
• 3 nachten
• ontbijtbuffet
• 1x diner (degustatiemenu)
• 1 ticket (heen/terug) voor de ferry La Gomera-Tenerife
• 1 excursie naar keuze (volgens beschikbaarheid)
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Playa de Santiago

GMZV0002 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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. In een kwartiertje bereikt u de binnenstad (gratis 
hotel shuttle 3x dag). Gratis shuttleservice van/naar de luchthaven van Lissabon.
Tramhalte: amhalte: Largo da Princesa (lijn 15 naar het centrum) op 500 m.
Faciliteiten: dit luxueuze designhotel is een echte ode aan de Portugese ontdekkings-
reizen. Het thema is overal aanwezig. Culinair biedt het verschillende 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, kinderen 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).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 46/dag (volwassene), € 23/dag (kind 
t/m 12 jaar) (3 gangen, water, koffie en thee inbegrepen) (uitgez. 24/12-25/12, 31/12-01/01, 
14/02, 09/04).
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 € 120/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!

LISSABON
Belém

LISV0077 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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). 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 in het 
Italiaanse Terrassa restaurant, een heel populair adresje in de streek (open tot 18 uur). 
Er is een knusse bar met haard. In de riante tuin wacht u een buitenzwembad met terras 
(bar service), gratis ligstoelen en parasols. De spa is zowel veelzijdig als sfeervol. In de 
om geving: 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 (25-30 m²) in het hoofdgebouw. Extra bed (3de volwassene): € 72/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 36/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: schuimwijn en fruit.

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

KUST VAN LISSABON
Cascais

LBOV0024 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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PORTOBAY FLORES

Ligging: in het historisch hart van Porto. U logeert in een voetgangerszone van de gezel-
lige Rua das Flores-straat met hippe winkeltjes, restaurants en terrasjes. Het prachtige 
São Bento-treinstation met zijn beroemde azulejos (tegelfresco's) ligt vlakbij (op 350 m). 
Vele andere toeristische toppers liggen ook op wandelafstand: de sierlijke toren Torre 
dos Clérigos op 400 m, de internationaal bekende bibliotheek Lello op 500 m (toegang 
betalend) en de volkse Ribeirawijk op 550 m. Liefhebbers van hoogstaande gastronomie 
kunnen hun hart ophalen in restaurant DOP van de gerenommeerde chef Rui Paula (op 
130 m).
Metrohalte: trohalte: São Bento op 350 m.
Faciliteiten: dit luxehotel opende de deuren in juli 2019. Het bestaat uit 2 verschillende 
gebouwen: een paleis uit de 16de eeuw en een totaal nieuwe vleugel. U komt binnen 
via de inkomhal met receptie. Er zijn meerdere lounge ruimtes met comfortabele sofa's. 
Bibliotheek en 18de-eeuwse kapel. In de ochtend wacht u een royaal ontbijtbuffet met 
vers gebak en Portugese specialiteiten. Gezellige bar met terras en toegang tot de Rua 
das Flores. Bistrô Flores serveert authentieke gerechten. Er zijn ook prima spafaciliteiten 
(gratis fitness, sauna en Turks bad, behandelingen zijn betalend) en een fraai binnen-
zwembad (gratis handdoeken). In de serene binnentuin (200 m²) ontsnapt u even aan het 
drukke stadsgewoel. Babysitservice mogelijk.
Kamers: 66 modern ingerichte kamers met hedendaags comfort. In de nieuwe vleugel 
reserveren we voor u: een classic kamer (21-26 m², straat- of tuinzicht, max. 2 volwassenen 
en 1 kind), een superior kamer (23-28 m², tuinzicht, max. 2 volwassenen en 1 kind) of een 
suite duplex top floor (55-67 m², op de bovenste verdieping met stadszicht, 2 badkamers, 
max. 3 personen, extra bed (3de volwassene): € 77/nacht). Alle kamers beschikken over 
een make-upspiegel, badjassen en pantoffels, een kussenmenu en een USB oplader.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de classic en superior kamers: 1 kind van 2 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 39/nacht.

Recent vijfsterrenhotel gelegen in de historische stadskern van Porto. Het 
hotel verenigt een statig 16de-eeuws paleis met een nieuw hedendaagse 
gebouw en creëerde zo een intrigerende fusie van klassiek en eigentijds. 
Hier wordt graag het accent gelegd op hartelijkheid en vlekkeloze ser-
vice. U zal hier dan ook op uw wenken bediend worden. Leuke extra's zijn 
het binnenzwembad en de mooi aangelegde binnentuin.

PORTO

NPTV0108 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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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 (moge-
lijkheid 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: trohalte: Aliados op 200 m.
Faciliteiten: na een geslaagde renovatie heropende deze legendarische Grande Dame 
van de Portugese hotels haar deuren in 2018. Aan de receptie geeft men u graag informatie 
en leuke tips i.v.m. excursies en de gezelligste plekjes van de stad. U treft er meerdere 
lounges en salons, heel aangenaam en uitnodigend. Het ontbijtbuffet is voortreffelijk en 
wordt bij mooi weer op de gezellige binnen patio geserveerd. In het Vogue Café geniet 
u in een stijlvolle om geving van heerlijke cocktails en lichte, verfijnde fusiongerechten. 
Solarium met plonsbad en ligstoelen. Publieke parkeergarage op 200 m (vanaf € 27/24 uur, 
incl. valetservice).
Kamers: 85 bijzonder stijlvol ingerichte kamers in rustgevende kleuren. Ze 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 12 jaar op de kamer van de ouders betalen (elk) € 52/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid en portwijn.

Het bekendste hotel van Porto, favoriet bij sterren en koningen. Dit 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.

PORTO
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
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CONVENTO DO ESPINHEIRO

Ligging: rustig gelegen, op 2 km van Évora, pittoreske Werelderfgoedstad met smalle 
straatjes en witte huizen. De Praça do Giraldo is omgeven door arcaden en fonteinen. 
Monsaraz op 57 km, Vila Viçosa op 60 km. Bezoek een lokale wijnboer voor een degustatie.
Transport: per auto: 1.963 km (Brussel). Luchthaven Lisboa op 134 km.
Faciliteiten: lobby met receptie. Pianobar Pulpitus en Cisterna wijnbar. De moderne Aqua 
Lounge poolbar serveert lekkere cocktails, snacks en tapas. In de zomer kan u buiten eten 
op de Moorse patio van het restaurant Claustrus, waar vroeger de monniken mediteerden. 
Restaurant Divinus bevindt zich in de voormalige wijnkelder. Italiaans restaurant Olive. 
Dagelijks wijndegustaties mogelijk. Beeldige privékapel. De fraaie klooster tuinen strek-
ken zich uit over 8 ha. Mooi buitenzwembad. De Diana Spa 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: € 62/dag (volwassene), € 31/dag (kind 
t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel, in restaurant Divinus of Olive) (uitgez. 
24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 18 jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€ 85/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

ALEV0019 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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VILA FOZ HOTEL & SPA

Ligging: rustig gelegen aan de Atlantische Oceaan in een erg aangename buurt. Het zand-
strand en de talrijke restaurants, bars en winkeltjes liggen op wandelafstand. Op 5 km 
van Matosinhos, dit plaatsje is zeer geliefd onder de surfers. 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.
Transport: per auto: 1.896 km (Brussel). Luchthaven Porto op 14 km, Lisboa op 309 km.
Faciliteiten: dit karaktervol, historisch familiepand werd succesvol omgetoverd tot een 
knap vijfsterrenhotel met talrijke faciliteiten. De inrichting van de hand van de presti-
gieuze interieurarchitecte Nini Andrade Silva is erg stijlvol en verzorgd tot in de details. 
Geniet van heerlijke visgerechten in het restaurant (1 Michelinster) 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 behandelingen (betalend). Gratis fietsen. Parking: 
€ 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.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: vip-onthaal.

Een pareltje aan de kust 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 tal-
rijke faciliteiten. Een exclusief adresje vol charme en elegantie.

NOORD-PORTUGAL
Foz do Douro

NPTV0103 X0

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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VALE D'OLIVEIRAS QUINTA RESORT & SPA

Ligging: het hotel dankt zijn naam aan de vredige vallei vol olijfbomen waarin het is gele-
gen. U logeert in een prachtige 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). 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 ligstoe-
len en handdoeken), poolbar in de zomer (snacks), speelpleintje. Er zijn regelmatig barbe-
cue-avonden met live muziek. Eigentijdse spa: verwarmd zwembad, sauna, bubbelbad en 
fitnessruimte gratis; behandelingen en overige diensten betalend. Kids club (4 t/m 11 jaar, 
10 tot 19 uur, 01/07-31/08). 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 Boutique-gedeelte 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): € 38/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 33/dag (volwassene), € 17/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. Uitgez. 31/12.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de appartementen: 2 kinderen van 4 t/m 11 jaar in 
het appartement van de ouders betalen elk € 24/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden (min. 2 nachten): vipbehandeling, upgrade volgens beschikbaar-
heid en 15% korting 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
Carvoeiro

ALGV0038 N1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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SACCHARUM

Ligging: een oase van rust aan de zuidkust van het eiland. Op 20 m van het pittoreske 
haventje van Calheta en op 500 m van het strand. Funchal op 35 km.
Transport: luchthaven Madeira op 48 km.
Faciliteiten: voor het trendy interieur liet de 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 buiten-
zwembaden en een compleet uitgeruste spa (betalend, richtprijs € 20/dag) met verwarmd 
binnen zwembad. Squash. Shuttlebus naar Funchal (betalend, 2x/dag). Parking (vanaf 
€ 7,50/24 uur).
Kamers: 243 moderne kamers met balkon en berg- of oceaan zicht. Badkamers met grote 
inloopdouche. Courtyard kamer (max. 2 personen), kamer met lateraal of frontaal oceaan-
zicht (35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of ruimere premium deluxe suite met pano-
ramisch oceaanzicht (46 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, aparte 
woonkamer 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: vanaf € 30/dag (volwassene), vanaf € 15/dag 
(kind 3 t/m 12 jaar)(uitgez. 24/12, 31/12 en 09/04). Alle maaltijden in buffetvorm. Dine 
around concept: u neemt het halfpension in een restaurant naar keuze van de Savoy 
Hotels.
Kinderen: kinderbedje gratis. 01/11/22-30/04/23: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van 
de ouders geniet 50% korting (uitgez. courtyard kamers). Enkel in de premium deluxe sui-
tes: het 2de kind van 3 t/m 12 jaar in de suite van de ouders geniet 30% korting. Inclusief 
onbijt. 01/05/23-31/10/23: dezelfde kortingen voor kinderen t/m 16 jaar. Inclusief ontbijt.
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
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Calheta

MDRV0015 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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BELLEVUE RHEINHOTEL

Ligging: in het centrum van Boppard, een aangenaam oord in het hart van het roman-
tische Mittelrheintal dat werd opgenomen in de Unesco-Werelderfgoedlijst. Geniet van 
een van de mooiste landschappen in Duitsland. U kan er flaneren langs de oevers van de 
Middenrijn, een rondvaart maken per boot of een van de talrijke wijncafeetjes bezoeken.
Transport: per auto: 314 km (Brussel). Treinstation Boppard op 300 m.
Faciliteiten: de buitenkant van het hotel geeft u een vermoeden van de grootsheid van 
het interieur. Lounge, bar en 2 verschillende restaurants. In Le Bristol proeft u regionale 
specialiteiten met een originele toets, hier neemt u het halfpension. In Le Chopin dineert 
u gastronomisch (vermelding in de Gault Millau). Gratis gebruik van het binnenzwembad 
(10 x 5 m), de sauna, het stoombad en de fitnessruimte. Garage: vanaf € 9/24 uur.
Kamers: 92 aantrekkelijke kamers met goed viersterrencomfort (22-27 m²). Kamers met 
stadszicht (max. 2 volwassenen en 1 kind) of met zicht op de Rijn (max. 3 personen). 
Meestal parket, soms vast tapijt. Extra bed (3de volwassene): € 43/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 36/dag (4 gangen, keuzemenu voor 
het hoofdgerecht en bediening aan tafel, kindermenu ter plaatse).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 6 t/m 11 jaar betaalt € 18/nacht.
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 17 jaar in een aparte kamer genieten elk 20% korting 
(inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: bij min. 5 nachten: ticket voor een boottocht naar de Loreley. Bij min. 7 nachten: 
combiticket voor een boottocht en het fort Ehrenbreistein. Fles sekt voor jonggehuwden.

'Familientradition seit 1887' gehuisvest in een jugendstilgebouw, met een 
unieke ligging aan de oever van de Rijn, in het hart van het leuke plaatsje 
Boppard. Deze 'oude dame' heeft haar charme door de jaren heen niet 
verloren. Comfortabele kamers en culinaire verwennerij maken van uw 
verblijf een onvergetelijke ervaring.

RIJN

ONTDEKKING
• 3 nachten
• ontbijtbuffet
• 3x 4 gangendiner in restaurant Bristol
• boottochtje op de Rijn

Boppard

RIJV0005 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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STEIGENBERGER HOTEL BAD HOMBURG

Ligging: in een aangename, groene omgeving, langs een mooie laan aan het oudste kuur-
park van Europa. Op 800 m bevindt zich een voetgangerszone met winkels, het Casino 
van Bad Homburg, uitgegroeid tot een van de bekendste casino's in Europa, ligt op 
400 m. Geschiedenis snuiven kan in het historische Romeinse Fort Saalburg dat samen 
met de Romeinse grensmuur Limes sinds 2005 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat. 
Wandelplezier in het nabijgelegen Taunus met de grote Feldberg als hoogste piek. De 
bruisend stad Frankfurt ligt op 17 km.
Transport: per auto: 400 km (Brussel). Treinstation Bad-Homburg op 800 m. Luchthaven 
Frankfurt am Main op 23 km.
Faciliteiten: in 2015 onderging dit hotel een grondige renovatie. Dankzij het gebruik van 
kwalitatieve materialen kreeg dit gebouw een statige grandeur maar behield het toch een 
heel gastvrije uitstraling. In restaurant Ritters geniet u in een relaxte sfeer van het all-day-
dining concept met internationale gerechten en een uitgebreide steak- en wijnselectie. 
Cozy loungehoekjes en een bibliotheek met open haard. In de Ritters Bar bent u o.a. ook 
welkom voor een selectie patisserie en koffiespecialiteiten. Wellnessgedeelte met Finse 
sauna, stoombad, relaxruimte. Moderne fitness. Parking: € 22/24u.
Kamers: extra lange bedden voor een optimaal slaapcomfort in de 174 kamers en sui-
tes. De felgekleurde tapijten en de indirecte verlichting zorgen voor een sfeervol interieur. 
Naar keuze reserveren we voor u een superior kamer (28 m²) met een moderne, tijdloze 
inrichting of een ruimere deluxe kamer (32 m², make-upspiegel, verzorgingsproducten, 
badjassen en pantoffels) in art-decostijl, sommige kamers met zicht op het park. Beide 
types voor max. 3 personen. Extra bed (3de volwassene): € 60/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 52/dag (volwassene), € 28/dag (kind 
7 t/m 16 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer van de 
ouders (inclusief ontbijt of halfpension), 1 kind van 7 t/m 16 jaar) betaalt € 47/nacht (inclu-
sief ontbijt).

Achter de statige gevel van dit viersterrenhotel huist een warme en har-
telijke sfeer. Met een uitstekend restaurant en een gezellige bar wordt 
u hier op culinair vlak verwend, de spafaciliteiten garanderen u aange-
name momenten van relaxatie. De omgeving biedt vele mogelijkheden 
op recreatief en sportief vlak.

RIJN

DINING
• 2 nachten
• 2x halfpension
• 1x lunchpakket
• wandelkaart

Bad Homburg vor der Höhe

RIJV0051 X1

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst, 
voordelen en bonussen
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

GARANTIES
A. ANNULATION  
Frais d’annulation ou de modification jusqu’à € 10.000
La franchise en cas d’annulation s’élève à € 25 par 
personne avec un maximum de € 50 par dossier.
- Maladie, accident ou décès de l’assuré, du partenaire, 

d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré, de 
l’hôte, du remplaçant professionnel ou d’un compagnon 
de voyage  

Couverture en cas de maladie chronique ou 
préexistante si médicalement il n’existait aucune 
contre-indication pour l’accomplissement du voyage au 
moment de la réservation du voyage et de la souscription 
du contrat d’assurance! 
- Complications pendant la grossesse 
- Licenciement pour des motifs économiques 
- Examen de repêchage 
- Divorce ou séparation de fait  
- …

B. ASSISTANCE VOYAGE
ASSISTANCE PERSONNES
- Frais médicaux (franchise de € 25) - illimité
- Soins consécutifs suite à un accident à l’étranger 

jusqu’à € 5.000
- Rapatriement en cas de maladie, accident ou décès
- Retour anticipé pour des raisons urgentes
- Frais de séjour supplémentaires en cas de 

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

- Assistance familiale à l’étranger
- Frais de recherche et de sauvetage jusqu’à € 12.500

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE  
- Décès € 7.500
- En cas d’invalidité permanente jusqu’à € 15.000

BAGAGES 1er RISQUE
- Dégâts, vol ou non-livraison (franchise de € 50) jusqu’à 

€ 1.250
- Premiers achats en cas d’une livraison tardive 

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

VOYAGE DE COMPENSATION 
En cas de retour anticipé suite à un rapatriement, vous 
recevez un bon de valeur à utiliser lors d’un prochain 
voyage.

OPTION ASSISTANCE VEHICULE
Valable en Europe pour des véhicules de maximum 8 ans.
- Dépannage et remorquage
- Envoi de pièces de rechange
- Rapatriement du véhicule et des passagers en cas 

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

PRIMES
A: Annulation: 3,5%
B: Assistance voyage: 2%
A+B: ALL-IN: 4%
Option uniquement en complément à la formule 

assistance voyage ou all-in 
Assistance véhicule: € 15

Protections est un produit assuré par ATV SA (code 1015).
Cette page n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas 
de valeur contractuelle.

En collaboration avec 

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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